
Sąsiedztwo zobowiązuje. Zwłaszcza wtedy, gdy pa-
mięć sąsiedztwa różni mocno, a� niepięknie. Taka 
pamięć dzieli i� łączy. Jako wspólne doświadczenie 
warunkuje współczesność. Sąsiedztwo niemiecko- 
-polskie zobowiązuje. Zwłaszcza do rozumnej re-
fl eksji. Jej warunkiem koniecznym, choć bynajmniej 
niewystarczającym, jest znajomość myśli, drążących 
proces Nation-Building społeczeństwa niemieckiego. 
Stąd wziął się zamysł przyswajania refl eksji autorów 
niemieckich nad własnym narodem, jego kulturą 
i� cywilizacją. Stąd nie zdarzeniowość, lecz men-
talność, nie (niegdysiejszy) news historyczny, lecz 
habitus znajdują się w� centrum zainteresowania 
wydawców serii. Poznańska Biblioteka Niemiecka 
przynosi teksty nie tyle z�samej nazwy niemieckie, co 
z�racji pochylenia ich autorów nad własnym społe-
czeństwem i�jego uwarunkowaniami. Dlatego obok 
historyka społecznego pojawia się pisarz, socjolog, 
fi lozof. Różna jest również struktura poszczególnych 
tytułów. Tomy przejęte edytorsko w�całości sąsiadu-
ją z� ofertami „autorskimi”, poskładanymi zarówno 
z�dokonań jednego twórcy, jak i�wokół określonego 
kręgu problemowego czy dyskursu.

Biblioteka postrzega refl eksję w� kategoriach  
„długiego trwania”. Odnajduje tam bowiem szcze-
gólność nowożytności niemieckiej: w� spowolnio-
nym procesie mieszczanienia, w� paradygmacie 
konfesjonalizacji, w�ewolucji oświeceniowej fi lozofi i 
państwa, w�pruskiej i�popruskiej kulturze prawnej, 
w�pragmatyzmie świadomości potocznej, we współ-
uzależnieniach ideologii i� modernizacji, kultury 
masowej i�myśli elitarnej. Zrożnicowanie stanowisk 
przywoływanych autorów jest zatem zamierzone, 
a�nie przypadkowe.
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HUBERT ORŁOWSKI, RAFAŁ ŻYTYNIEC

WSTĘP

Prusy Wschodnie jako konstrukt. 
Podzielony kraj, podzielona pamięć

DAWNE PRUSY WSCHODNIE to historyczna prowincja zlikwidowanego w�lu-
tym 1947 r. przez Sojuszniczą Radę Kontroli Niemiec państwa pruskiego. 
Za datę ich faktycznego powstania uznaje się rok 1701, gdy koronacja elek-
tora brandenburskiego Fryderyka III na króla „w�Prusach” (jako Fryderyk I) 
przekształciła księstwo pruskie (czyli Prusy Książęce) w� królestwo. W� la-
tach 1829-1878 Prusy Wschodnie tworzyły jedną prowincję z�Prusami Za-
chodnimi i�dzieliły się na dwie rejencje: królewiecką i�gąbińską, w� latach 
1905-1945 dodano do nich rejencję olsztyńską. W� wyniku postanowień 
traktatu wersalskiego w�latach 1919-1939 Prusy Wschodnie zostały oddzie-
lone od reszty Niemiec polskim Pomorzem. W�1945 r. po przegranej przez 
Niemcy II wojnie światowej prowincja ta weszła w� skład Polski (Mazury 
i�Warmia) oraz ZSRR (rejon Królewca w�skład Federacji Rosyjskiej). Od 
roku 1990 Obwó d Kaliningradzki jest czę ś cią  Federacji Rosyjskiej, okolice 
Kłajpedy należ ą  do Republiki Litwy1.

1 Prusy Wschodnie, w: Powszechna encyklopedia PWN, wersja elektroniczna, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa 2006. 
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Hubert Orłowski, Rafał Żytyniec

Semantyczne podstawy tego, co od momentu proklamowania Rzeszy 
Niemieckiej w�1871 r. miało się złożyć na późniejszą specyfi kę konstruktu 
wschodniopruskiej „wspólnoty wyobrażonej” zostały zdefi niowane w� słyn-
nym i�wielokrotnie wznawianym eseju Heinricha von Treitschkego (1834-
-1896) „Prusy – kraj Zakonu Niemieckiego” („Das deutsche Ordensland 
Preußen”) z� 1862 r. Treitschke był narodowym liberałem, od 1866 r. na-
stępcą Leopolda Rankego (1795-1886) na stanowisku „historiografa dwo-
ru pruskiego”. Nie stronił on przy tym od poglądów antysemickich. Szcze-
gólnie w�okresie narodowego socjalizmu uważano go za jednego „z�wielkich 
politycznych wychowawców narodu niemieckiego”2. W�swoim tekście uwy-
puklił on przede wszystkim „przemożny wpływ niemieckiego ducha na te-
renach północnych i�wschodnich” w�późnym średniowieczu oraz „ogromne 
osiągnięcia” narodu niemieckiego „jako zdobywcy, nauczyciela i� pogrom-
cy naszych sąsiadów”. Autor przypisał więc zakonowi krzyżackiemu misję 
cywilizacyjną na Wschodzie, jego intencją było ponadto przeciwstawienie 
„zwartej jedności niemieckiego państwa bezpaństwowej anarchii Polaków”. 
Prusy zostały przy tym określone jako „kolonia całych Niemiec”, jako „wał 
portowy, zuchwale budowany od niemieckich brzegów w�głąb dzikich wód 
ludów wschodnich”, wreszcie jako „przedmurze niemczyzny”3.

Konsolidacja niemieckiego nacjonalizmu zapoczątkowana powstaniem 
w�1871 r. zdominowanej przez Prusy Rzeszy Niemieckiej również w�Prusach 
Wschodnich wywołała falę narodowej euforii. Powszechnie świętowano nie-
mieckie zwycięstwa i�składano hołd poległym4. Momentem, który zainicjo-
wał proces kształtowania się właściwej „wschodniopruskości”, była jednak 
dopiero I�wojna światowa i�jej skutki dla prowincji. Podpisany 28 czerwca 
1919 r. traktat wersalski oddzielił Prusy Wschodnie od Rzeszy tzw. polskim 
korytarzem, a�o�przynależności państwowej terenów spornych w�południo-
wych regionach Prus Wschodnich miał zdecydować plebiscyt. „Poszuki-
waniu istoty «wschodniopruskości»”5 w�latach 1914-1933 poświęcone jest 

2 Heinrich von Treitschke, w: Der Neue Brockhaus. Allbuch in vier Bänden und einem Atlas, t. 4, 
Leipzig 1938, s. 464.

3 H. von Treitschke, Das deutsche Ordensland Preußen, Leipzig 1939, s. 4, 101, 28, 18, 94. 
4 A. Kossert, Prusy Wschodnie. Historia i�mit, tłum. B. Ostrowska, Warszawa 2009, s. 117.
5 R. Traba, „Wschodniopruskość”. Tożsamość regionalna i�narodowa w�kulturze politycznej Niemiec, 

Poznań-Warszawa 2005, s. 121.
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wyczerpujące i�jak dotąd najobszerniejsze studium Roberta Traby. Na pod-
stawie analizy szerokiego i�różnorodnego spektrum źródeł (archiwalia, pra-
sa, beletrystyka, wspomnienia i�pomniki) oraz używając nowoczesnej i�wie-
loperspektywicznej metodologii, w�której kluczową rolę pełnią badania nad 
pamięcią i�analiza dyskursu tożsamościowego, autor wyróżnia trzy pary po-
jęć konstytuujących przestrzeń dyskursów publicznych, które stanowią za-
razem „centralne kategorie «wschodniopruskości»”:

1) Ziemia ojczysta (Heimat) – naród (Volk)
2) Bollwerk – przedmurze (anty-)cywilizacji/bastion niemieckości,
3) Wojna – wróg6.

Jak zauważa Traba, „Heimat i�Volk tworzą fundamentalną, nierozerwal-
ną parę pojęć, wokół których koncentrowała się cała dyskusja o�poszuki-
waniu «istoty wschodniopruskości»”7, której najistotniejszym problemem 
z�perspektywy wschodniopruskiej było 

odnalezienie miejsca i�proporcji ziemi rodzinnej w�„wielkiej ojczyźnie niemieckiej” 
i�w�„w�wielkim narodzie niemieckim” (Volksgemeinschaft). Poszukiwanie tej propor-
cji miało też odwrotny kontekst, mianowicie: na ile obecna jest „niemieckość” we 
wschodniopruskiej ziemi rodzinnej? Centralną kategorią publicznej dyskusji sta-
wała się więc w�naturalny sposób właśnie ziemia rodzinna, a�Prusy Wschodnie po 
raz pierwszy, dzięki swojej szczególnej sytuacji, mogły włączyć się słyszalnym głosem 
i�być zauważone w�dyskusjach ogólnoniemieckich8.

W�odniesieniu do drugiej pary pojęć autor wysuwa następującą tezę: 

wschodniopruska Heimat staje się Bollwerkiem, gdy jej wyjątkowość i� niezwykłość 
przekracza ramy wewnętrznego przeżycia kształtującego tożsamość mieszkańców. 
Bollwerk jest przede wszystkim terytorium, którego mieszkańcy pielęgnują swoją 
regionalną i�narodową kulturę, by obronić ją i�odgrodzić od sąsiadów; umacniają 
swoje osiągnięcia kulturalne i�cywilizacyjne po to, by emanować nimi na zewnątrz. 

6 Tamże, s. 23. 
7 Tamże, s. 132. 
8 Tamże, s. 129. 
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Kreowanie Bollwerku jako identyfi katora synonimu prowincji wschodniopruskiej 
pełniło ważną rolę w� procesie kształtowania jej wizerunku na zewnątrz i� integra-
cji, zarówno samych Wschodnioprusaków, jak Prus Wschodnich, z�Rzeszą. Dużą rolę 
w�jego lansowaniu odgrywała, szczególnie na początku, prowincjonalna administra-
cja publiczna, wykorzystując go jako argument, na przykład w�zdobywaniu fundu-
szy od władz centralnych i�do wewnętrznej mobilizacji ludności. Szybko stał się po-
toczną metaforą w�publicystyce politycznej i�literaturze pięknej, a�w�przeżywającej 
wówczas okres rozkwitu fali publikacji turystycznych osiągnął wręcz status sloganu 
reklamowego9.

Traba wskazuje ponadto na następujące cechy, które konstytuowały 
Bollwerk jako cechę „wschodniopruskości: 

1) Filozofi a posłannictwa i� misji wynikająca z� historii, duchowej niezwykłości 
„wschodniokresowości” [Ostmarkentum], a�„wschodniopruskości” szczególnie; 

2) Krajobraz przyrodniczy, który podkreślał mityczność, niezwykłość natury i� siłę 
mieszkańców ziemi pruskiej; 

3) Niemieckość wyrażona w�krajobrazie kulturowym (tu głównie odwoływanie się 
do spuścizny budowlanej Zakonu); 

4) „Odrodzenie z�ruin” jako symbol kultury i�postępu jednocześnie; 
5) Niemieckość wyrażona w�postępie cywilizacyjnym/modernizacji; 
6) „Człowiek wschodnioniemiecki” [der Ostdeutsche Mensch] jako typ „twardego” 

człowieka związanego z�naturą i�patrioty oddanego swojej niemieckiej ojczyźnie. 
W�tym modelu mieściła się też misja „wschodnioniemieckiej kobiety”, szczegól-
nie zaangażowanej w�patriotyczne wychowanie młodego pokolenia10.

W�syndrom Bollwerku wpisują się ponadto „cywilizacja” i�„antycywiliza-
cja”: „cywilizacja jako misja niemieckości i�antycywilizacja jako kult życia 
zgodnego z�naturą, którego ostoją mogą być tylko pełne niezwykłości i�ta-
jemniczości przestrzenie Prus Wschodnich”11. 

Jeśli chodzi o�parę pojęć „wojna – wróg”, Traba konstatuje, że Rosjanin 
i�Kozak jako symbol wroga powstały pod wpływem przeżyć z�okresu I�wojny 

 9 Tamże, s. 180-181. 
10 Tamże, s. 194-195. 
11 Tamże, s. 234n.
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światowej zanika dość szybko wraz z�rozwojem sytuacji wojennej i�politycz-
nej ustępując miejsca Polakom jako „odwiecznemu wrogowi”, który „staje 
się centralnym elementem kształtującym wschodniopruską tożsamość re-
gionalną i�narodową niemiecką”12.

Podsumowując swoje rozważania, olsztyński historyk i� kulturoznawca 
wyróżnia dwa nurty w�recepcji „wschodniopruskości” w�okresie 1919-1933: 
„monolityczny” i�„mozaikowy”. 

W�sensie ideologicznym nie stanowiły one dwóch oddzielnych, hermetycznych mo-
deli. Wyrastały ze wspólnej interpretacji ideologii ziemi ojczystej (Heimatideologie) 
jako najważniejszego składnika tożsamości zbiorowej. Już na tym poziomie widocz-
ne są różnice. W� pierwszym z� nurtów wschodniopruska Heimat była praźródłem 
i�współczesnym bastionem niemieckości na Wschodzie. Motywem przewodnim tej 
interpretacji stała się niemiecka misja cywilizacyjna i�obrona przed „zalewem Sło-
wiańszczyzny”. Zanurzona była ona głęboko w�myśli volkistowskiej. Była jasno zde-
fi niowana i� ukierunkowana politycznie, stąd określam ją jako nurt „monolitycz-
ny”, konserwatywno-narodowy. Liberalno-narodowy (w� części też katolicki) nurt 
miał natomiast konstrukcję mozaiki, gdzie pojawiały się wprawdzie elementy vol-
kistowskie (np. w�łagodnym wydaniu rewolucji konserwatywnej), ale nie domino-
wała ideologiczna i�mitologizująca przeszłość, lecz za to bardziej racjonalna inter-
pretacja rzeczywistości, fascynacja krajobrazem, odbudową z� ruin. Znajdowało się 
w�niej nawet miejsce na akceptowanie, niekoniecznie niemieckiej, wielokulturowo-
ści. (...) Większe różnice widoczne były w�praktycznej inscenizacji „wschodniopru-
skości”. W�nurcie „monolitycznym” centralnym symbolem stał się Tannenberski Po-
mnik Narodowy oraz martyrologia i�kult bohaterstwa w�obronie ojczyzny. W�nurcie 
„,mozaikowym” więcej miejsca poświęcano refl eksji nad losem poległych żołnierzy 
i� trosce o� przyszłość ojczyzny. O� ile Polacy byki „odwiecznym wrogiem” w� pierw-
szym nurcie, to w�drugim częściej występowała ocena konkretnej sytuacji „zagroże-
nia polskiego”, a�nie jego mitologizacja w�kategoriach „wiecznej nienawiści”13.

Opisane przez Trabę cechy „wschodniopruskości” monolitycznej uwy-
pukliły się po dojściu do władzy narodowych socjalistów. Jego zdaniem 

12 Tamże, s. 278. Szerzej na ten temat por. poniższy rozdział: „Dzikie wody ludów wschodnich”. 
Paradygmat zagrożeń/wroga jako element „wschodniopruskości”.

13 Tamże, s. 287n. 
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opisywany przez badaczy „wschodniopruski fenomen narodowego socjali-
zmu”, wyrażający się masowym głosowaniem na NSDAP szczególnie w�ma-
zurskich powiatach Prus Wschodnich, możliwy był m.in dzięki temu, że 

ideologia narodowosocjalistyczna posługiwała się i� włączała do swojego partyj-
no-agitacyjnego wokabularza cały zestaw (...) odwołań, pojęć i� metafor, bliskich, 
czy wręcz immanentnie przynależnych autokreacji „wschodniopruskości”, bądź – 
w�szerszym kontekście – pojęć i�interpretacji związanych z�ideologią „krwi i�ziemi” 
(Blut- und Bodenideologie). W� ten sposób próbowano z� powodzeniem zawłaszczyć 
regionalną specyfi kę, dodając jedynie fundamentalne motywy ideologii i�organiza-
cji narodowosocjalistycznej. (...) Nadejście Hitlera i�koniec rządów republikańskich 
odczytano jako zrzucenie niechcianego gorsetu politycznego i�możliwość pełniejszej 
realizacji własnych przekonań. Stąd integracja z�niemiecką Volksgemeinschaft miała 
nolens volens charakter dwuetapowy: jej fundament był osadzony we wschodniopru-
skich realiach czasów Republiki Weimarskiej, a�w�okresie Trzeciej Rzeszy nastąpiło 
jedynie zwieńczenie tego procesu, dzięki wsparciu oczekiwań i�wyobrażeń społecz-
nych sukcesami gospodarczymi praz populistyczną demagogią polityczną14.

Jak pokazują zreferowane powyżej ustalenia Roberta Traby, już w�okre-
sie międzywojennym doszło do głębokich podziałów w�pamięci o�Prusach 
Wschodnich. Utrata tej prowincji przez Niemcy, ucieczka, wypędzenie 
i�przymusowe wysiedlenie ludności niemieckiej po 1945 r. tylko je pogłębi-
ły. Mimo to w�okresie tym daje się zauważyć ciągłość pamięci o�utraconej 
prowincji. Opisany wcześniej „monolityczny” nurt w�konstruowaniu tożsa-
mości regionalnej kontynuowali po 1945 r. zorganizowani wypędzeni z�krę-
gu Ziomkostwa Wschodniopruskiego (Landsmannschaft Ostpreußen). Re-
cepcja „mozaikowa” doszła do głosu dopiero w�efekcie polityki wschodniej 
Willy’ego Brandta w�latach sześćdziesiątych XX w. pod postacią tak zwa-
nych innych Wschodnioprusaków.

Prowadzona przez zorganizowanych w�Ziomkostwie wschodniopruskich 
wypędzonych polityka pamięci miała na celu w� pierwszym rzędzie odzy-
skanie i�powrót do utraconych stron ojczystych, co było zgodne z� zapisa-
nym w� Karcie niemieckich wypędzonych z� roku 1950 „prawem do stron 

14 Tamże, s. 390. 
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ojczystych”. Pamięć zorganizowanych wypędzonych koncentrowała się na 
upamiętnianiu niemieckiego wkładu w�kulturę i�historię stron ojczystych. 
Obecność innych – Polaków, Pruskich Litwinów, Mazurów, Warmiaków 
oraz Żydów – skrzętnie pomijano, ponieważ za wszelką cenę należało udo-
wodnić niemieckość terenów na wschód od Odry. Wybiórczość tej pamię-
ci to także kwestia przemilczania przyczyn utraty stron rodzinnych. To, że 
doprowadziła do nich rozpętana przez III Rzeszę wojna, przyjmowano do 
wiadomości niechętnie, tak jak w�ogóle unikano rozrachunku z�niemiecką 
winą za wywołanie wojny i�zbrodnie hitlerowskie15.

Aspekt niemieckiej winy podkreślany był za to przez tzw. „innych 
Wschodnioprusaków”, będących w�prostej linii kontynuacją „mozaikowe-
go” nurtu „wschodniopruskości”. Pojawienie się tej swoistej kontrpamię-
ci „ucieczki i�wypędzenia” z�Prus Wschodnich związane było z�przemiana-
mi, jakim podlegała niemiecka pamięć zbiorowa w�latach sześćdziesiątych 
i�siedemdziesiątych XX w. W�dyskusji publicznej coraz mocniej zaczęto ak-
centować konieczność krytycznego zmierzenia się z�balastem Trzeciej Rze-
szy i�niemiecką winą za zbrodnie popełnione w�okresie drugiej wojny świa-
towej. Ta nie zakończona do dnia dzisiejszego polemika uzyskała miano 
„przezwyciężania przeszłości”. Temat doczekał się tymczasem bardzo boga-
tej literatury naukowej, do której wypada na tym miejscu odesłać zainte-
resowanego czytelnika16. Nie bez znaczenia, dla powstania wspomniane-
go nurtu rozrachunkowego, była Ostpolitik zapoczątkowana pod koniec lat 
sześćdziesiątych ubiegłego wieku przez kanclerza Willy’ego Brandta. W�od-
niesieniu do Polski jej kulminacją było podpisanie 7.12.1970 w�Warszawie 
polsko-niemieckiego układu o� podstawach normalizacji wzajemnych sto-
sunków. W�układzie tym RFN uznała istniejącą granicę na Odrze i�Nysie, 
obie strony zobowiązywały się ponadto do rozwiązywania sporów w�sposób 
pokojowy, powstrzymując się od użycia siły. Efektem ubocznym podpisa-
nia tego układu był w�RFN coraz wyraźniejszy konfl ikt pamięci w�odniesie-
niu do utraconych terenów wschodnich. Coraz silniej dochodzący do gło-
su „inni Wschodnioprusacy” – jak choćby pisarze Siegfried Lenz czy Günter 

15 Por. szerzej na ten temat: R. Żytyniec, Zwischen Verlust und Wiedergewinn. Ostpreußen als 
Erinnerungslandschaft der deutschen und polnischen Literatur nach 1945, Olsztyn 2007, s. 36-88.

16 Por. np. T. Fischer, M. Lorenz (red.), Lexikon der »Vergangenheitsbewältigung« in Deutschland. 
Debatten- und Diskursgeschichte des Nationalsozialismus nach 1945, Bielefeld 2007.
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Grass – dostrzegali, w�przeciwieństwie do pamięci zorganizowanych wypę-
dzonych w�kulturze i�historii „niemieckiego Wschodu”, także wkład innych 
kultur. Pamięć tę cechował ponadto swoisty realizm polityczny, czyli pogo-
dzenie się z�faktem utraty stron ojczystych przy jednoczesnym zachowaniu 
niematerialnego prawa do pamięci o� nich. Polityka wschodnia Willy’ego 
Brandta zepchnęła ponadto zorganizowanych wypędzonych na margines 
sceny politycznej Niemiec. Związek Wypędzonych, a�wraz z�nim Ziomko-
stwo Wschodniopruskie stały się marginalną grupą pielęgnującą idyllicz-
ną, nostalgiczną i� anachroniczną pamięć utraconych stron ojczystych17. 
Oprócz tych niemiecko-niemieckich sporów o� pamięć Prusy Wschodnie, 
a�właściwie ich południową część w�postaci Warmii i�Mazur, stały się po 
1945 r. również częścią polsko-niemieckiego konfl iktu pamięci. Miało to 
miejsce w� ramach mającej legitymizować „powrót” Polaków na „prasta-
re ziemie piastowskie” ideologii „Ziem Odzyskanych”, która była jednym 
z� najważniejszych mitów założycielskich PRL18. Na odrębne rozpatrzenie 
zasługuje wątek (nie)pamięci Prus Wschodnich w�NRD. 

„Moje prawo do stron ojczystych… to pokój!” 
O�(nie)pamięci Prus Wschodnich w�NRD19

SZCZEGÓLNY PRZYPADEK (NIE)PAMIĘCI o�Prusach Wschodnich stanowi NRD. 
Wbrew obiegowym opiniom, obecnym również w�literaturze fachowej20, za-
gadnienie to nie było tematem tabu w�„pierwszym niemieckim państwie ro-
botników i�chłopów”. Należy tutaj raczej mówić o�dostosowaniu sposobu 

17 Por. szerzej na ten temat: R. Żytyniec, Zwischen Verlust und Wiedergewinn. Ostpreußen…, 
Olsztyn 2007, s. 89-144.

18 Por. szerzej na ten temat: R. Żytyniec, Zwischen Verlust und Wiedergewinn…., s. 157-228. 
Por. również: tegoż, Warmia i� Mazury/ Prusy Wschodnie. Od przedmurza do Borusii, w: R. Traba, 
H.H. Hahn (red.), Polsko-niemieckie miejsca pamięci, t. 1: Wspólne/ Oddzielne, Warszawa 2015, s. 94-
117 oraz R. Traba, R. Żytyniec, Ziemie Odzyskane/ utracony Heimat. Ludzkie dramaty i�koniunktury 
polityczne w: R. Traba, H.H. Hahn (red.), Polsko-niemieckie miejsca pamięci, t. 1: Wspólne/ Oddzielne, 
Warszawa 2015, s. 660-682.

19 Poszerzona i� uzupełniona wersja eseju: R. Żytyniec, „Moje prawo do stron ojczystych… to 
pokój!”, w: Borussia. Kultura. Historia. Literatura, nr 50/2011, s. 274-281.

20 Por. np. A. Kossert, Prusy Wschodnie…, dz. cyt., s. 351.
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mówienia o�Prusach Wschodnich do ofi cjalnie kreowanej w�tym kraju pa-
mięci politycznej21, opierającej się w� znacznej mierze na antyfaszystow-
skim micie założycielskim. Podstawą antyfaszystowskiej polityki pamięci22 
NRD była przejęta od Georgiego Dymitrowa defi nicja faszyzmu, według 
której był on określany jako „otwarta terrorystyczna dyktatura najbar-
dziej reakcyjnych, imperialistycznych i� szowinistycznych elementów kapi-
tału fi nansowego”23. Jak słusznie zauważa Anna Wolff-Powęska, ujęcie ta-
kie pozwalało wyłącznie na klasową interpretację zbrodniczego systemu, 
wykluczając tym samym indywidualną winę i�odpowiedzialność24. Na inną 
ważną cechę antyfaszystowskiej doktryny państwowej NRD wskazuje Ed-
gar Wolfrum. Ponieważ jedynie nieliczni Niemcy zdobyli się na opór wobec 
nazistowskiej dyktatury, ten mit założycielski nie mógł być skonstruowa-
ny poprzez pamięć komunikatywną, czyli cyrkulujące w�ramach codziennej 
komunikacji wspomnienia. 

21 Wg Aleidy Assmann o�politycznej lub narodowej pamięci można mówić wtedy, gdy „historia 
służy tworzeniu tożsamości, gdy jest przyswajana przez obywateli i� opiewana przez polityków”. 
(A. Assmann, Der lange Schatten der Vergangenheit. Erinnerungskultur und Geschichtspolitik, 
München 2006, s. 37.) W�swoim wcześniejszym studium na temat „przestrzeni pamięci” autorka 
używała tego terminu synonimicznie z�pojęciem pamięci ofi cjalnej, której najważniejszym zadaniem 
jest legitymizacja istniejących stosunków władzy. Pamięć ofi cjalna jest wg Assmann skazana 
na cenzurę i� sztuczne animacje i� trwa tak długo, jak długo istnieje wspierająca je władza (por. 
A. Assmann, Erinnerungsräume: Formen und Wandlungen des kulturellen Gedächtnisses, München 
1999, s. 138 n.).

22 Pojęcie to rozumiane jest tutaj w� znaczeniu nadanym mu przez warszawskiego socjologa 
Lecha M. Nijakowskiego jako „wszelkie intencjonalne działania polityków i�urzędników, mające 
formalną legitymizację, których celem jest utrwalenie, usunięcie lub redefi nicja określonych treści 
pamięci społecznej”, Lech M. Nijakowski, Polska polityka pamięci. Esej socjologiczny, Warszawa 
2008, s. 44. Warszawski socjolog zwraca ponadto uwagę na bliskość państwowej polityki pamięci 
i� zjawiska propagandy państwowej: „Państwo poprzez swoje organy dążyłoby do takiej zmiany 
pamięci zbiorowej obywateli, aby wzmocnić swą legitymizację. Zakres propagandy zależy od ustroju 
(np. czy istnieje instytucja cenzury, czy pluralizm mediów), ale jej istota jest podobna. Propagandę 
prowadzą i�demokratyczne rządy, i�reżimy autorytarne. [...] Stawką w�tej grze jest władza, lojalność 
obywateli i�ich mobilizacja do określonych zadań”, tamże, s. 44-45.

23 Cyt. za: A. Wolff-Powęska, Pamięć – brzemię i� uwolnienie. Niemcy wobec nazistowskiej 
przeszłości (1945-2010), Poznań 2011, s. 223.

24 Por. tamże, s. 224. Por. również J. Danyel, Der vergangenheitspolitische Diskurs in der SBZ/
DDR 1945-1989, w: Ch. Cornelißen, R. Holec, J. Pešek (red.), Diktatur – Krieg – Vertreibung. 
Erinnerungskulturen in Tschechien, der Slowakei und Deutschland seit 1945, Essen 2005, s. 173-195.
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O� wiele bardziej skazany był on na kulturowe formy przekazu, takie jak rytua-
ły, pomniki, literatura oraz sztuka, żeby w� ogóle móc zaistnieć w� pamięci zbioro-
wej mieszkańców NRD. To wyjaśnia tak intensywne korzystanie ze wspomnianych 
kulturowych form przekazu, które służyły zakotwiczeniu w�ludzkich umysłach mitu 
o�narodzinach NRD z�faszystowskiego ruchu oporu. Powierzchnia tego państwa była 
niemal cała pokryta pomnikami i�tablicami upamiętniającymi antyfaszystowski ruch 
oporu, godnych naśladowania socjalistycznych bohaterów oraz historyczny rozwój 
NRD25.

Hans-Helmuth Knütter wyróżnił dwie podstawowe funkcje opartej na 
antyfaszystowskiej doktrynie państwowej polityki pamięci władz NRD: we-
wnętrzną i�zewnętrzną. W�polityce wewnętrznej spełniała ona funkcję ideo-
logii integrującej i�służyła socjokulturowemu przekształceniu i�moralnemu 
usprawiedliwieniu systemu oraz paraliżowaniu przeciwników politycznych. 
W� wymiarze polityki zewnętrznej jej zadaniem było odgraniczanie się od 
poczynań RFN, destabilizacja systemu zachodniego i�moralne dowartościo-
wanie NRD jako państwa antyfaszystowskiego26. Dlatego też w�NRD mó-
wiono nie o�wschodniopruskich „wypędzonych”, lecz o�„przesiedleńcach”, 
którzy powinni jak najszybciej dostosować się do nowej rzeczywistości. Kła-
dziono przy tym nacisk na kontrasty między biedą oraz kapitalistycznym 
wyzyskiem w�dawnej ziemi ojczystej a�awansem społecznym w�NRD. Bar-
dzo wymownym przykładem jest tutaj wydana w�1961 r. w�Lipsku przez bli-
żej nieokreślony „kolektyw autorski” broszura pt. Mein Recht auf Heimat... 
liegt im Frieden! („Moje prawo do stron ojczystych… to pokój!”)27. Zebra-
no w� niej wspomnienia „przesiedleńców” z� dawnych niemieckich ziem 

25 E. Wolfrum, Die beiden Deutschland, w: V. Knigge, N. Frei (red.), Verbrechen erinnern. Die 
Auseinandersetzung mit Holocaust und Völkermord. Bonn 2005, s. 153-169, tutaj s. 163.

26 Por. H.-H. Knütter, „Antifaschismus”, w: R. Eppelmann (red.), Lexikon des DDR-Sozialismus. 
Das Staats- und Gesellschaftssystem der Deutschen Demokratischen Republik, Paderborn 1996, s. 56. 
Szerzej na temat panującej w�NRD ideologii antyfaszystowskiej por. A. Gruneberg, Antifaschismus 
– ein deutscher Mythos? Reinbeck 1993; J. Danyel (red.), Die geteilte Vergangenheit. Zum Umgang mit 
Nationalsozialismus und Widerstand in beiden deutschen Staaten, Berlin 1995; A. Leo, P. Reif-Spirek 
(red.), Vielstimmiges Schweigen. Neue Studien zum DDR Antifaschismus, Berlin 2001; T. Ahbe, Der 
DDR-Antifaschismus. Diskurse und Generationen – Kontexte und Identitäten. Ein Rückblick über 
60 Jahre, Leipzig 2007; A. Wolff-Powęska, Pamięć – brzemię…, s. 223-247.

27 Por. Mein Recht auf Heimat... liegt im Frieden! Leipzig 1961.
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wschodnich, reprezentujących wszystkie warstwy społeczne. Intencje tej 
publikacji kolektyw autorski wyjaśnił w�opublikowanym po poszczególnych 
relacjach „przesiedleńców” posłowiu:

My, dawni przesiedleńcy, wyraziliśmy w�niniejszej broszurze własnymi słowami, co 
myślimy o�niebezpiecznej i�rewanżystowskiej polityce rządu RFN. Chcemy żyć i�pra-
cować w�pokoju. Naszą ojczyzną [Heimat, przyp. H.O., R.Ż.] jest teraz od ponad 
dziesięciolecia Niemiecka Republika Demokratyczna. Posiadamy w�niej znowu to, 
co zabrano nam w�wyniku faszystowskiej rabunkowej wojny: prawo do stron ojczy-
stych. I�ta nasza nowa ojczyzna gwarantuje nam pokój, ponieważ sama jest pokojo-
wa, ponieważ ona sama chce pokoju i�tylko pokoju28.

Jest to zatem otwarta polemika z� „prawem do stron ojczystych” za-
chodnioniemieckich związków wypędzonych oraz pochwała miłującej po-
kój NRD. Poglądy te znalazły także swoje odzwierciedlenie w� historiach 
życia poszczególnych autorów. I�tak Hubert Dräger z�Lipska, wcześniej za-
mieszkały w�powiecie Giżycko (Lötzen) w�Prusach Wschodnich, opisał swój 
awans z�dziecka robotnika na inżyniera: „W�mojej wschodniopruskiej wsi 
nigdy nie ośmieliłbym się jako dziecko robotnika marzyć, że kiedyś mógł-
bym zostać inżynierem”29. Również Gertrud Skrodzki z�Eilenburga, wcześ-
niej zamieszkała w�powiecie Ełk (Lyck) w�Prusach Wschodnich, opowia-
dała o� trudnych warunkach w� dawnych stronach ojczystych, które nie 
pozwalały jej na uczęszczanie do szkół wyższych niż szkoła powszechna:

Pochodzę z�małej miejscowości w�Prusach Wschodnich, gdzie moi rodzice mieszkali 
jako małorolni chłopi. Moje rodzeństwo i�ja uczęszczaliśmy do szkoły powszechnej. 
W�szkole uczyłam się dobrze i�myślałam czasem: jak by to było pięknie, gdybym tak-
że ja, tak jak dzieci bogatych chłopów, mogła chodzić do wyższej szkoły! – Na to jed-
nak nie pozwalał portfel ojca30.

Inaczej było w�NRD, gdyż – jak opisuje dalej Skrodzki – „w�Niemieckiej 
Republice Demokratycznej o� wyborze zawodu decyduje nie portfel ojca, 

28 Tamże, s. 34.
29 Tamże, s. 4.
30 Tamże, s. 10.
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lecz zdolności i� osobiste zainteresowania”31. Każdy z� autorów zwracał się 
bezpośrednio do swoich ziomków z�dawnych ziem wschodnich z�ostrzeże-
niem, by nie dać się wykorzystać przez zachodnioniemiecką politykę. „Nie 
dajcie się wykorzystać jako narzędzie nieodpowiedzialnej polityki, którą nie 
można nic wygrać, a�która wystawia na próbę pokój!”32 – nawoływała z�za-
angażowaniem na koniec swojej wypowiedzi Gertrud Skrodzki. Również 
Hubert Dräger pytał „wschodnich przesiedleńców w� Zachodnich Niem-
czech, czy im tak źle się wiedzie, iż pragną powrotu do biedy, w�której mu-
siało żyć wcześniej wielu z�nich?”33. 

Dostosowanie do politycznej pamięci NRD oznaczało również usunięcie 
wschodniopruskich śladów z�przestrzeni publicznej. 

W� berlińskich dzielnicach Prenzlauer Berg, Pankow i� Freidrichshain znikły Neu-
kuhrer Straße (od 1974 roku przemianowana na Olga-Benario-Prestes-Straße), 
 Allensteiner Straße (od 1974 roku Liselotte-Hermann-Straße), Bartensteiner 
Straße (od 1974 Margarete-Walter-Straße), Goldaper Straße (Heinz-Kapelle-
-Straße), Braunsberger Straße (Hans-Otto-Straße) i� Wehlauer Straße (Eugen-
-Schönhaar-Straße) na rzecz komunistycznych bojowników. Z� drugiej strony Su-
dauer Straße, Masurenstraße, Pillauer Straße, Simon-Dach-Straße, Lasdehner 
Straße, Kadiner Straße oraz Marienburger i Christburger Straße przetrwały dłużej 
niż sama NRD34.

Oprócz profi lowania tożsamości NRD jako miłującego pokój antyfaszy-
stowskiego państwa, pamięć o�Prusach Wschodnich miała jeszcze jeden cel: 
przekazywanienie pozytywnego obrazu Polski. I�tak np. Ben Budar w�swo-
jej książce pt. Jenseits von Oder und Neiße. Reisebilder aus den polnischen 
West- und Nordgebieten („Za Odrą i�Nysą. Reportaże z�polskich Ziem Za-
chodnich i�Północnych”)35, napisanej na polecenie odpowiednich instancji 

31 Tamże.
32 Tamże, s. 11.
33 Tamże, s. 5.
34 A. Kossert, Prusy Wschodnie…, s. 354.
35 Por. B. Budar, Jenseits von Oder und Neiße. Reisebilder aus den polnischen West- und Nord-

gebieten, Bautzen 1962. Fragmenty książki w� tłumaczeniu na język polski: B. Budar, Za Odrą 
i�Nysą. Reportaże z�polskich Ziem Zachodnich i�Północnych (tłumaczenie K. Poprawska), „Borussia”, 
nr 43/2008, s. 48-58.
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politycznych jako reakcja36 na opublikowany w� 1956 r. w� RFN dziennik 
podróży Charlesa Wassermanna pt. Unter polnischer Verwaltung. Tagebuch 
195737 („Pod polską administracją. Dziennik 1957”), nie tylko opisywał so-
cjalistyczną codzienność mieszkańców Warmii i� Mazur, lecz przywoływał 
także w� rozdziale „Kraina tysiąca jezior” negatywne historyczne remini-
scencje z�Prus Wschodnich: 

Ta nazwa burzy wszelkie wyobrażenia o�tym, co rajskie, romantyczne czy sielanko-
we; ta nazwa wzbudza historyczne reminiscencje, od stuleci związane z�hasłem „par-
cie na Wschód”, Drang nach Osten. 

Owe Prusy Wschodnie, określane kiedyś przez armię pruską kuźnią wojny, za-
prawdę nie miały sielankowej, romantycznej i� spokojnej historii. Historia Prus 
Wschodnich – jak powiedział kiedyś namiestnik niemiecko-pruskich junkrów – to 
wojna; wojna zrodziła Prusy Wschodnie; wojna ukształtowała ich ducha. Bez wąt-
pienia miał na myśli władców Prus Wschodnich, niemieckich kolonizatorów feudal-
nych, ciemiężycieli polskiej ludności, niemieckich militarystów i�faszystów, dla któ-
rych wojna stanowiła powszednie rzemiosło38. 

Twierdzenia te odpowiadały reprezentowanym przez ówczesną marksi-
stowską historiografi ę NRD poglądom na temat historii Prus oraz drugiej 
wojny światowej. Podążając tym tropem, Ben Budar opisał historię Prus 
Wschodnich jako zaprzęgniętą do celów imperialistycznej niemieckiej po-
lityki wschodniej39. Także w�duchu marksistowskiej historiografi i uwypuklił 
wspólne polsko-niemieckie walki podczas rewolucji w�1918 r. w�Olsztynie: 
„Niemieccy i�polscy robotnicy zbratali się. Razem walczyli w�szeregach Ko-
munistycznej Partii Niemiec. Ale reakcja była jeszcze zbyt silna”40. Kończąc 

36 Na temat powstania książki por. R. Żytyniec, Polnische Wirtschaft z�modernizacją w�tle. Ziemie 
Zachodnie i�Północne w�reportażach Charlesa Wassermanna i�Bena Budara, „Borussia” nr 43/2008, s. 
59-68. Tamże również wywiad z�autorem: Za Odrą i�Nysą po latach. Z�Benem Budarem rozmawia 
Rafał Żytyniec, s. 44-47.

37 Ch. Wassermann, Unter polnischer Verwaltung. Tagebuch 1957, Gütersloh 1957. Fragmenty 
książki w�tłumaczeniu na język polski: Ch. Wassermann, Pod polską administracją. Dziennik 1957 
(tłum. K. Poprawska), „Borussia”, nr 43/2008, s. 33-43. 

38 B. Budar, Jenseits von Oder und Neiße..., s. 167. (Polskie tłumaczenie na podstawie: B. Budar, 
Za Odrą i�Nysą..., „Borussia”, nr 43/2008, s. 48-58, tutaj s. 45).

39 Tamże, s. 177.
40 Tamże, s. 178. (Polskie tłumaczenie na podstawie: Ben Budar, Za Odrą i�Nysą..., s. 53).
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swoją książkę, autor zwrócił uwagę na osiągnięcia na polu socjalistycznej 
modernizacji Mazur: 

Rzeczywiście, w�Krainie Tysiąca Jezior, którą niegdyś pruscy namiestnicy z� rozmy-
słem skazali na wegetację, traktując jako słabo rozwinięty obszar nadgraniczny, i�nie 
przeprowadzali większych inwestycji, nie licząc inwestycji wojskowych, w�tej krainie 
uprzemysłowienie posuwa się wielkimi krokami naprzód. W�małych, niegdyś apa-
tycznych miasteczkach, życie traci swój monotonny charakter. Do codziennego wi-
doku należą dźwigi, rusztowania i�betoniarki41.

W� opisie wschodniopruskiej przeszłości Ben Budar przejął ówczesne 
polskie stanowisko co do historii „Ziem Odzyskanych”. Terminem „Ziemie 
Odzyskane” posłużył się także w�swojej książce: „Udamy się przede wszyst-
kim w� te okolice, które określa się jako polskie Ziemie Zachodnie i� Pół-
nocne, czyli te tereny, które nie tylko znajdują się pod polską administra-
cją, lecz w� 1945 r. wróciły ostatecznie do państwa polskiego, do polskiej 
Macierzy”42. W� zewnętrznej recenzji wydawniczej, sporządzonej przez hi-
storyka Rudiego Goguela, którą dołączono do wniosku o� pozwolenie na 
druk, złożonego w�Głównym Zarządzie Wydawnictw i�Księgarstwa w�Mini-
sterstwie Kultury NRD, zarzucano Budarowi, iż nie reprezentuje on marksi-
stowskiego punktu widzenia i�ulega „pewnym pozostałościom [polskiej] ar-
gumentacji nacjonalistycznej w�odniesieniu do granicy na Odrze i�Nysie”43. 
Najwyraźniej polska narodowo-komunistyczna ideologia „Ziem Odzyska-
nych” była trudna do przełknięcia dla historiografi i NRD, nawet jeśli w�in-
nych przypadkach była ona gotowa w�swoim własnym interesie na daleko 
idące kompromisy. 

Przykładem na to, że kompromisy te były przemyślaną strategią polity-
ki historycznej NRD, jest historia powstania antologii Im Westen fl ießt die 
Oder. Moderne Prosa über die polnischen Westgebiete44 („Na zachodzie płynie 

41 Tamże, s. 194. (Polskie tłumaczenie na podstawie: Ben Budar, Za Odrą i�Nysą..., s. 58).
42 Tamże, s. 13.
43 R. Goguel, Gutachten zum Manuskript von Ben Budar über die polnischen Westgebiete, 

SAPMO-Barch, DR 1/3360.
44 K. Helm (red.), Im Westen fl ießt die Oder. Moderne Prosa über die polnischen Westgebiete. 

Berlin 1971.
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Odra. Współczesna proza o�polskich Ziemiach Zachodnich”), która ukaza-
ła się w�1971 r. we wschodnioberlińskim wydawnictwie Verlag der Nation. 
W�posłowiu wydawca Kurt Helm – przejmując polskie wzory interpretacyj-
ne ideologii „Ziem Odzyskanych” – podkreślał ważkość powojennego biegu 
wydarzeń na terenach na wschód od Odry i�Nysy: „Ze stosunkowo zacofa-
nych prowincji dawnej Rzeszy Niemieckiej […] powstały w�wyniku ciężkiej 
odbudowy owe Ziemie Północne i�Zachodnie, które są dzisiaj trwałą częścią 
Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej”45. Poza zacofaniem dawnych wschodnio-
niemieckich prowincji oraz wykształceniem „socjalistycznej świadomości 
państwowej”46 wydawca nawiązał do problemu tzw. autochtonów, czyli ślą-
skiej i�mazurskiej ludności, którą zrównał z�etnicznymi Polakami. Posunął 
się nawet jeszcze dalej – powtórzył polski argument o�rzekomym „upragnio-
nym powrocie do ojczyzny”47 Mazurów i�Ślązaków: „Pracowali i�żyli teraz 
wolni na odzyskanych ziemiach”48. Takie przeniesienie ofi cjalnej polskiej 
ideologii do polityki historycznej NRD było, jak już zaznaczono, świado-
mym zabiegiem. W� sporządzonej przez dr. E. Dieckmanna dla Głównego 
Zarządu Wydawnictw i�Księgarstwa w�Ministerstwie Kultury NRD recenzji 
wydawniczej do antologii Kelma przedsięwzięciu temu przypisano „niezwy-
kle ważne znaczenie polityczno-kulturalne, ponieważ potwierdza ono sed-
no całego postępowania wydawnictw w�NRD na polu tłumaczeń literatury 
polskiej”49. Ostatnie zdania recenzji Dieckmanna precyzują polityczne cele 
wspomnianych tłumaczeń:

Przede wszystkim w� obliczu masowych rewanżystowskich kampanii pomówień ze 
strony RFN oraz prób tamtejszego rządu, by wykazać się w�stosunku do PRL wielko-
duszną postawą uznaniowości, ważnym staje się fakt, że w�rzeczywistości to uznanie 
[granicy na Odrze i�Nysie, przyp. H.O., R.Ż.], historycznie już dawno się dokonało. 
Ważne jest, że za pomocą takiej publikacji można znowu pokazać, iż to właśnie rolą 
NRD jest przywołanie tej rzeczywistości, ponieważ ona ją współtworzyła50.

45 Tamże, s. 399.
46 Tamże.
47 Tamże, s. 402.
48 Tamże.
49 Recenzja wydawnicza dr. F. Dieckmanna, Stiftung Archiv der Parteien und Massen orga-

nisationen der DDR im Bundesarchiv, SAPMO-BArch, DR1/2403, karta 8.
50 Tamże, karta 14.
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Można z� tego wyciągnąć wniosek, że poprzez wydanie antologii Kel-
ma NRD chciała przeciwdziałać zbliżeniu między RFN i�PRL, które na-
stąpiło po zawarciu 7 grudnia 1970 r. układu między Polską Rzecząpospo-
litą Ludową a�Republiką Federalną Niemiec o�podstawach normalizacji 
wzajemnych stosunków. W� układzie tym RFN uznała zachodnią grani-
cę Polski na Odrze i�Nysie Łużyckiej. Mamy tutaj więc do czynienia nie 
tylko z� konkurencją między dwoma państwami niemieckimi, lecz także 
między państwami Bloku Wschodniego. RFN jako „wielkodusznie uzna-
jącej” polską granicę zachodnią przeciwstawiono postępowe tradycje 
NRD, która dokonała tego już w�1950 r. w�układzie zgorzeleckim, w�któ-
rym uznała granicę na Odrze i�Nysie za ostateczną granicę zachodnią Pol-
ski, przyczyniając się „przez to do konsolidacji polskich Ziem Północnych 
i�Zachodnich”51.

Znacznie większe możliwości pamiętania o�Prusach Wschodnich niż hi-
storiografi a oferowała w�NRD literatura. Należy tu przede wszystkim przy-
wołać nazwisko urodzonego w�1917 r. w�Tylży i�zmarłego w�1965 r. w�Ber-
linie Wschodnim Johannesa Bobrowskiego. Autor ten w�ramach swojego 
sarmackiego projektu poetyckiego postawił sobie za cel, by przypominać 
to, o�czym jego „niemieccy rodacy” nie wiedzą: „Oni mianowicie nie zna-
ją swoich wschodnich sąsiadów. Do dzisiaj. Źle ich oceniają; nie dostrze-
gają ich; nie znają wystarczająco ich historii”52. W�zdaniu tym Bobrow-
ski sformułował całościowy program pracy pamięci, uznając go za „(być 
może niewidoczny, albo całkiem niepotrzebny) przyczynek do zmaza-
nia nie dającej się nie zauważyć historycznej winy mojego narodu, popeł-
nionej właśnie na narodach Wschodu”53. W�swoich wierszach Bobrowski 
sięgał do całego spektrum wschodniopruskich miejsc pamięci: od histo-
rycznych wydarzeń, poprzez ważne postacie z�Prus Wschodnich, aż po po-
jedyncze miejscowości i�elementy wschodniopruskiego krajobrazu. Liryka 
Bobrowskiego podąża za jasno sprecyzowanymi etycznymi zasadami, chce 

51 K. Helm (red.), Im Westen..., s. 400.
52 J. Bobrowski, Meinen Landsleuten erzählen. Was sie nicht wissen. Ein Interview von Irma 

Reblitz, w: G. Rostin (red.), Johannes Bobrowski. Selbstzeugnisse und Beiträge über sein Werk. Berlin, 
s. 54-65, tutaj s. 57.

53 Cyt. za: E. Haufe, Zu Leben und Werk Johannes Bobrowskis, w: J. Bobrowski, Gesammelte 
Werke, t. 1: Die Gedichte, Berlin 1987, s. VII-LXXXVI, tutaj s. XLIIIf.
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ona poetycko pokazać i�podpowiedzieć drogi ku lepszej i�otwartej przyszło-
ści54. Ten cel przyświeca również powieściom Młyn Lewina, (1965, wyda-
nie polskie 1967) oraz Litewskie klawikordy, (1966, wydanie polskie 1969).

Sposób traktowania pamięci o� Prusach Wschodnich przez ofi cjalne 
czynniki NRD pokazuje bardzo dobrze recepcja literatury zachodnionie-
mieckiej na ten temat. Jednoznacznie preferowano w�tym przypadku „kry-
tyczno-realistyczne” spojrzenie, które np. cenzura NRD odnalazła w�Muze-
um ziemi ojczystej (1978) Siegfrieda Lenza. Powieść ta ukazała się w�NRD 
w�1980 roku. Rzut oka na złożony 14.06.1979 r. przez berlińskie wydaw-
nictwo Aufbau Verlag w� Głównym Zarządzie Wydawnictw i� Księgarstwa 
w�Ministerstwie Kultury NRD wniosek o�pozwolenie na druk pokazuje, że 
recenzenci podkreślali znaną z�wcześniejszych dzieł Lenza „krytyczną po-
zycję wobec poglądów mieszczańskich”55 oraz „krytyczno-realistyczne na-
stawienie do historii najnowszej”56. Powieść była dla nich „jednym z�naj-
ważniejszych dzieł dzisiejszej literatury współczesnej RFN”57. Stąd też po 
tym, jak opracowujący wniosek o�pozwolenie na druk urzędnik opatrzył go 
odręcznym dopiskiem: „Fantastyczna powieść!”58, książka Lenza mogła być 
drukowana bez przeszkód. W�ten sposób Lenz został zawłaszczony przez pa-
mięć o�Prusach Wschodnich w�NRD. 

Wraz z�publikacją Muzeum ziemi ojczystej cenzura w�NRD wyraźnie zła-
godniała. W�1984 r. mógł ukazać się zatytułowany Suche nach Karalautschi 
(„W�poszukiwaniu Karalautschi”)59 „raport z�dzieciństwa” Elisabeth Schulz-
-Semrau. Był to następny krok ku bardziej otwartemu traktowaniu pamię-
ci o�Prusach Wschodnich. Zagadkowy na pierwszy rzut oka tytuł wyjaśnia 
kolorowa ilustracja na okładce książki, przedstawiająca zamek w�Królew-
cu – „Karalautschi” to litewska nazwa tego miasta. Jednak i�w�tym przypad-

54 A. Kelletat, Lyrischer Progreß im heimatlichen Planquadrat. Vom frühen Tilsitgedicht bis zur 
späten Sokaiter Fähre. Zum 75. Geburtstag Johannes Bobrowskis, w: Der Gingko-Baum. Germanistisches 
Jahrbuch für Nordeuropa, Elfte Folge, Helsinki 1992, s. 148-170, tutaj s. 148.

55 Recenzja wydawnicza A. Berger, SAPMO-BArch, DR1/2119, k. 241.
56 Dr W. Schröder, Recenzja wydawnicza: S. Lenz, Heimatmuseum. Hoffmann und Campe 

Verlag, Hamburg 1978; wyd. 2, 655 S., SAPMO-BArch, DR1/2119, k. 230.
57 Recenzja wydawnicza A. Berger, SAPMO-BArch, DR1/2119, k. 241.
58 Wniosek wydawnictwa Aufbau-Verlag Berlin und Weimar z� dn. 14.06.1979 o� wydanie 

pozwolenia na druk książki Heimatmuseum S. Lenza, SAPMO-BArch, DR1/2119, k. 227.
59 Por. E. Schulz-Semrau, Suche nach Karalautschi. Report einer Kindheit. Halle-Leipzig 1984.
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ku autorka musiała spełnić określone wymagania cenzury, zanim książka 
mogła się ukazać. Pismo kierownika Działu Beletrystki, Literatury o�Sztu-
ce oraz Muzyce w�Głównym Zarządzie Wydawnictw i�Księgarstwa w�Mi-
nisterstwie Kultury NRD, skierowane 28.12.1983 do dyrektora wydaw-
nictwa Mitteldeutscher Verlag, zawierało szereg propozycji zmian, które 
dotyczyły m.in. brakujących informacji o�roli, jaką dla nazistów odgrywa-
ła wschodniopruska poetka Agnes Miegel60. Wskazówki te, jak można wy-
czytać z�odpowiedzi szefowej lektoratu wydawnictwa z�dn. 31.1.1984, „zo-
stały omówione z�autorką. […] Udało nam się jeszcze nakłonić autorkę do 
wprowadzenia różnych zmian”61. Na tym przykładzie widać, że nawet w�po-
łowie lat osiemdziesiątych pamięć o�Prusach Wschodnich musiała być do-
stosowywana do warunków politycznych panujących w�NRD.

Szczególnym przypadkiem (nie)pamięci Prus Wschodnich są te nielicz-
ne publikacje w� NRD, które pokazują fascynację estetyczno-mitycznym 
krajobrazem62 „krainy mrocznych lasów i�kryształowych jezior”. Krajobraz 
nie jest tutaj jednak, jak ma to miejsce w�przypadku przedwojennej lite-
ratury wschodniopruskiej (krzewiciele tożsamości wschodniopruskiej po-
strzegali tutaj wschodniopruskie „ikony, swoiste weduty krajobrazowe”63 
zdecydowanie jako część „planowych i� świadomych działań narodo-
wej wspólnoty”, które miały przysporzyć temu krajobrazowi „niemieckiej 
duszy”64) oraz dzieł literackich powstałych w� kręgu zachodnioniemie-
ckich ziomkostw po 1945 r., „kluczowym wyróżnikiem, matrycą etniczno-
-regionalno-narodowego utożsamiania się z�prowincją Prusy Wschodnie”65, 
lecz zdecydowanie polem rywalizacji i�konfrontacji pomiędzy NRD i�RFN. 
Taki charakter ma np. wydany w�1981 r. w�wydawnictwie F.A. Brockhaus 

60 Pismo kierownika Działu Beletrystki, Literatury o�Sztuce oraz Muzyce w�Głównym Zarządzie 
Wydawnictw i�Księgarstwa w�Ministerstwie Kultury NRD, Dr. K. Selbiga, do dyrektora wydawnictwa 
Mitteldeutscher Verlag Halle-Leipzig, Dr. E. Günthera z� dnia 28.12.1983,  SAPMO-Barch, 
DR1/2188a, k. 239.

61 Pismo szefowej lektoratu wydawnictwa Mitteldeutscher Verlag Halle-Leipzig do K. Selbiga 
z�dnia 31.1.1984, SAPMO-Barch, DR1/2188a, k. 238.

62 Por. H. Orłowski, Za górami, za lasami… O�niemieckiej literaturze Prus Wschodnich, Olsztyn 
2003, s. 11-30. 

63 Tamże, s. 12.
64 F. Braun, Deutsche Züge in der ostdeutschen Kulturlandschaft, „Ostdeutsche Monatshefte”, 

9 (1928), z. 8, s. 611-620, tutaj: s. 615.
65 H. Orłowski, Za górami, za lasami…, s. 12. 
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w�Lipsku album Klausa-Jürgena Hofera pt. Ein Jahr in Masuren („Rok na 
Mazurach”), opisujący jego pracę naukową na Mazurach jako przyrodni-
ka, fi lmowca i� fotografi ka66. Głównym składnikiem, a� zarazem walorem 
tego tomu, są wysokiej jakości artystycznej fotografi e, przedstawiające nie 
tylko dziką mazurską przyrodę, lecz również ludzi i�warunki, w�jakich żyją 
i�pracują na co dzień. Autor, a�wraz z�nim jego czytelnicy, uległ fascyna-
cji wschodniopruskim pejzażem: „Jeszcze dzisiaj, gdy myślimy o�Mazurach, 
ożywają obrazy czystego powietrza i�przejrzystej wody. Jednakże również i�na 
Mazurach od dawna zagościły «nerwowe czasy», technika, turystyka. […] 
a�mimo to: w�krajobrazie tym przyroda ma jeszcze swoje miejsce”67. O�ile 
w�warstwie ikonografi cznej Hofer powiela cały repertuar zbiorowych sko-
jarzeń z�mazurską przyrodą, o�tyle warstwa tekstowa, a�szczególnie wywo-
dy na temat historii Mazur, kodują ten krajobraz niejako na nowo, ponie-
waż autor przejmuje punkt widzenia ówczesnej historiografi i polskiej oraz 
– co jest następnym charakterystycznym wyróżnikiem podobnych publika-
cji w�NRD – zamiast utrwalonych przez wieki niemieckich nazw geografi cz-
nych i�historycznych konsekwentnie posługuje się ich polskimi odpowied-
nikami, tylko tu i�ówdzie podając ich niemieckie wersje. Lecz nawet i�taka 
strategia „polonizowania” krajobrazu dawnych Prus Wschodnich w�NRD 
nie mogła powstrzymać żądnego wiedzy o�tym regionie czytelnika przed ku-
pieniem albumu Hofera. Fakt, że książkę Hofera kupujący dosłownie wyry-
wali księgarzom z�rąk i�że rozeszła się ona w�ciągu kilku tygodni68, świadczy 
o�tym, że publikacje tego typu pełniły rolę swoistego ersatzu zaspokajające-
go defi cyty wiedzy o�dawnych stronach ojczystych.

Przedstawione powyżej przykłady, które zdecydowanie wymagają do-
kładniejszej analizy badawczej, pozwalają na naszkicowanie konturów ofi -
cjalnej pamięci NRD o�Prusach Wschodnich. W�przeciwieństwie do utra-
conych Prus Wschodnich NRD stylizowano w� propagandzie na nową 
ziemię ojczystą, w� której – poprzez sprawiedliwe stosunki społeczne oraz 
dążenie do pokoju – urzeczywistnia się prawdziwe „prawo do stron ojczy-
stych”. Odbywało się to jednocześnie w�opozycji do polityki zachodnionie-
mieckich związków wypędzonych, stale piętnowanych jako rewanżyści oraz 

66 K.-J. Hofer, Ein Jahr in Masuren, Leipzig 1981. 
67 Tamże, s. 5. 
68 A. Kossert, Prusy Wschodnie…, s. 355.
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zagrażający pokojowi69. Było to także częścią antyfaszystowskiej doktryny 
NRD, gdyż Niemcy Zachodnie były stale przedstawiane jako kraj, w�którym 
odradza się faszyzm i�militaryzm. Szło to w�parze z�propagowaniem pozy-
tywnego obrazu Polski, które dokonywało się poprzez podkreślanie socjali-
stycznej odbudowy oraz industrializacji w�polskiej części Prus Wschodnich. 
Jeśli zaś chodzi o�obrazy historyczne, którymi posługiwała się ofi cjalna pro-
paganda w�odniesieniu do Prus Wschodnich, to da się tu wyraźnie zaob-
serwować wpływ historiografi i marksistowskiej, ponieważ przedstawiane 
one były jako kraj opanowany przez „feudalnych kolonizatorów” oraz „nie-
mieckich militarystów i� faszystów” oraz zacofany gospodarczo. Jednocześ-
nie przypominano o� wspólnej walce polskiej i� niemieckiej klasy robotni-
czej przeciwko „reakcji”. Mimo wyraźnej tendencji internacjonalistycznej, 
bez większych problemów przejmowano jednak dla celów ofi cjalnej polityki 
pamięci NRD elementy polskiej narodowo-komunistycznej ideologii „Ziem 
Odzyskanych”. Celowi temu służyło również manifestacyjne posługiwanie 
się w� ofi cjalnych publikacjach polskimi nazwami geografi cznymi i� histo-
rycznymi. Tym samym kształtowano zbiorową tożsamość NRD – w�opozy-
cji do RFN – jako postępowego kraju miłującego pokój. Propagandowe wy-
korzystywanie Prus Wschodnich w�polityce historycznej NRD ustąpiło pod 
koniec lat siedemdziesiątych i�w�latach osiemdziesiątych bardziej otwarte-
mu traktowaniu pamięci tej byłej prowincji niemieckiej. Mimo tego ideolo-
giczny gorset obowiązywał nadal. Na koniec trzeba jeszcze podkreślić różni-
cę między ofi cjalną polityką pamięci NRD oraz polityką prowadzoną przez 
zachodnioniemieckie związki wypędzonych: przy całej ideologizacji dyskur-
su o�wypędzeniu w�NRD, utratę Prus Wschodnich postrzegano jako skutek 
drugiej wojny światowej, podczas gdy pamięć Ziomkostwa Wschodniopru-
skiego od początku charakteryzowała się ahistorycznym podejściem i�całko-
witym pomijaniem niemieckiej winy za rozpętanie wojny70.

69 Por. np. W. Flach, Ch. Kouschil, Kreuzritter in Trachten. Organisierter Revanchismus und seine 
Macher, Leipzig-Jena-Berlin 1984. 

70 Por. R. Traba, R. Żytyniec, „Ziemie Odzyskane/ utracony Heimat. Ludzkie dramaty i�koniunktury 
polityczne”, w: R. Traba, H.H. Hahn (red.), Polsko-niemieckie miejsca pamięci, t 1.: Wspólne/ Oddzielne, 
Warszawa 2015, s. 660-682.
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Mity fundacyjne: nastroje landszaftu… retrotopia

LAS, W�NATURZE SWOIŚCIE UCIELEŚNIONA DUSZA tożsamości niemieckiej oraz 
wątek wszechobecnego mitu, współtworzył myślenie o�narodowej szczegól-
ności od romantyzmu począwszy. To romantycy powoływali się na Tacy-
ta, piszącego przed wiekami o�plemionach germańskich jako wspólnotach 
zamieszkujących ostępy leśne. Z�biegiem lat, aż po zmierzch Trzeciej Rze-
szy, mit „niemieckiego lasu” potężniał, przeistaczając się we wzorzec myśle-
nia oraz po(d)glądu na świat71. W�pojemniejszym rozumieniu las nabierał 
znamion landszaftu, wypłukanego z�ludzi, ze znamion ludzkich poczynań. 
Fundamentalnym przykładem takiego „nie-ludzkiego” krajobrazu może być 
obwoluta potężnego tomu o�dziejach Prus Wschodnich i�Zachodnich zmar-
łego historyka Hartmuta Boockmanna, ozdobiona wymowną fotografi ą ni-
zin znad rzeki Pregoły autorstwa Władymira Fedorenki72. Na temat miejsca 
lasu w�hasłowniku „niemieckości” napisano setki stron, zarówno je entuzja-
stycznie, jak i�krytycznie aprobując. Ideologię „niemieckiego lasu” współ-
tworzyli w�połowie XIX wieku wybitni badacze kultury oraz poeci, m.in. hi-
storyk kultury Wilhelm Heinrich Riehl i�romantyczny piewca Joseph von 
Eichendorff. Las jako biotop baśni (w�części przecież tylko) niemieckich to 
odkrycie i�zasługa braci Jacoba i�Wilhelma Grimmów73.

Istny wybuch wyznań uczuć i�pochwał dla „niemieckiego lasu” odnaj-
dujemy w�piśmiennictwie dwu okresów, dwu epok: czasów cesarstwa wil-
helmińskiego oraz – poprzedzone swoistym preludium literatury Re-
publiki Weimarskiej – Trzeciej Rzeszy. Rok 1848 to więc kolejna cezura 
w� dziejach ideologicznej fascynacji lasem. Wspomniany już fi lozof kultu-
ry Riehl, przeciwstawiający niemiecki „las naturalny” francuskiej i� an-
gielskiej kulturze parkowej, pisał np. w� 1854 roku: „Musimy zachować 
las (…), by Niemcy były niemieckie”74. Nie tylko o�las dbano; dowartoś-
ciowywano go również symbolicznie, sadząc m.in. tzw. „dęby cesarskie” 

71 Por. J. Zechner, Natur der Nation. Der ʽdeutsche Wald‘ als Denkmuster und Weltanschauung, 
„Aus Politik und Zeitgeschichte”, nr 49-50, 2017, s. 94n.

72 Por. H. Boockmann, Ostpreußen und Westpreußen (Deutsche Geschichte im Osten Europas), 
Berlin 1992.

73 Por. J. Zechner, Natur der Nation…, s. 95.
74 W.H. Riehl, Land und Leute, Stuttgart-Tübingen 1854, s. 32.
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i�„sedańskie” (Kaisereichen, Sedaneichen) jako znaki niemieckie o�charak-
terze naturalnym.

Prusy Wschodnie spotykały się już w�czasach Cesarstwa z�ciepłym, acz 
wybiórczym zainteresowaniem; niektóre z�zamieszczonych w�tomie tekstów 
demonstrują to w�sposób wielce wyrazisty. Dopiero jednak polityczne oraz 
przestrzenne oddzielenie Prus Wschodnich od ziem centralnych sprawiło, 
że „kraina mrocznych lasów” nabrała w�oczach elit rumieńców: politycz-
nych, estetycznych, propagandowo-ideologicznych oraz emocjonalnych.

I� tak doszliśmy do momentu kluczowego, do powstania „nowoczes-
nych” Prus Wschodnich, do chwili ich po części (geo)politycznie rozłącz-
nego żywota z�Niemcami, czyli z�Republiką Weimarską oraz – ale tylko do 
1939 roku – III Rzeszą. Właśnie tej postaci tożsamości prowincjonalnej, 
ale o�ambicjach znacznie rozleglejszych, poświęcił Robert Traba swą mo-
numentalną monografi ę Wschodniopruskość. Tożsamość regionalna i�narodo-
wa w�kulturze politycznej Niemiec (2005). Te wątki zostały podjęte już wcześ-
niej, tutaj przywołamy pewien fragment rozważań Zygmunta Baumana 
z�jego traktatu Retrotopia75. Co nie znaczy, iż odwołujemy się do jego kon-
ceptu w�całości, jako takiego; posłużymy się nim natomiast jako metaforą, 
wyłącznie dla „iluminacji” pewnej szczególności owej sentymentalnej nar-
racji przeszłościowo-przyszłościowej. 

Co Bauman rozumie pod zjawiskiem retrotopii? Opisuje je następująco: 

Wymyśliłem to słowo: utopia – retro – retrotopia. […] Wyjaśnię. W�1920 r. niemie-
cki rysownik Paul Klee naszkicował postać przerażoną, w�stanie paniki, i�ochrzcił ją 
mianem Angelus Novus: widzimy twarz anioła, jego szeroko rozparte skrzydła, ale 
on pędzi w�tył, plecami do przodu – na ślepo. Filozof Walter Benjamin przemiano-
wał go na Anioła Historii i� tłumaczył, że nie wprawiła go w� lot pociągająca wizja 
przyszłości, do której zmierzał, lecz odpychał go wstręt do minionych okropieństw. 
Toż to było po straszliwej rzezi I�wojny światowej! W�dzisiejszych czasach Anioł Hi-
storii odwrócił się o�180 stopni. Nadal mknie na ślepo w�nieznane, plecami do przo-
du, ale pchany strachem przed przyszłością. To jest jego retrotopia76. 

75 Por. Z. Bauman, Retrotopia: Jak rządzi nami przeszłość, przekł. K. Łebek, Warszawa 2017.
76 Prof. Bauman o�przyszłości: Wszędobylski strach, „Newsweek”, 9.1.2017 (wyróżnienie autorzy).
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Zastanawiając się nad kluczowymi momentami rozwoju myśli utopijnej 
od czasów Thomasa Morusa, zamyka swoją refl eksję myślą, według której 
współczesne myślenie utopijne zmieniło kierunek: otóż dokonało ono zwro-
tu ku przeszłości pojętej jako raj utracony. Ten zwrot to zdaniem polskiego 
socjologa i�fi lozofa właśnie retrotopia. 

Nie wnikając w�zasadność jego rozumowania, warto jednak podjąć sam 
urzekający pomysł oraz przyjrzeć się retrotopii jako terminowi, jako kate-
gorii pryzmatycznej, rozświetlającej nieco szarości dyskursu wschodniopru-
skiego. Przynajmniej w�odniesieniu do rozległej cząstki niemieckiego piś-
miennictwa o� „krainie mrocznych lasów”. To nie jest jednak miejsce na 
rozwinięcie tego wątku. Poprzestaniemy na zasygnalizowaniu sedna kwestii. 
Znaczna część (określanej umownie mianem) literatury wschodniopruskiej 
zamyka się w�granicach wyobrażania raju utraconego. By być bardziej pre-
cyzyjnym: należałoby posłużyć się czasem przeszłym, czyli bytowania minio-
nego, a�zatem lekcji nie do odrobienia.

Kluczowym wyróżnikiem, matrycą etniczno-regionalno-narodowego 
utożsamiania się z�prowincją Prusy Wschodnie, był krajobraz. Znany este-
tyk krajobrazu Wolfgang Haber przypomina o�rodowodzie samego pojęcia 
landszaft: „Pierwotnie pojęcie to służyło do opisu przestrzeni. Sufi ks ‘schaft’ 
oznacza coś wspólnotowego. Landschaft to zatem terytorium o� spójnych 
właściwościach. W�[słowie] ‘schaft’ mieści się wszakże również czasownik 
czynnego zachowania schaffen”77. Przywołany już Georg Simmel tropił nie 
bez racji szczególny status pojęcia krajobraz, zasadnie przy tym przeciw-
stawiając krajobraz pojęciu przyrody. Z�krajobrazem – powiada Simmel – 
mamy wtedy do czynienia, gdy „rozpostarty na pewnym obszarze zbiór zja-
wisk naturalnych przemienia się w� jedność szczególnego charakteru. [...] 
Najbardziej istotnym nośnikiem tej jedności jest najprawdopodobniej czyn-
nik zwany nastrojem (Stimmung) krajobrazu”78. 

Mityzowany landszaft „wschodniopruski” stanowi szczególny przypadek 
zaistnienia reguł referencjalności kulturowej. Jeśli przyjąć za Maxem Webe-
rem, iż kultura jest „skończonym wycinkiem bezsensownej nieskończoności 

77 W. Haber, Landschaft als Kulturaufgabe, Jahrbuch 15. Bayerische Akademie der Schönen 
Künste, 2001, München, s. 100.

78 G. Simmel, Philosophie der Landschaft, w: Heimat. Auf der Suche nach der verlorenen Identität, 
red. J. Riedl. Wien 1995, s. 29.

Prusy Wschodnie.indd   29Prusy Wschodnie.indd   29 14.06.2022   16:21:3614.06.2022   16:21:36



« 30 »

Hubert Orłowski, Rafał Żytyniec

wydarzeń świata, któremu człowiek nadaje sens i� znaczenie”79, to w� tym 
konkretnym przypadku właśnie rzeczywistości „nie-człowieczej” przypisane 
zostały przymioty i�wartości społeczne, ludzkie. Krajobraz przejął w�piśmien-
nictwie wschodniopruskim funkcję fundatorsko-założycielską mitu Ostpreu-
ßen. Stał się kluczowym elementem pamięci kulturowej w�rozumieniu Jana 
Assmanna. W�skrócie rzecz ujmując, ma ona do spełnienia jedną podstawo-
wą funkcję, mianowicie przekazywać sens. „Pamięć kulturowa jest zoriento-
wana na utrwalone punkty [Fixpunkte; przekład polski „pomija” z�konieczno-
ści aspekt konotacyjnej „fi ksacji” tego terminu] w�przeszłości. Także ona nie 
potrafi  przechować przeszłości jako takiej. Przemienia ją więc w�symboliczne 
fi gury, na których się wspiera. (…) pamięć kulturowa transformuje historię 
faktyczną w�zapamiętaną, a�tym samym w�mit. Mit jest historią założycielską, 
którą opowiada się, aby objaśnić teraźniejszość z�perspektywy prapoczątku”80.

Miano landszaftu przysługuje w� tym przypadku również specyfi cznym 
konterfektom miast, mianowicie wedutom. Mianem tym określano od wie-
ku XVIII poczynając panoramy krajobrazów wszelakich, a� zwłaszcza pa-
noramy miast. Malowane lub też kreślone przez artystów przed stulecia-
mi z�niezwyczajną starannością i�empatią służą nierzadko jako wzorce przy 
odbudowie zniszczonych budowli i� kompleksów miejskich. Miano wedut 
należało by również nadać wielu utworom pisarzy Prus Wschodnich, swo-
istym panoramom zmierzchu, końca. Długa jest lista powieści i�opowieści, 
których perspektywa bliska czy pokrewna jest poetyce wedut, a�ściślej for-
mułując wedut utraty (Verlustveduten), a�więc koncypowanych świadomie 
holistycznie: zaprogramowanych na fi nał czy też perspektywicznie z�fi nało-
wego zmierzchu się wykluwając.

Znacząca ich część odwołuje się do osobistych doświadczeń autorów. 
Stąd nie dziwi, że również wspomnienia znalazły się w� tym kręgu. Wspo-
mnieć by należało o� najbardziej popularnych wedutach utraty, choć-
by o�opowieściach Łabędzi śpiew. Powieść o�zamierzchłych stronach ojczystych 
(Schwanengesang. Roman einer versunkenen Heimat, 1950) Ottfrieda Fin-
ckensteina, Na Mazurach Pan Bóg drzemie (Gott schläft in Masuren, 1956) 

79 M. Weber ,,Obiektywność” poznania społeczno-naukowego i� społeczno-politycznego, w: tenże: 
Racjonalność, władza, odczarowanie. Wybór, wstęp, przekł. M. Holona. Poznań 2004, s. 163.

80 J. Assmann, Pamięć kulturowa, przekł. A. Kryczyńska-Pham. Wstęp i� redakcja naukowa 
R. Traba, Warszawa 2008, s. 68.
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Hansa Hellmuta Kirsta, o�trzeciej części wschodniopruskiej trylogii Gruno-
wen albo życie minione (Grunowen oder Das vergangene Leben, 1989) Arno 
Surminskiego oraz tegoż samego powieść Lato roku czterdziestego czwartego 
albo jak długo jedzie się z�Niemiec do Prus Wschodnich (Sommer vierundvierzig 
oder Wie lange fährt man von Deutschland nach Ostpreußen, 1997). 

W�tym kontekście szczególnego znaczenia nabierają słowa Jürgena Joa-
chimsthalera o�budowaniu wspomnień. Ten najwybitniejszy bodaj z�grona 
niemieckich badaczy „utraconej ojczyzny” twierdzi: „Utracona mała ojczy-
zna (Heimat) stanowi na przekór niepodważalnej autentyczności wspomi-
nania konstrukt; jej całościowe ujęcie opiera się bowiem na procesie se-
lekcjonowania autentycznych wspomnień”81. O� tej perspektywie prawdy 
historycznej – a�może nawet o�prywatno-subiektywnie uprawianej polityce 
historycznej – zapomnieć nie wolno i�nie sposób. 

„Utracona ojczyzna” Niemców na „wschodzie” jako temat, „utracona 
ojczyzna” Polaków (również) „na wschodzie” (również) jako temat, jako 
problem; oraz nowa „ojczyzna przywrócona” – jak to pobrzmiewało nie tyl-
ko w�(pół)ofi cjalnym języku polityki, by przywołać niechby termin Ziemie 
Odzyskane – na zachodnich rubieżach Polski względnie na wschodnich ru-
bieżach Niemiec: tak brzmią wątki jednego z� głównych dyskursów naro-
dowej samoświadomości. Bezpowrotnie przeminęły dwie wielkie, od Bałty-
ku aż po Sudety czy też po Karpaty rozciągnięte „przestrzenie pograniczne”, 
dwie przestrzenie spotkań: Polaków z�Litwinami, Ukraińcami i�Białorusina-
mi oraz – acz mutatis mutandis – z�Żydami Wschodu, oraz Niemców z�polską 
ludnością. Ale nie tylko: również z�litewską, łotewską…, no i�czeską. Dwie 
trwałe granice (pokoju) wzdłuż Bugu oraz Odry-Nysy nie sprzyjały przez 
dziesiątki lat narodzinom przestrzeni spotkań i�nowych sąsiedztw.

Zważyć nadto należy, że utwory opowiadające o� ucieczce lub wypę-
dzeniu z� krajobrazu zurbanizowanego do (pokrewnie) zurbanizowanego – 
a�więc np. powieść Blaszany bębenek Güntera Grassa czy tzw. czteroksiąg 
gliwicki (Gleiwitzer Tetralogie) Horsta Bienka – poświęcają tej wędrówce 
znacznie mniejszą uwagę, zwłaszcza w�perspektywie deprywacji. Przy czym 
chodzi w�tym wypadku nie tyle o�miasta Gdańsk czy Gliwice jako takie, co 

81 J. Joachimsthaler, Die Semantik des Erinnerns. Verlorene Heimat – mythisierte Landschaften, w: 
Landschaften der Erinnerung, red. E. Mehnert, Frankfurt am Main 2001, s. 212.
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o�„miejskie” warunki życia, o�biotop zachowań miejskich. Przywołany Jür-
gen Joachimsthaler konstatuje: „Zurbanizowanej Republice Federalnej z�jej 
permanentną wiarą w� cud gospodarczy wpisaną samomodernizacją prze-
ciwstawia się logicznie poprawną premodernę (Vormoderne) jako właściwe 
źródło utraconej ojczyzny (verlorene Heimat)”82. Tadeusz Namowicz poddaje 
tę samą kwestię wnikliwej analizie. Kieruje spojrzenie na postaci „pojawia-
jące się czy to jako rzeczywiste, czy też literackie w�tekstach o�ucieczce i�wy-
pędzeniu z�Prus Wschodnich. W�głównej zaś mierze na ludzi związanych ze 
wsią i�których sposób myślenia oraz zachowania zależny był od chłopskiego 
środowiska oraz od kształtujących w�nim dzień powszedni wyobrażeń aksjo-
logicznych. Ich stosunek do świata, w�przeciwieństwie do postaci z�Górnego 
i�Dolnego Śląska, był nieporównywalnie silniej ukształtowany przez spojrze-
nie konserwatywne, zawężone do niewielkiego kosmosu danej wsi”83.

W� rozmarzeniu, nie inaczej przecież, spoglądała dziesięciolecia późnej 
hrabina Marion Dönhoff na wschodniopruski landszaft, stwierdzając m.in.: 
„Każdy, kto pochodzi z�Prus Wschodnich, odczuwa tęsknotę za tamtym kraj-
obrazem – łąkami i� polami rozciągającymi się pod wielkim nieboskłonem 
Wschodu, rozległymi lasami i�krystalicznie czystymi jeziorami, kluczem dzi-
kich gęsi i� żurawi wiosną i� jesienią, wieczornym przelotem bekasów i�polo-
waniem w�błyszczącej rosą porannej trawie. Kto choć raz jeden na grzbiecie 
szlachetnego rumaka galopował po jesiennym ściernisku, slalomem omija-
jąc snopy zbóż, ten nigdy nie nazwie swą ojczyzną innej krainy innej krainy 
niż Prusy Wschodnie”84. Filozof Manfred Flach określił ten rodzaj pochylenia 
się nad losem człowieczym wcale precyzyjnie: „Świadomość krajobrazu ro-
dzi się bez wątpienia wyłącznie w�akcie zwrócenia się człowieka jako podmio-
tu ku otaczającej go przyrodzie. Ma wtedy miejsce konstytuowanie się wiedzy 
o�charakterze symbolicznym, która w�każdym bądź razie znajduje swój wyraz 
w�symbolicznych wartościach oraz która prezentuje treści wyłącznie ducho-
wo uchwytne”85.

82 Tamże, s. 211.
83 T. Namowicz, Flucht, Vertreibung und Zwangsaussiedlung in der westdeutschen Literatur über 

Ostpreußen, w: Landschaften der Erinnerung, red. E. Mehnert, Frankfurt am Main 2001, s. 158.
84 M. Gräfi n Dönhoff, Uwagi o�historii Prus Wschodnich, w: M. Jackiewicz-Garniec, M. Garniec, 

Pałace i�dwory dawnych Prus Wschodnich. Dobra utracone czy ocalone, Olsztyn 1999, s. 18.
85 W. Flach, Landschaft. Die Fundamente der Landschaftsvorstellung, w: Landschaft, red. 

M. Smuda, Frankfurt am Main 1986, s. 20.

Prusy Wschodnie.indd   32Prusy Wschodnie.indd   32 14.06.2022   16:21:3614.06.2022   16:21:36



« 33 »

Wstęp

I� tak zbliżyliśmy się do zjawiska, któremu w� literackim obrazie Prus 
Wschodnich przysługuje znacznie wyższy walor znaczeniowy aniżeli in-
nym elementom obrazowania. Mowa o�elementach prozy i�liryki krajobra-
zu, które składają się na wyimaginowany „krajobraz wewnętrzny” tej kra-
iny. O�popularności tego nieledwie „ponadczasowego” profi lu decydowały 
nie tyle niezliczone broszurki wypełnione poezją landszaftu czy też rów-
nie liczne historyjki w�sztafażu krajobrazowym umiejscowione86, co zadzi-
wiająco gęsto rozsypane ikoniczne weduty, pejzaże, wzbogacone o�kultu-
rowe sygnatury głównie, choć nie tylko, zamierzchłych czasów państwa 
zakonnego.

Innymi słowy: szczególnym etniczno-regionalnie-narodowym wzorcem 
czy też polem samoutożsamiania literatury Prus Wschodnich stał się land-
szaft, krajobraz. Jest to walor ideologicznie nie do przecenienia. Wyarty-
kułował go na początku XX wieku wybitny fi lozof kultury Georg Simmel, 
wskazując zasadnie na opozycję przyroda versus krajobraz. Krajobraz po-
wstaje w�sytuacji, 

gdy rozpościerające się na ziemi obok siebie zjawiska naturalne zostaną związane 
w�szczególną jedność, inną niż ta, którą utworzą w�perspektywie myślącego katego-
riami przyczynowymi uczonego, religijnie uwrażliwionego wielbiciela natury, teolo-
gicznie nastawionego rolnika czy stratega. Głównym czynnikiem tej jedności jest to, 
co zowie się ‘nastrojem’ krajobrazu. (…) Znamienna trudność zlokalizowania na-
stroju krajobrazu powraca na głębszym poziomie w�pytaniu: W�jakiej mierze nastrój 
ugruntowany jest w�samym krajobrazie obiektywnie, skoro jest przecież stanem psy-
chicznym, może więc przysługiwać tylko uczuciom widza, a�nie nieświadomym rze-
czom zewnętrznym?87.

Jeśli w� miejsce pojęcia „czynnik” umieścimy kategorię „nośnik” – nie 
sposób bowiem przychylić się do propozycji samej tłumaczki – to do-
tkniemy wielce relewantnej cechy owej materii o� nazwie krajobraz i� jej 

86 Wymienić tu należy tom Der Kelch Hugo Martiego, a�zwłaszcza cykl wierszy Haff und Heide 
(1925) oraz tomiki Offenbarung in deutscher Landschaft. Eine Sommerfahrt (1934) i� Ostpreußen. 
Stille und Kraft (1939) Jakoba Schaffnera.

87 G. Simmel, Filozofi a krajobrazu, w: tenże: Most i�drzwi. Wybór esejów. Przełożyła M. Łukasiewicz, 
Warszawa 2006, s. 301n.
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„nastrojowości”. Sugestie te należałoby odnieść odpowiednio do mechani-
zmów ideologicznego wykorzystania literatury krajobrazu.

Na ten „nastrój krajobrazu”, co istotne, nie natkniemy się wcześniej, 
a�więc w�piśmiennictwie XIX wieku! W�reportażowym tekście anonimo-
wego autora „Preußische Jahrbücher” o� południowych Prusach Wschod-
nich np. trudno szukać fascynacji „nastrojowością” tej krainy. Mowa w�nim 
jest głównie o�drogach piaszczystych, o�mizernych lasach i�lichych chatach 
drewnianych!88

O�swoiście krajobrazowo „kompaktowych” Prusach Wschodnich nato-
miast mówić by należało dopiero wtedy i�w�tych okolicznościach – jak na 
przykład w�przypadku prozy Augusta Winniga – gdy Prusy Wschodnie ogło-
szone zostają „właściwymi” stronami rodzinnymi (Heimat), gdy są prokla-
mowane „jako mała ojczyzna”89. Również takie nieporadności w� opisach 
krajobrazu, a�może właśnie one, winny skierować naszą uwagę na wyjątko-
wość „literatury krajobrazu”90.

Przytoczmy jeszcze kilka innych formuł o�szczególności krajobrazu Prus 
Wschodnich. I� tak Ernst Wiechert pisze dość zagadkowo o� „pogrzeba-
nym [a�może raczej o� skrytym?] krajobrazie”91, Horst Krüger zaś wycho-
dzi naprzeciw tej krainie „w�odczuciu nieskończonej dali i�ciszy”92. Skłon-
ność do syntetyzowania i�kreowania wyselekcjonowania partykuł jako Prus 
Wschodnich, właśnie „tych” właśnie Prus, właściwa jest zatem autorom 
o�różnej proweniencji ideologicznej. 

Nawiążmy raz jeszcze do Georga Simmela. „Czy nastrój – pyta wy-
bitny fi lozof – coś, co dotyczy wyłącznie stanu ludzkich uczuć, może być 

88 [A. Krüger], Eine Culturskizze aus Ostpreußen, „Preußische Jahrbücher”, t. 62, 1888, z. 1, 
s. 66-76. Zob. [A. Krüger], Szkic o kulturze Prus Wschodnich, tłum. J. Górny, „Borussia” nr 24/25 
(2001), s. 245-254.

89 W.T. Rix, Weiter Weg und Heimkehr. Ostpreußen im Werk von August Winnig, w: Ostpreußen. 
Facetten einer literarischen Landschaft, red. F.-L. Kroll, Berlin 2001, s. 107.

90 Por.: „O, co za bogactwo! Oto rozległa kraina w� całej swej płodności. Miasteczka i� wsie 
z� czerwonymi dachami i� białymi kościołami, okolone sędziwymi drzewami, rozpościerają przed 
oczyma” – A. Winnig, 400 Tage Ost-Preußen, Dresden 1927, s. 53.

91 Por. E. Wiechert, Ostpreußische Landschaft [1930], Östliche Landschaft [1927], w: tenże: 
Sämtliche Werke in zehn Bänden. Spiele Reden Gedichte Miszellanea, Wien – München – Basel 1957, 
t. 10, s. 575 i�738.

92 H. Krüger, Ostpreußen. Nachworte auf eine Provinz, w: tenże: Tiefer deutscher Traum. Reisen in 
die Vergangenheit, Hamburg 1983, s. 81.
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właściwością krajobrazu, czyli zestawu rzeczy naturalnych, nieożywionych 
duszą? Nie może, jeśli krajobraz miałby się składać faktycznie tylko z�osob-
nych, znajdujących się obok siebie, pagórków, strumyków i� kamieni. Ale 
krajobraz jest już tworem duchowym, nie można go napotkać w� świe-
cie zewnętrznym, żyje tylko dzięki jednoczącej sile duszy, jako wymykają-
cy się porównaniom mechanicznym splot tego, co dane, i�tego, co jest na-
szą kreacją. […] nastrój, który tu mamy na myśli, to zawsze nastrój właśnie 
tego krajobrazu i�żadnego innego”93. Trudno o�bardziej adekwatną defi nicję 
kraj obrazu, landszaftu, w�odniesieniu do omawianego tu tworu mentalnego 
o�nazwie Prusy Wschodnie.

Oczywistość, z� jaką traktuje się wschodniopruski landszaft, niby bon 
identyfi kujący historyczną tożsamość wschodniopruską, jest wcale rozle-
gła i�głęboko osadzona. Warto raz jeszcze przypomnieć fotografi ę z�obwo-
luty tomu Ostpreußen und Westpreußen autorstwa Hartmuta Boockman-
na, wydanego w�1992 roku w�wydawnictwie Siedlera w�prestiżowej edycji 
Deutsche Geschichte im Osten Europas. Owe zdjęcie landszaftu nietknięte-
go ludzką ręką to swoisty znak rozpoznawczy, sedno wschodniopruskich 
dziejów! – Trudno o� bardziej wymowny symbol ideologizacji tej krainy 
i� jej mieszkańców. A� jednak warto jeszcze dodać jedno prowokujące py-
tanie: Dlaczego na przykład – i�niegdyś, i�dziś – nie posłużono się fotogra-
fi ą swoistego cudu techniki, dzieła niemieckich mistrzów, mostu kolejowe-
go przez Wisłę pod Tczewem, mostu łączącego West- und Ostpreussen?94 
Sądzić należy, że z�uwagi na potrzebę wywołania nastroju oraz na jego „nie-
określony ulotny charakter”95, wybrano właśnie landszaft. Według Otto-
na Friedricha Bollnowa zmierzch stanowi szczególnie korzystną sytuację dla 
tworzenia się nastroju. W�tym kontekście mówi też o�„przestrzeniach ‘zni-
kających w�zmierzchu’ […]. Taką przestrzenią znikającą w�zmierzchu jest 
np. las; bywamy ‘zamknięci otuliną lasu’”96. Sądzić należy, i�to bez złośliwo-
ści, że nastroju szukać raczej będziemy w�„krainie mrocznych lasów” niźli 

93 G. Simmel, Filozofi a krajobrazu, s. 303, 304 (wyróżnienie autorzy).
94 Nawet leksykon „Brockhaus” sławi ów „nowy most nad Wisłą” oraz dokumentuje to 

osiągnięcie fotografi ą. Por. Der Große Brockhaus, Leipzig 1929, t. 4, s. 803.
95 M. Smuda, Natur als ästhetischer Gegenstand und als Gegenstand der Ästhetik. Zur Konstitution 

von Landschaft, w: Landschaft, red. M. Smuda, Frankfurt am Main 1986, s. 59.
96 Tamże, s. 60. 
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na moście przez Wisłę. Nie może więc dziwić, iż obwoluty trzech współczes-
nych i�bodaj najważniejszych publikacji o�Prusach Wschodnich – na myśli 
mamy tomy Ralpha Giordano, Christiana von Krockowa oraz Petry Reski 
– upiększają fotografi czne czy też artystyczne landszafty jezior. Mierzeja Ku-
rońska wespół z�Zatoką Kurońską pełni do dziś rolę hasła wywoławczego, 
stanowi swoistą skamielinę istoty „wschodniopruskości”.

Jeśliby poddać tkankę fabularną znakomitej części dzieł literackich za-
równo sprzed roku 1945, jak i�po tej cezurze preparacji dla wydobycia ży-
wotnych struktur narracyjnych, to nie może nie zdumiewać stężenie 
modułów socjalizacyjnych społeczeństwa przedindustrialnego. W�termi-
nologii Ferdynanda Tönniesa miejsca i� typologia akcji wywodziłyby się ze 
wspólnoty (Gemeinschaft), a�nie społeczeństwa (Gesellschaft). Wieś, leśna 
wieś, ba, nawet las spełnia rolę ulubionego miejsca zakotwiczenia fabuły so-
cjalizacji, nierzadko połączonej z�ucieczką z�miasta. Można by nawet zary-
zykować stwierdzenie, iż tym, czym dla Niemiec nieperyferyjnych był dom 
pastora, tym dla wschodniopruskich utopii literackich była leśniczówka, ro-
dzinny dom leśniczego, czy – ogólniej – „człowieka leśnego”.

Jedno ze zdań autobiografi cznego szkicu Ernsta Wiecherta brzmi nie-
ledwie jak maksyma życiowa bohatera z�Prus Wschodnich: „U�początków 
mego życia był las, teraz zaś mieszkam w�Berlinie”97. Sformułowaniem „te-
raz zaś” z� 1932 roku Wiechert swoiście komentuje swoją aktualną pozy-
cję życiową, widać intelektualnie i� moralnie dość niewygodną. Wydarze-
nia z� chwilą dojścia do władzy nazistów miały mu tym bardziej przyznać 
rację. Las jako azyl, przyroda jako optymalny biotop antycywilizacyjny – 
oto co wyziera zza tej zwartej defi nicji swego położenia. Czy jest to zara-
zem biotop, zdolny sprostać zagrożeniom ze strony religii politycznej jaką 
był narodowy socjalizm ze wszystkimi tego „ruchu” pochodnymi, a� więc 
„permanentną mobilizacją mas oraz inscenizacją działań publicznych [...] 
w� zakresie technik sprawowania władzy”98? Wiechert daje na to odpo-
wiedź pozytywną. Trudno się temu dziwić, skoro już wcześniej w�tekstach 

97 E. Wiechert, Lebensabriß, w: tenże: Sämtliche Werke in zehn Bänden. Spiele Reden Gedichte 
Miszellanea, Wien München Basel 1957, t. 10, s. 712.

98 H. Orłowski, Sztuki piękne w�Trzeciej Rzeszy, w: tenże: Zrozumieć świat. Szkice o� literaturze 
i�kulturze niemieckiej XX wieku, Wrocław 2003, s. 271.
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o�wyraźnie konfesyjnym charakterze pisał w�formie autocytatu o�„skrytym 
krajobrazie”99 Prus Wschodnich. 

Z� lotu ptaka rzecz ujmując, badacze wpisują dzieło Wiecherta albo 
w�nurt eskapistycznej, amodernizacyjnej, jeśli nie antycywilizacyjnej trady-
cji kulturowej spod znaku raczej mizernie zdefi niowanej myśli konserwa-
tywnej, albo też – wręcz przeciwstawnie – dopatrują się w�nim fi lozofi czne-
go, jeśli nie te(le)ologicznego oglądu człowieka i�świata, którego jądrem tak 
czy siak jest odkrywanie wartości i�prawd wiecznie danych. Jeden z�kryty-
ków dopatruje się w�dziele Wiecherta lat 30. i�40. przechodzenia od „mo-
delu agresywnego do defensywnego”100, mając przy tym na myśli model, 
a� właściwie ahistoryczne tableau przyrody z� jej odwiecznymi elementami 
(lasy, jeziora), zaludniając je zarazem niemniej stałymi postaciami: leśni-
czych, właścicieli i�zarządców posiadłości ziemskich, pastorów.

W� latach 30. oraz później akcent narracyjny Wiecherta przesuwa się 
coraz bardziej z� samej wojny, z�niezbyt budujących przeżyć i�doświadczeń 
wojennych, na powojnie, na raz mniej, a�raz bardziej udany motyw powro-
tu z�wojny, ze świata dalekiego, obcego. W�literaturoznawstwie niemieckim 
piśmiennictwo tego rodzaju określa się mianem Heimkehrliteratur czy też 
Heimkehrerliteratur. Kryje się za nim mit Odyseusza, jeden z�kilkunastu klu-
czowych mitów kultury śródziemnomorskiej. Nie wdając się ani w�docieka-
nia nad samą rodziną motywów wędrowca, ani tym bardziej w�szczegółowe 
interpretacje motywu powrotu w�tekstach Wiecherta, warto się jednak za-
trzymać nad funkcją motywu powrotu w�kontekście niemieckiej literatury 
powojennej. 

Współczesna społeczna historia Niemiec krótkiego wieku wybija na 
plan pierwszy zjawisko deprywacji ogromnej większości narodu po pierw-
szej wojnie światowej, i�to niezależnie od orientacji politycznej i�światopo-
glądowej. Frustracja i�traumatyczne przekonanie o�krzywdzie, wyrządzonej 
narodowi w�wyniku narzuconego „dyktatu wersalskiego” oraz zdrady we-
wnętrznej (mowa o�„ciosie nożem w�plecy” rządzących socjaldemokratów), 

 99 E. Wiechert, Östliche Landschaft [1927], Ostpreußische Landschaft [1930], w: tenże: 
Sämtliche Werke in zehn Bänden, s. 538 i�575.

100 W. Delabar, Unheilige Einfalt. Zu den Verhaltenskonzepten in den Romanen Ernst Wiecherts, 
w: Dichtung im Dritten Reich? Zur Literatur in Deutschland 1933-1945, red. Ch. Caemmerer 
i�W. Delabar, Opladen 1996, s. 139 i�146. 
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panowały wszechwładnie: od skrajnej prawicy po skrajną lewicę. „Wypale-
ni” do cna bohaterowie odnajdywali się – według Wiecherta – na cywili-
zacyjnych obrzeżach państwowości niemieckiej, w�krajobrazie magicznym 
o�nieledwie metafi zycznych walorach boru, jeziora, rzeki. Taki właśnie bio-
top odnajdywania i�budowania sensu życia zaproponował Wiechert w�po-
wieści Proste życie. „Wschodniopruskość” Wiecherta to – innymi słowy – 
utopia krainy lasów i�jezior, konstruowana jako remedium na modernizację 
ze wszystkimi jej następstwami i�towarzyszącymi procesami, jako sposób na 
„Janusowe oblicze modernizacji”. Wojna na skalę przemysłową czy wszelkie 
ruchy masowe mieściły się jak najbardziej w�tym rozumieniu modernizacji.

Prądy moderny wypłukiwały co ciekawsze osobowości twórcze hen da-
leko, do centrów kulturowych na zachodzie i�południu Rzeszy. Stąd kraj-
obrazy Prus Wschodnich nie zostały przetworzone przez artystów i�pisarzy 
moderny, Nida zaś nie miała większych szans na znalezienie się w�moderni-
stycznej topografi i kulturowej przełomu wieków. 

Traktowane paradygmatycznie dwie wielkie syntezy historyczne nowo-
żytnych Niemiec, mianowicie Thomasa Nipperdeya Deutsche Geschichte 
(1983-1992) oraz Hansa Ulricha Wehlera Deutsche Gesellschaftsgeschichte 
(1987-2003), odwołują się do procesów modernizacji (w�rozumieniu Maxa 
Webera) oraz konstruowania państwa narodowego jako klucza do zrozu-
mienia tych dziejów. Sądzę, iż ich ustalenia dla metahistorycznej płasz-
czyzny refl eksji nad średnim i�długim trwaniem, dla la longue durée w�ro-
zumieniu Braudelowskim, odnoszą się odpowiednio do determinant, 
warunkujących przemiany niemieckiej literatury regionalnej Prus Wschod-
nich. Stąd również konteksty narodzin i�ukształtowania się wschodniopru-
skiej literatury regionalnej chciałbym postrzegać według tych indykatorów. 
Jeżeli się zatem trzymać tych kategorii analitycznych, to również naszki-
cowana tu literatura biotopu antycywilizacyjnego oraz natury jako żywiołu 
ahistorycznego o�historycznej mocy sprawczej dorzuca argumenty na rzecz 
peryferyjności kulturowej interesującego nas regionu. O�ile bowiem stano-
wienie tożsamości narodowej w�regionalnej literaturze wschodniopruskiej 
przebiegało z� pewnym „poślizgiem” czasowym wobec procesów zachodzą-
cych w�„centrum”, o�tyle procesy modernizacyjne spotkały się w�tej litera-
turze ze zdecydowanym, acz różnie motywowanym odporem. 
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ZA POLE SYMBOLICZNE literatury wschodniopruskiej proponujemy uznać za-
równo twórczość powstałą od połowy XIX wieku po rok 1945 na terenie 
dziś historycznej prowincji Prus Wschodnich, jak również wszelką twórczość 
pisarzy niemieckich przed i�po roku 1945, w�której tematyka, siatki moty-
wów, profi le postaci czy/i� splątania akcji określa jaka nie bądź referencyj-
ność wobec tej historycznej krainy101. Stanowisko takie znajduje uzasadnie-
nie w�relacjonizmie metodologicznym, oferowanym przez Pierre’a�Bourdieu 
w�szeregu jego studiów, zwłaszcza zaś w�pracy Reguły sztuki. Geneza i�struk-
tura pola literackiego. Pole – przypomnijmy jedną z�defi nicji Bourdieu – to 
ustrukturowany system sił obiektywnych, relacyjna konfi guracja, wyposa-
żona „w�specyfi czną siłę ciążenia (gravité), zdolną do narzucania swej wagi 
wszystkim przedmiotom i�osobom w�polu tym się znajdującym”102. W�tym 
przypadku takie założenia umożliwiają czy może raczej legitymują wyjście 
poza „materialne” rozumienie krainy wschodniopruskiej, a�zatem poszerze-
nie jej w�czasie o�„masę spadkową”, oferowaną po dzień dzisiejszy w�nie-
rzadkich dyskursach literackich i�pozaliterackich w�samych Niemczech, jak 
i�przez pisarzy niemieckich, mieszkających poza krajem. Uchybieniem re-
dukcjonistycznym byłoby jednak sprowadzenie tej masy do samej myślowej 
konstrukcji. Aktorami, wyznaczającymi obszar pola, są bowiem autorytety, 
pisarze i�publicyści, defi niujący pole znaczeń ze znaczną mocą referencyjną. 
Wymienić by choćby należało – z�twórców nam współczesnych – Siegfrieda 
Lenza, Güntera Grassa i�hrabinę Dönhoff. 

Wróćmy jednak do samej twórczości wschodniopruskiej. Referencyj-
ne zawężania jej szczególnego profi lu nie zamyka się na wspomnianych te-
matach i�motywach. Wschodniopruska literatura etniczno-regionalna sta-
nowi pewien szczególny stop (patriotycznej) ideologii ofi ary, wyobrażeń 

101 Autorzy odwołują się w�tym przypadku do narracji w�publikacji o�niemieckiej literaturze 
regionalnej Prus Wschodnich. Por. H. Orłowski, Za górami, za lasami... O� niemieckiej literaturze 
Prus Wschodnich 1863-1945, Olsztyn 2003. Przemyślenia te znalazły się w�nieco zmienionej formie 
w�innej publikacji autora. Por. H. Orłowski, Pole symboliczne literatury „wschodniopruskiej”, w: Kresy. 
Dekonstrukcja, red. K. Trybuś, J. Kałążny, R. Okulicz-Kozaryn, Poznań 2007, s. 123-133.

102 L.J.D. Wacquant, Wprowadzenie, w: P. Bourdieu oraz L.J.D. Wacquant, Zaproszenie do 
socjologii refl eksyjnej, przekł. A. Sawisz. Warszawa 2002, s. 21.
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o� ponadczasowości legitymistycznego porządku świata oraz uwznioślone-
go, mitycznie dowartościowanego pojmowania krajobrazu. Właśnie w� ta-
kim amalgamacie pojmowania człowieka i�wspólnoty szczególnym wzięciem 
cieszyły się – po pierwsze – mechanizmy konstytuowania tożsamości (re-
gionalnej, etnicznej, narodowej) i�utożsamiania się zbiorowego poprzez wy-
kluczanie „innych” oraz – po drugie – poszukiwania „biotopów” życia bez-
piecznego i�oddawanie się poczuciu deprywacji. W�tym drugim nurcie nie 
sposób nie zauważyć silnych tendencji antymodernizacyjnych o�różnym za-
kotwiczeniu ideologicznym.

Wschodniopruski krajobraz kulturowy sprzyjał – jak mało który – kreo-
waniu pola kulturowego. Miało to miejsce skokowo, trzykrotnie. Dla kon-
struktu mentalnego o� nazwie Prusy Wschodnie dwa historyczne punkty 
zwrotne miały trudne do przecenienia znaczenie paradygmatyczne, mia-
nowicie pierwsza wojna światowa wraz z� jej geopolitycznymi następstwa-
mi oraz – po 1945 roku – całkowita utrata tej prowincji przez Niemcy. Po-
przedzone one były niemniej ważkim dziesięcioleciem, mianowicie latami 
60. XIX wieku, w�których nie tylko powstanie styczniowe, ale i�zdekonstru-
owane tym drugim powstaniem powstanie listopadowe nabrało charakte-
ru zagrożenia tożsamości. W�każdej z�tych faz dochodziły do głosu kolejne 
siły sprawcze funkcjonowania i�zmian w�polu, konstytuujące przynależność 
do pola władzy i� określające charakter przymusu, wynikający z�dyskursu 
hegemonialnego. Dynamizm tych kolejnych przekształceń pola był znacz-
ny; wszak brał się on ze szczególnej konfi guracji jego struktury, z�„dystansu 
i�rozdźwięku między specyfi cznymi siłami”103, które się w�nim stykały.

Czynnikiem dominującym był specyfi czny kapitał symboliczny et-
niczno-regionalnej literatury wschodniopruskiej. Bourdieu – wspomnijmy 
– wyróżnia trzy formy kapitału: ekonomiczny, społeczny, kulturowy, z�tym 
że każdy z�nich może się przekształcić w�kapitał symboliczny. W�pracy Le 
sens pratique (1980) defi niuje przewrotnie kapitał symboliczny jako „kre-
dyt w�najszerszym tego słowa rozumieniu, a�więc rodzaj zaliczki, dyskon-
ta, akredytywy, udzielanego wyłącznie w�imię wiary danej grupy tym (…) 
jedynie, którzy oferują największe gwarancje materialne i�symboliczne”104. 

103 P. Bourdieu, L.J.D. Wacquant, Zaproszenie do socjologii refl eksyjnej, przekł. A. Sawisz, 
Warszawa 2002, s. 83.

104 P. Bourdieu, Sozialer Sinn. Kritik der theoretischen Vernunft, Frankfurt am Main 1993, s. 218.
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Kapitałem kulturowym, a�z�czasem i�symbolicznym najwyższej jakości bio-
topu wschodniopruskiego, stał się landszaft wschodniopruski, o� którym 
była mowa już nieco wcześniej.

W�formowaniu konstruktu Prusy Wschodnie równie znaczące znacze-
nie przypadło wspomnianej już mityzacji krajobrazu. Kreowanie landszaf-
tu w� latach 20. i�30. XX wieku było równoznaczne z� fundowaniem kapi-
tału kulturowego „wschodniopruskości”; krajobraz o� takim potencjale 
symbolicznym legitymował symbolicznie niejako „jako taki” przynależność 
do większej wspólnoty kulturowej. Landszaft – by raz jeszcze przypomnieć 
słowa Georga Simmela – to nie układanka z�drzew i�pagórków, wód i�skał, 
ale „twór duchowy”.

„Pojęcie kapitału symbolicznego” – powiadają znawcy myślenia relacjo-
nalnego Pierre’a Bourdieu – osadza każdą interakcję w�szerszym kontekście 
społecznym”105. Nic przeto dziwnego, że wschodniopruski krajobraz jako 
kulturowy towar markowy znalazł prawo obywatelstwa nawet w�naukach 
historycznych. Ucieleśnieniem historii polityczno-społecznej Prus Wschod-
nich stał się zatem pejzaż jako taki. A� przecież bez trudności dałoby się 
w�to miejsce umieścić (historyczną) fotografi ę jeszcze i�dziś podziwianego 
mostu na Wiśle pod Tczewem, łączącego (również symbolicznie) prowincje 
Ostpreussen i�Westpreussen.

Wcześnie zatem, bo około sto lat temu, w�pole „wschodniopruskości” 
wkradła się (prze)moc symboliczna. 

W�głośnym i�heurystycznie nieprzerwanie inspirującym studium Floria-
na Znanieckiego o�antagonizmie do obcych (1931) padają słowa, znako-
micie wprowadzające w�kwestię echa powstań w�literaturze wschodniopru-
skiej: „Obcy w�odniesieniu do badanej jednostki lub gromady są ci, i�tylko 
ci, których ta jednostka lub gromada doświadcza jako obcych”106. Słowa te 
precyzyjnie wprowadzają w�atmosferę wykluwania się ideologii Cesarstwa 
oraz prowincji wschodniopruskiej.

Na początku budowania tożsamości regionalno-etnicznej było po-
wstanie, a� ściślej mówiąc, były dwa powstania: listopadowe i� styczniowe. 

105 M. Jacyno, Mikrostrukturalny aspekt Pierre‘a�Bourdieu koncepcji habitusu, „Kultura i� społe-
czeństwo”, nr 3, 1993, s. 19.

106 F. Znaniecki, Studia nad antagonizmem do obcych (1931-32), w: tenże: Współczesne narody 
(1952). Warszawa 1990, s. 292.
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Mniej lub bardziej świadomie budowały one w�przeświadczeniu pewnych 
grup ludności tej najbardziej odległej od centrum prowincji, a�późniejszej 
Rzeszy, klimat zagrożenia. W�historiografi i niemieckiej jako takiej, co zro-
zumiałe, rola powstań 1830-31 i� 1863 roku dla rozbudzenia tożsamości 
„wspólnoty wyobrażonej” niemieckiego państwa narodowego nie znalazła 
stosownego miejsca. Powstania polskie nie odegrały w�skali ogólnoniemie-
ckiej praktycznie znaczącej roli. Wojna prusko-duńska o�przyłączenie po-
granicznych ziem, wojna prusko-austriacka z� 1866 roku, zakończona wy-
borem tzw. małoniemieckiej drogi tworzenia państwa (jedno)narodowego, 
i� wreszcie najbardziej spektakularnie w� świadomości społeczeństwa zaist-
niała wojna francusko-pruska, dawały potężne wsparcie poczuciu dumy 
z�przynależności narodowej, dumy biorącej się z� sukcesów militarno-poli-
tycznych. Dla wytworzenia się regionalnej tożsamości „wschodniopruskiej” 
natomiast, wschodniopruskości w�terminologii Roberta Traby, właśnie wy-
darzeniom lat 60., a�z�ich perspektywy również powstaniu listopadowemu 
– nie mówiąc już o�„rebeliach” lat 1846-48 w�zaborze pruskim – przypad-
nie rola szczególna. W�jednym szczególność „wschodniopruska” wydaje się 
dzielić losy wszystkich innych tożsamości regionalnych, mianowicie w�wy-
szukiwaniu czy też raczej wynajdywaniu etniczno-narodowych konstelacji 
o�charakterze in-group versus out-group. 

Właśnie w� prozie szeregu autorek i� autorów, mianowicie Julii Burow, 
Fanny Lewald, Roberta Schweichela und Carla Nietzkiego, pojawia się nie-
zwykle w�czasie historycznym zagęszczone podejście do poczucia przynależ-
ności kulturowo-narodowej107. Modelowy wręcz charakter dla argumenta-
cji na rzecz „sprzężenia zwrotnego” powstań styczniowego i�listopadowego 
ma powieść Głos ojczyzny albo niemiecki Polak Carla Nietzkiego. Powieść 
ta spełnia wszelkie kryteria nakreślonych na wstępie ram referencyjnych 
pola symbolicznego. Ukazała się w�kilka lat po klęsce powstania stycznio-
wego, natomiast – rzecz znamienna – za temat ma wydarzenia lat 1830-
-31. Taka konstelacja, konstelacja napięcia między momentem narodzin 
powieści i�czasem historycznym samej fabuły, przydaje utworowi Nietzkie-
go walory argumentacyjne trudne do przecenienia. Wydarzenia rozgrywają 

107 Por. B. Sapała, Literatur als Appell. Zur Prosa Fanny Lewalds, Gdańsk 2002; E. Nowikiewicz, 
Literarische und kulturelle Öffentlichkeit in Bromberg in den Jahren 1815-1918, Poznań 2002.
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się na przestrzeni niespełna dwu lat: przed wybuchem powstania, w�czasie 
powstania oraz po jego klęsce. Miejscem akcji są Prusy Wschodnie, a�ści-
ślej mówiąc Królewiec oraz Mazury, a�więc rubieże, leżące nad granicą pru-
sko-rosyjską, jak również północno-wschodnia Polska w�rosyjskim zaborze. 
W�centrum wydarzeń znajduje się wybór, a�właściwie droga wyboru młode-
go Polaka Juliusa Berka.

Powieść pomyślana była jako lektura dla lojalnych obywateli pruskich, 
pojmujących powagę sytuacji na „wirażu” procesów społeczno-politycznych. 
Jeśli dla autora Głosu ojczyzny przynależność etniczna jest (jeszcze) kwe-
stią drugorzędną, to dla recenzenta tej powieści w�kilka lat później (1867) 
ma ona już walory wyboru narzędzi politycznych, cechy paradygmatu poli-
tycznego. „Znaczna część ludności na południu i�południowym wschodzie 
[prowincji Prus Wschodnich] jest polska. W�niektórych powiatach przygra-
nicznych, w�których żywioł polski reprezentowany jest również w�lepszym 
towarzystwie, są jeszcze i�w�tej chwili wcale żywe więzi z�nieszczęsnym kra-
jem sąsiednim. W�przypadku wybuchu powstania insurgenci polscy spot-
kają się tu z� sympatią innego charakteru niż tylko powszechne współczu-
cie dla narodu (Volk), usiłującego odzyskać samodzielność”108. Następnie 
anonimowy recenzent stawia całkiem przytomnie pytanie o�narodowy cha-
rakter procesów państwowotwórczych; jeśli taki mają bowiem charakter, to 
każde powstanie w�zaborze rosyjskim jest eo ipso powstaniem za przyłącze-
niem „polskiej” części Prus do wytęsknionego państwa polskiego. Wytyka 
tym samym Nietzkiemu nie tyle bagatelizowanie niebezpieczeństwa, co nie-
dostrzeganie potrzeby jakościowo odmiennej opcji instytucji obywatelstwa 
w� Prusach Wschodnich: „zabrakło ostatecznego wniosku, mianowicie że 
powstanie polskie jest zarazem skierowane przeciw Prusom, że zwycięstwo 
słowiańszczyzny jest zarazem zwycięstwem nad niemczyzną”109. Czy obawy 
anonimowego recenzenta wiodącego periodyku na Prusy Wschodnie przed 
zagrożeniem ze strony „słowiańszczyzny” nie były na wyrost, jedynie do-
mniemywane? Zapewne tak, ale nie ma to większego znaczenia dla kształ-
towania (się) relacji wykluczania. Cały problem polega na tym, jak zosta-
nie zdefi niowany ten „inny”, ten „obcy”. Sądzić należy, że jest (jednak) 

108 Die Stimme des Vaterlandes oder der deutsche Pole, „Altpreußische Monatsschrift”. Der 
neuen Preußischen Provinzial-Blätter vierte Folge, t. 4, 1866, s. 80.

109 Tamże, s. 81.
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różnica w�postrzeganiu „innego” przez Nietzkiego i�nieznanego nam recen-
zenta. Nietzki „dopuszcza” socjalizację pozytywną, a�więc rozwój „ku” cno-
tom pruskim, niemieckim, recenzent natomiast to wyklucza. „Instynktow-
nie” nie dowierza „żywiołowi” słowiańskiemu, polskiemu.

Hans-Ulrich Wehler, jeden z�najwybitniejszych znawców dziejów Nie-
miec XIX i�XX wieku, twierdzi w�swojej rozprawie o�niemieckim nacjonali-
zmie sprzed 1871 roku, że dopiero w�latach 60. doszło do nowej konstelacji 
stanowienia tożsamości, wcześniej nie do pomyślenia. Militarne zwycię-
stwa Prus, małoniemiecki nacjonalizm jako ofi cjalny dyskurs realizowa-
nia się władzy, szczególna charyzma „zawodowego polityka” von Bismarcka 
oraz przygodne – w�tym kontekście – zwycięstwo pod Sadową 1866 roku, to 
wszystko doprowadziło do zmiany paradygmatu znajdywania czy też wynaj-
dywania tożsamości narodowej110. Powstaniowy „epizod wschodniopruski” 
wpisuje się w� proces wykluwania się kluczowych, etniczno-narodowych 
asymetrycznych pojęć przeciwstawnych. To według Reinharta Kosellecka 
bowiem „historia zna wiele pojęć przeciwstawnych, których celem jest wy-
kluczenie wzajemnego szacunku. Z�pojęcia samego siebie wynika określenie 
perspektywiczne, które ‘obcy’ nim opatrzony może uznać językowo za ujmę 
(prywację), faktycznie za rabunek”111. Faza „pierwszych narodzin” literatury 
Prus Wschodnich przyniosła tego dowody, acz same teksty literackie „jako 
takie” poszły szybko w� zapomnienie. Wspomniana asymetria aksjologicz-
na Kosellecka wskazuje zarazem na taksonomiczny obraz świata. Takso-
nomia jako instrument samoidentyfi kacji funkcjonuje na podobieństwo gry 
sumy zerowej: zysk jednej strony jest równoznaczny ze stratą drugiej. Stąd 
przypisanie jednej stronie swarliwości i�niefrasobliwości, niegospodarności 
i�nieskuteczności, daje stronie przeciwnej sposobność na samoidentyfi ka-
cję poprzez przymioty karności i�dokładności, gospodarności i�skuteczności 
w�działaniu. Owe dla literatury lat 60. zauważone zaczątki mechanizmów 
rozgraniczania i�wykluczania etniczno-narodowego miały w�literaturze (po)
plebiscytowej wystąpić ze wzmożoną siłą. 

110 Por. H.U. Wehler, Der deutsche Nationalismus bis 1871, w: tenże, Scheidewege der deutschen 
Geschichte. Von der Reformation bis zur Wende 1517-1989, München 1995.

111 R. Koselleck, O�historyczno-politycznej semantyce przeciwstawnych pojęć asymetrycznych, w: 
tenże: Semantyka historyczna. Wybór i�opracowanie H. Orłowski, tłum. W. Kunicki, Poznań 2001, 
s. 230.
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W�tym kontekście warto nawiązać do przytoczonej myśli Floriana Zna-
nieckiego po raz wtóry. „Przedmiot ludzki – stwierdza w cytowanej już pra-
cy Studia nad antagonizmem do obcych – doświadczany jest przez podmiot 
ludzki jako obcy zawsze wtedy i� tylko wtedy, gdy zachodzi między nimi 
styczność społeczna na podłożu rozdzielnych układów wartości”112. Teza 
ta znajduje potwierdzenie szczególnie w�piśmiennictwie po I�wojnie świa-
towej, w� grupowej świadomości bycia oblężonym przez „żywioł słowiań-
ski”. Udokumentował to przekonująco Robert Traba w�swojej monografi i 
Wschodniopruskość. Równie dobrze można by ową przestrzeń tożsamościo-
wą nazwać polem, z�tym że w�wersji za Jerzym Szackim: „pole to względnie 
autonomiczny ‘mikrokosmos’ wewnątrz�wszechświata społecznego, rządzą-
cy się swoistą�logiką i�wytwarzający właściwy sobie rodzaj praktyk i�układ 
stosunków między uczestnikami. Takim społecznym mikrokosmosem jest 
na przykład gospodarka, polityka, oświata, nauka,�religia, sztuka itd., a�więc 
dziedziny� osiągające w� złożonych społeczeństwach wysoki stopień samo-
dzielności�i�wzajemnej niezależności, chociaż wszystkie są względem siebie 
homologiczne i�podlegają�tym samym ogólnym prawom”113.�W�przypadku 
Prus Wschodnich elementem dominującym i� decydującym tego pola jest 
odosobnienie, jest „wyspowy charakter” cząstki dawnego Cesarstwa.

I� wojna światowa, a� zwłaszcza głęboki wypad wojsk rosyjskich aż pod 
Tannenberg, to pierwszy od stu lat wstrząs nie tylko dziejowy dla tego 
skrawka ziemi, drzemiącego gdzieś na krańcach „wielkiej historii”; to za-
razem bolesne doznania ze strony ludności tej ziemi. (Do tych doznań od-
woływać się będą politycy i�ideolodzy Republiki Weimarskiej oraz III Rze-
szy). Literatura niemiecka odnotowała skwapliwie zagrożenie ze wschodu, 
przekonująco personifi kowane w�metaforycznym obrazie Kozaka z�lancą na 
kudłatym koniku, na tle kominów wypalonych domostw. Podsycana pro-
pagandą psychoza strachu po ataku wojsk Trzeciego Frontu Białoruskie-
go na Prusy Wschodnie zimą 1944-45 roku sięgała również do pokładów 
przeżyć i�pamięci kulturowej owych wydarzeń początków pierwszej I�woj-
ny światowej! Ten pierwszorzędny element kształtowania (się) syndromu 

112 F. Znaniecki, Studia nad antagonizmem do obcych (1931-32), w: tenże, Współczesne narody 
(1952), Warszawa 1990, s. 300 (wyróżnienie autorzy).

113 J. Szacki, Historia myśli socjologicznej. Wydanie nowe, Warszawa 2002, s. 899.
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wschodniopruskości wydobył publicysta Gerhard Szczesny, rodem z� Za-
lewa niedaleko Ostródy, w� swej sugestywnej autobiografi i Gdy przeszłość 
była teraźniejszością (Als die Vergangenheit Gegenwart war. Lebensanlauf eines 
Ostpreußen, 1991). Określił mentalność wschodniopruską jako bliską syn-
dromowi oblężonej twierdzy: „Oddzielenie od ‘Rzeszy’ przez [...] ‘polski ko-
rytarz’ spotęgowało świadomość bycia przedmurzem (Bollwerk) niemczy-
zny”. Z�perspektywy dziesięcioleci Szczesny zdaje sobie sprawę z�fatalnych 
następstw rozpadu wspólnych – mimo wszystkich przeciwności – tradycji 
różnorodności kulturowo-etnicznych: „Rygorystyczne wyparcie i�odrzuce-
nie wszystkiego co polskie i� litewskie przez ludność, która – jak to miało 
miejsce w dużej części społeczeństwa – wywodziła się z�przodków polskich 
i�litewskich, było nie tylko absurdalne, ale i�niebezpieczne; prowadziło bo-
wiem zarówno do zaparcia się i�deformacji części własnego jestestwa, jak 
i�przełożenia owego samozaparcia na afekty antysłowiańskie”114.

Właśnie takiemu „mitowi założycielskiemu” literatury wschodniopru-
skiej przypisać należy cechy tzw. narracji elementarnej (inaczej: bazowej) 
w� rozumienia Trutza von Trotha: „Opowieść bazowa (Basiserzählung) czy 
wielkie opowiadanie znaczy tyle co konstrukcja historii określonego społe-
czeństwa i� określonej kultury, zawierająca dominującą legitymizację kon-
strukcji przeszłości, która sprawia, iż stanowi ona we wszystkich sporach 
o� konstrukcje przeszłości nieunikniony punkt odniesienia. Stąd przemia-
ny opowieści elementarnej zapowiadają zawsze zasadnicze zmiany w�kultu-
rze politycznej”115. 

Początków drugiej fazy stanowienia etniczno-regionalnej literatury po-
granicza upatrywać należy w� nurcie szeroko rozumianej beletrystyki hi-
storycznej schyłku XIX wieku z�Ernstem Wiechertem na czele oraz w�tzw. 
wiejskiej i�dworskiej prozie (Dorf- und Gutsgeschichte), autorstwa braci Ri-
charda i� Fritza Skowronnków. Obecność tych nurtów demonstruje zanik 
obaw o� zagrożenie stanowienia tożsamości (wschodnio)pruskiej, tak wy-
raziste w�piśmiennictwie lat 60. Stabilność Prus i� proklamacja Rzeszy po 

114 G. Szczesny, Als die Vergangenheit Gegenwart war. Lebenslauf eines Ostpreußen, Berlin Frank-
furt am Main 1991, s. 57 n.

115 Cyt. za Th. Herz, Die „Basiserzählung” und die NS-Vergangenheit. Zur Veränderung der poli-
tischen Kultur in Deutschland, w: Gesellschaften im Umbruch. Verhandlungen des 27. Kongresses der 
deutschen Gesellschaft für Soziologie 1995, Frankfurt am Main 1996, s. 93 (wyróżnienie autorów). 
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zwycięstwie nad Francją pozwalały bowiem utwierdzać się w�przeświadcze-
niu, iż ta prowincja „od wewnątrz” może się czuć bezpiecznie, pewnie.

W�obrębie wschodniopruskiej literatury etnicznej ekskluzji i�narodowe-
go zagrożenia ważką pozycję zajmują powieści Richarda Skowronnka. Te-
matykę zagrożenia wewnętrznego podejmuje odmiana powieściowa, zwana 
powieścią pogranicza, a�niekiedy powieścią opcji (Grenzlandroman, Ent-
scheidungsroman). Granica nie jest ani faktem politycznym, ani też „faktem 
przestrzennym o� następstwach socjologicznych, jeno faktem socjologicz-
nym, przestrzennie się kształtującym”116. Rząd opowieści, którym ta ety-
kieta przysługuje, jest wcale długi. Fritz Skowronnek, autor trzech takich 
powieści, w�Uciekinierze z�Polski (Der Polenfl üchtling, 1918) konstruuje bio-
grafi ę młodego Polaka Zbigniewa von Kaminsky’ego, uciekiniera z�zaboru 
rosyjskiego. Powieść decyzji czy też opcji defi niuje się poprzez postać „inne-
go” w�roli „obcego”, z�tym, że „obcym” jest w�głównej mierze „żywioł naro-
dowy”, a�więc Polacy, Rosjanie, Żydzi, Litwini, kumulujący w�sobie wszyst-
ko co negatywne, co naganne. 

„Inny” jako obiekt kontrastujący ułatwia posługiwanie się fi gurami wy-
kluczania. A�gdy słuszność wyboru wspierana jeszcze bywa dodatkowo te-
leologicznie rozumianym biegiem dziejów, trudno o�bardziej „słuszną” de-
cyzję protagonisty na rzecz wschodniopruskiej „ojcowizny ideologicznej”. 
Celują w�tym zwłaszcza autorzy odmiany powieści wiejskiej o�nazwie „po-
wieść ojcowizny” (Scholleroman). Autorzy powieści powrotu spod znaku na-
cjonalistycznej Heimatliteratur umieszczają w� centrum bohatera pełnego 
wahań: wracać czy nie wracać do oddzielonych „korytarzem” Prus Wschod-
nich, do krainy swoich przodków, by spełnić swoją powinność wobec „ideo-
logicznej ojcowizny”. Nierzadko „literatura ojcowizny” bywa przeniknięta 
mitem „krwi i�ziemi” (Blut- und Bodenliteratur).

W�pewnym sensie kompatybilna wobec powieści wiejskiej jest powieść 
dworska (Gutsroman, Schloßroman), zwana niekiedy również powieścią ro-
dzinną czy rodową (Familienroman). Ideologią wiodącą większości powieści 
dworskich jest przeniknięty patriarchalizmem legitymizm. Świat rządzony 
przez wschodniopruską arystokrację objawia się jako stabilny i�harmonijny, 

116 G. Simmel, Soziologie des Raumes, w: tenże: Aufsätze und Abhandlungen 1901-1908 (Ge-
samtausgabe, t. 7) Frankfurt am Main 1995, t. 1, s. 141.
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o� wartościach nietkniętych procesami cywilizacyjnymi i� konfl iktami spo-
łecznymi. Poczynając od I�wojny światowej w�prozie wschodniopruskiej za-
czyna dominować perspektywa narracyjna podszyta heglizmem, zreduko-
wanym do potrzeb bieżącej Realpolitik. Powieściowe przysłowiowo „dawne 
dobre czasy” przepowiadają, paradoksalnie – według reguł teleologii skiero-
wanej na przeszłość – tym wszystkim „zbawienie”, którzy przestrzegają reguł 
świata, który minął. 

Ułożenie dla literatury Prus Wschodnich po pierwszej wojnie światowej 
rodzaju alfabetu kulturowego, katalogu nastrojowych lejtmotywów i�miejsc 
pamięci nie nastręcza większych trudności. Kanon ten zawiera wcale dłu-
gi rządek takich ikon jak Mierzeja Kurońska, wydma, jezioro i� las, żuraw 
i�łoś, Puszcza Romincka i�stadnina Trakehnen, wreszcie Królewiec i�zamek 
w� Malborku. Również miana-stygmaty kulturowe niektórych posiadłości 
szlacheckich jak Sztynort, Friedrichstein (w�pobliżu Królewca) lub Kady-
ny należą do tego alfabetu. Nukleus „wschodniopruskości”, zwany ziemiań-
skim kompleksem pałacowo-parkowym jako znak kulturowy cieszy się do 
dziś dużym powodzeniem. Ikony te stanowią coś na kształt patetycznych 
formuł, wyposażonych w�niezwyczajną mnemiczną energię. 

Spośród wszystkich zamków największą niewątpliwie ikoną był Mal-
bork. To „cudo Niemieckiego Wschodu” (Wunderwerk des Deutschen Os-
tens) należy niewątpliwie do kluczowych wschodniopruskich wzorców 
identyfi kacji narodowej. Usytuowanie „znakowe” Królewca nosi charakter 
odmienny aniżeli Malborka. Nie brakowało wprawdzie utworów o�samym 
mieście jako ikonie, jednakże samo kontynuowanie po roku 1945117 wątku 
Królewca jako biotopu miejskiego każe sytuować Królewiec w�nieco innej 
sferze emocji. Jeszcze nawet dziś Martin Walser, jeden z�kluczowych auto-
rów niemieckiej literatury powojennej, daje się w�narracji o�Królewcu po-
nieść narodowym emocjom: „Gdy mi na myśl przychodzi Królewiec, pory-
wa mnie trąba powietrzna historii; wiruje ze mną i�mnie pochłania”118.

117 Por. choćby opowieści i�wspomnienia Arno Surminskiego Niby Królewiec zimą (Wie Königs-
berg im Winter, 1981), powieści Elisabeth Schulz-Semrau Trzy kasztany z�Królewca (Drei Kastanien 
aus Königsberg, 1990) i�Evy Reimann Moje ty miasto nad rzeką srebrzystą. Opowieści królewieckie (Du 
meine Stadt am Silberstrom. Königsberger Geschichten, 1991) oraz wydaną przez Dietharta H. Kleina 
i�Heike Rosbach antologię Królewiec. Czytanka (Königsberg. Ein Lesebuch,1987).

118 M. Walser, Über Deutschland reden, w: tenże, Werke, t. 11, Frankfurt am Main 1997, s. 898. 
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Wschodniopruski „hymn” autorstwa Ericha Hannighofera, zawiera 
niemało markowych liczmanów fenomenu „wschodniopruskości”. W�prze-
kładzie fi lologicznym ta (w�internecie) nadal wcale popularna pieśń brzmi 
następująco: „Kraino mrocznych lasów i�kryształowych jezior, / po [twych] 
rozległych polach przemykają rozświetlone dziwy. / Krzepcy chłopi kroczą 
za pługiem, / a�nad zagonami płyną klucze ptaków. / Morza śpiewają chorał 
czasu, / łosie przystają i�nasłuchują, skąd wieczność nadciąga. / Świta nad 
zalewem i�trzęsawiskami. / Na wschodzie wstaje jasny dzień!”119. Pierwszy 
wers tej pieśni, niby znak fi rmowy, pojawia się w�najrozmaitszych przywoła-
niach i�legitymujących kontekstach, by nie wspomnieć tytułów wielu anto-
logii i�przewodników. 

Hasło-ikona Mierzeja Kurońska to drobny motyw wielotysięcznej masy 
wierszy o�jeziorach i�lasach, o�wydmach i�ptactwie Prus Wschodnich, wier-
szy rozsianych po pismach-efemerydach, pisemkach, kalendarzach, antolo-
giach i�pokrewnych zbiorach z�lat 20. i�30., a�także i�z�wielu lat po II woj-
nie światowej. A� może właśnie ten stan rzeczy, mianowicie wytworzenie 
się specyfi cznej przestrzeni publicznej komunikacji (nie tylko zresztą litera-
ckiej) w�postaci przelotnej, incydentalnej i�nieciągłej produkcji, dystrybucji 
i�recepcji literatury, stanowi o�utwierdzającej mocy krajobrazu, legitymują-
cej narodową „wschodniopruskość” jako wyznacznik pierwszej rangi?! Zgo-
ła inaczej zaznaczyła się obecność krajobrazu „wschodniopruskiego” w�ga-
tunku prozy weduty utraty (Verlustvedute), w�którym perspektywa narracji 
ukierunkowana została na utraconą małą ojczyznę, postrzeganą jako krai-
na arkadyjska.

Kraina wyobrażona: między nostalgią a�deprywacją

JEŚLIBY PODDAĆ TKANKĘ FABULARNĄ znakomitej części dzieł literackich za-
równo sprzed roku 1945, jak i�po tej cezurze preparacji dla wydobycia ży-
wotnych struktur narracyjnych, to nie może nie zdumiewać stężenie 
modułów socjalizacyjnych społeczeństwa przedindustrialnego. W�termi-
nologii Ferdynanda Tönniesa miejsca i� typologia akcji wywodziłyby się ze 

119 Ostpreußen. Ein Lesebuch. Wybór i�redakcja E.M. Frank, München 1990, s. 17.
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wspólnoty (Gemeinschaft), a�nie społeczeństwa (Gesellschaft). Wieś, leśna 
wieś, ba, nawet las spełnia rolę ulubionego miejsca zakotwiczenia fabuły so-
cjalizacji, nierzadko połączonej z�ucieczką z�miasta. Można by nawet zary-
zykować stwierdzenie, iż tym, czym dla Niemiec nieperyferyjnych był dom 
pastora, tym dla wschodniopruskich utopii literackich była leśniczówka, ro-
dzinny dom leśniczego, czy – ogólniej – „człowieka leśnego”.

Pisaliśmy już o „wypłukiwaniu” co ciekawszych osobowości twórczych 
do centrów kulturowych na zachodzie i�południu Rzeszy. Stąd krajobrazy 
Prus Wschodnich nie zostały przetworzone przez artystów i�pisarzy moder-
ny. Wspominaliśmy też o dwóch wielkich syntezach historycznych nowo-
żytnych Niemiec – Thomasa Nipperdeya Deutsche Geschichte oraz Hansa 
Ulricha Wehlera Deutsche Gesellschaftsge schichte, odwołujących się do pro-
cesów modernizacji oraz konstruowania państwa narodowego jako klucza 
do zrozumienia tych dziejów, których ustalenia dla metahistorycznej płasz-
czyzny refl eksji nad średnim i�długim trwaniem odnoszą się odpowiednio 
do determinant, warunkujących przemiany niemieckiej literatury regional-
nej Prus Wschodnich. Powtórzmy zatem, że jeśli trzymać się tych katego-
rii analitycznych, to również naszkicowana tu literatura biotopu antycywi-
lizacyjnego oraz natury jako żywiołu ahistorycznego o� historycznej mocy 
sprawczej dorzuca argumenty na rzecz peryferyjności kulturowej interesu-
jącego nas regionu. O�ile bowiem stanowienie tożsamości narodowej w�re-
gionalnej literaturze wschodniopruskiej przebiegało z�pewnym „poślizgiem” 
czasowym wobec procesów zachodzących w�„centrum”, o�tyle procesy mo-
dernizacyjne spotkały się w�tej literaturze ze zdecydowanym, acz różnie mo-
tywowanym odporem. 

Mniemać wolno, iż w� samej tradycji niemieckiej Heimatliteratur osią 
przewodnią była – i�po części nadal jest – perspektywa antycywilizacyjna, 
jako następstwo niepogodzenia się z�procesami modernizacji, nieodnalezie-
nia się w�nich. Nawet tak sceptycznie racjonalna wobec fatalnej przeszłości 
niemieckiej hrabina Dönhoff daje się sprowokować do sformułowania kon-
struktywnych cech tożsamości wschodniopruskiej: 

Pytam często siebie samą, co było istotą Prus Wschodnich? Czym pod pewny-
mi względami różniły się one od innych krain i� prowincji Rzeszy Niemieckiej? 
[...] W� społeczności tej, co sympatyczne, można było polegać na stabilnym, 
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tradycjonalnym systemie wartości, zbudowanym na fundamentalnych, ściśle prze-
strzeganych zasadach honoru, poczucia wspólnoty i�lojalności. Typowa dla tego śro-
dowiska [...] było jednak również szczególna zaściankowość, brak tolerancji wobec 
inaczej myślących oraz niezdolność do prowadzenia otwartych dyskusji. Niewzru-
szalna była tam wiara wielu ludzi w�porządek, autorytet, wewnętrzną jedność oraz 
w�państwo narodowe120.

To, co Marion Dönhoff nazwała istotnością Prus Wschodnich, należa-
łoby określić skromniej jako próbę symbolicznego przyswojenia, a�niekiedy 
i� zawłaszczenia kulturowej przestrzeni; nie tyle znalezienia, co wynalezie-
nia swego, i�tylko swego „miejsca na ziemi”, a�to dzięki zabiegom tzw. kog-
nitywnej kartografi i. W�antropologii kulturowej przekonanie o�potrzebie 
wyobrażania własnej przestrzeni głoszą znani badacze jak Edward Th. Hall, 
Maurice Halbwachs, Umberto Eco, Roger M. Downs i�David Stea.

I�tym sposobem zbliżyliśmy się znów do kategorii Heimat, a�właściwie do 
Heimatgefühl, oddawanej najczęściej poprzez termin „poczucie bezpieczeń-
stwa” (Geborgenheit, Geborgensein). Na gruncie semantyki historycznej wy-
mienia się następujące emocjonalne czynniki wspólnotowe małej ojczyzny: 
„poczucie bezpieczeństwa, swojskość, ostoja, przynależność, akceptacja”121. 
Nie sposób przejść obok krytyki tej kategorii przez Norberta Mecklenburga. 
Jego zdaniem jest to to „wieloznaczne pojęcie relacyjne, pusta forma myślo-
wa, która im więcej emocji oraz ideologicznych wyobrażeń wchłania, tym 
bardziej znikomą jest jego obiektywna zawartość rzeczowa. Jego podstawo-
we znaczenie to tyle co ‘przestrzeń przynależności’. Pojęcie to cechuje ten-
dencja swoiście superlatywistyczna, zdążająca ku przestrzeni idealnej lub też 
do miejsca skończonego, nie dającego się już bardziej przekroczyć spełnie-
niu, co łatwo prowadzi do przeciwieństwa, mianowicie pojęcia utopii”122. 
Andrea Bastian wyróżnia spośród aktualnych defi nicji Heimat również 
i�taką, która bierze się z�„literackiej artykulacji doświadczenia utraty małej 

120 M. Gräfi n Dönhoff, Bemerkungen zur Geschichte Ostpreußens, w: Ostpreußische Gutshäuser 
in Polen, München 1992, s. 11. 

121 Por. A. Bastian, Der Heimat-Begriff. Eine begriffsgeschichtliche Untersuchung in verschiedenen 
Funktionsbereichen der deutschen Sprache, Tübingen 1995, s. 43.

122 N. Mecklenburg, Die grünen Inseln. Zur Kritik des literarischen Heimatkomplexes. München 
1986, s. 17.
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ojczyzny (Heimatverlust) w�wyniku emigracji, zniszczeń i�wypędzenia”123. To 
ostatnie doświadczenie przypisuje przede wszystkim tym, którzy byli zmu-
szeni opuścić wschodnie tereny Rzeszy. W� możliwościach funkcji poe-
tyckiej motywu „małej ojczyzny” autorka dopatruje się właśnie wysokiej 
przydatności dla konstruowania światów skontrastowanych, jeśli nie zanta-
gonizowanych. To dzięki literaturze Heimat stał się „zbiorczą metaforą dla 
wsi (Land), bliskości, zażyłości, poczucia bezpieczeństwa, ciszy; dla tożsa-
mości, powiązań wspólnotowych; dla zakorzenionej chłopskości, tradycji, 
patriotyzmu, ojczyzny; dla tego utracone, wspominania, godnego zachowa-
nia; dla obszaru poddającego się wyłącznie indywidualnemu przeżyciu”124.

Poczucie utraty, złożenia w�ofi erze cząstki własnej istotności, to jakby 
kolejny kapitał symboliczny o� wysokiej wartości giełdowej. Przypomnieć 
wszakże należy, iż każdy taki „kapitał zawdzięcza swe istnienie relacjom 
z�polem”125. W�tym wypadku wschodniopruskim.

Współczesna literatura deprywacji o� rodowodzie wschodniopruskim 
odziedziczyła niemało po owej tradycji landszaftu i/czy przyrody. Nawet 
Siegfried Lenz, obok Johannesa Bobrowskiego niewątpliwie najbardziej 
utalentowany z�grona twórców „peryferyjnej” literatury wschodniopruskiej, 
nie potrafi ł uwolnić się od tego dyskursu antymodernizacyjnego. Zapyta-
ny przed laty o�własną wizję „utraconej małej ojczyzny”, tak ją wyrysował: 
jest nią „wspomnienie cichego, niedostępnego kraju, odwróconego plecami 
do historii, otwierającego możliwości niesłychanych doznań przyrody”126. 
Przypomnę zarazem, że ten sam Siegfried Lenz doznał przemocy symbolicz-
nej ze strony publicystów ziomkowskich, gdy naruszył jako autor powieści 
Muzeum ziemi ojczystej strefy uprawnionej�kultury deprywacji. 

Nawet Wolfgang Koeppen, wybitny przedstawiciel klasycyzującej mo-
derny i�antytradycjonalista, autor swoiście dekonstruktywistycznej powie-
ści ziemi ojczystej Mur się chwieje (Die Mauer schwankt, 1935), poddał się 
ciśnieniu praw rynku dóbr symbolicznych. „Każde pole – to znów Bourdieu 

123 Por. A. Bastian, Der Heimat-Begriff, s. 197 i�n.
124 Por. tamże, s. 217.
125 P. Bourdieu, L.J.D. Wacquant, Zaproszenie do socjologii refl eksyjnej, przekł. A. Sawisz. 

Warszawa 2002, s. 83.
126 „Prawdę mów z� nogą w� strzemieniu”. Z� Siegfriedem Lenzem rozmawia Adam Krzemiński, 

„Polityka”, nr 2, 1978.
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– przywołuje i� ożywia specyfi czną formę interesu, specyfi czne illusio, jako 
milczące uznanie wartości stawek zaangażowanych w�grę i� jako praktycz-
ne opanowanie reguł”127. Zapytany o� kluczowe motywy swego pisarstwa, 
wyznał fascynację nieskalaną naturą: „Miasto to moja dżungla, pełne ta-
jemnic i�obietnic. Nie byłem jednak obojętny wobec pięknych krajobrazów 
z�moich stron, pobrzeża Greifswaldzkiego, Wisły pod Toruniem, mazurskich 
jezior. Krajobrazy to przeżycia chwili, ogrzewały duszę, obdarowywały po-
ranną lub wieczorną chwilą szczęścia”. Na pytanie „W�Pańskiej książeczce 
Pewnego razu na Mazurach nie sposób rozpoznać znanego nam Wolfganga 
Koeppena: przyjazne słowa, a�niekiedy pogodna mądrość spojrzenia w�prze-
szłość. Czy Mazury to dla Pana ‘raj utracony’, zaś Pomorze Zachodnie 
(Vor pommern) – jak tego dowodzi proza Młodość – ‘odnalezione piekło’?” 
Koep pen odpowiedział: „Mazury to dla dziecka chwile względnie szczęśli-
we, pewnie do tego opromienione wspomnieniem; jeziora, gęste lasy, śnieg, 
co wszystko zakrywał, no i�zwierzęta moi przyjaciele, kochałem konie, dłu-
gie godziny spędzałem na końskim targu przy wieży ciśnień, konie mi ufa-
ły, czasem było mi dane dosiąść konia w� majątku któregoś ze szkolnych 
kolegów”128.

Wolno sądzić, że po 1945 roku permanentny stan deprywacji (stero-
wanej) „zamroził” skutecznie modernistyczną perspektywę, która byłaby 
w�stanie zrekonstruować mizerność procesów modernizacyjnych w�Prusach 
Wschodnich.

Zło to coś obcego. Złem jest cywilizacja, miasto. Pod koniec XIX wieku 
cywilizacja wabiła swą migotliwą nowością. Wymieszana z�lękiem fascyna-
cja techniką i�światem industrialnym pojawia się w�groteskowej nieledwie 
postaci w� różnych formach zapisu. W� literaturze powojennej deprywacji 
odpowiedzialność za zło spada nie na swojskie demony, ale na obce, przy-
byłe z� daleka, a� zwłaszcza z� „miast”. Odpowiedzialność zostaje jak gdyby 
oddelegowana z�Sulejk, Jokehnen, Grunowen, Kalischken czy Maulen do 
mniej lub bardziej nieokreślonych miast i�miasteczek, i�do duchem obcych 
instytucji, na barki funkcjonariuszy w�brunatnych mundurach, przybyłych 
z�zewnątrz.

127 P. Bourdieu, L.J.D. Wacquant, Zaproszenie do socjologii refl eksyjnej, s. 102.
128 [G. Müller-Waldeck], Mein Zuhause waren die großen Städte. Gespräch mit Wolfgang Koep-

pen, „ndl”, nr 7, 1993, s. 14 i�n.
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Dopiero w�takim kontekście ujawnia się szczególna różnica między pe-
ryferyjnym pisarstwem wschodniopruskim a� pisarstwem kulturowego po-
granicza á la Günter Grass czy Horst Bienek. Ale właśnie, i�zapewne nie-
przypadkowo, wątki fabularne powieści obu wymienionych autorów biorą 
się nie z� wiejskich, jeno miejskich środowisk, z� zurbanizowanych pejzaży 
Gdańska lub też ziem Śląska, nie ze wspólnot przedindustrialnych, ale ze 
środowisk miejskich, drobnomieszczańskich. Znikome, bo znikome nowo-
żytne umiastowienie Prus Wschodnich znalazło skromny wyraz w�literatu-
rze lat 20. i�30.

Jedyna bodaj „powieść miejska” z� Prus Wschodnich, to znakomity – 
choć niedokończony – pejzaż społeczny miasteczka Morąg przełomu XIX 
i�XX wieku pióra Walthera Haricha. Powieści Awans (Der Aufstieg, 1925) 
Autor bowiem, niestety, nie dokończył. Porzucił – jak wielu innych utalen-
towanych autorów i�artystów – Prusy Wschodnie na rzecz „Zachodu” oraz 
zmienił spektrum tematyczne swej twórczości. Jego wyjazd z�Prus Wschod-
nich łatwiej zrozumieć w�kontekście podobnych migracji na zachód takich 
artystycznie utalentowanych postaci jak Käthe Kollwitz, Lovis Corinth, 
Rolf Lauckner czy Johannes Bobrowski... 

W�historii literatury spisanej w�konwencji kontrafaktycznej należałoby 
zapytać, dlaczego nie udało się natknąć na realistyczną powieść garnizono-
wą, choć cała prowincja była nafaszerowana garnizonami. Ani na powieści 
inżynierskie, choć – słaba, bo słaba – modernizacja Prus Wschodnich była 
właśnie dziełem budowniczych kolei żelaznej, mostów i�wiaduktów. Fascyna-
cja ikonosferą zamkową sprzed stuleci przesłoniła współczesną przestrzeń 
historyczną, mierzoną (również) szybkością poruszania się, a�więc komuni-
kacją. I�dalej: dlaczego nie pojawiła się w�fazie niemieckiej moderny żadna 
królewiecka powieść w� rodzaju Buddenbrooków albo też powieść chłopska 
w�tradycji Hansa Fallady? Moderna i�towarzyszące jej awangardyzmy „omi-
jały” nieprzypadkowo krainę „mrocznych lasów i�kryształowych jezior”.

I�kolejne pytanie: Dlaczego pośród znaczących pisarzy-emigrantów nie-
mieckich nie znalazł się ani jeden z�rodowodem wschodniopruskim? I�py-
tanie pokrewne: Dlaczego w�gronie pisarzy nie znalazł się nikt, kto będąc 
na emigracji, zatęskniłby wyobraźnią do Puszczy Rominckiej, do Królewie-
ckiej Starówki czy murów zamku malborskiego? – Gdy w�tym samym czasie 
Thomas Mann wymalował na stronach Doktora Faustusa prowincjonalną 
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Lubekę, a�Erich Maria Remarque – rodzinne prowincjonalne miasteczko 
Osnabrück, próżno szukać w�niemieckiej literaturze emigracyjnej podob-
nych dokonań o� „krainie mrocznych lasów i� kryształowych jezior”. Prze-
strzenie możliwości wytworzenia kapitału symbolicznego nie zostały, a�może 
nie mogły zostać wykorzystane.

Na przestrzeni jednego stulecia na ziemiach Prus Wschodnich toczyły 
się dwa procesy: stanowienia (regionalnie uwarunkowanej) narodowej 
tożsamości grupowej oraz wątłej modernizacji społeczeństwa. Znalazły 
one szczególny wyraz w�literaturze i�publicystyce. I�chyba w�jak żadnej li-
teraturze innych regionów Rzeszy, Republiki Weimarskiej i�Trzeciej Rzeszy, 
konstelacja tych procesów nie objawiła się w� tak specyfi cznym kształcie, 
mianowicie klinczu antymodernizacyjnego, antycywilizacyjnego.

Na marginesie swej wypowiedzi o� opowieści Güntera Grassa Idąc ra-
kiem Siegfried Lenz powiedział: „No cóż, wszystkich nas [...] ukształtowa-
ły strony ojczyste, a�zwłaszcza ich krajobraz”129. Na myśli miał oczywiście 
krajobraz „swoich” Prus Wschodnich. Potwierdził po raz kolejny sąd, już 
wcześniej wspomniany. Wyznanie Lenza jest czymś więcej aniżeli tylko ma-
teriałem na zgrabne motto. Zaklinany na wiele sposobów pejzaż wschod-
niopruski wskazuje na uległość twórców pisarzy wobec „krainy mrocznych 
lasów i�kryształowych jezior”, wobec krajobrazu prowincji, poddanego za-
biegom estetyzacji, ba, daleko idącej mityzacji. Taki właśnie pejzaż funk-
cjonował – oraz funkcjonuje po części po dziś dzień – jako punkt docelowy 
artefaktu szczególnego rodzaju krajobrazu historycznego. W�jakimś sensie 
również i� on podporządkował się, acz wyrywkowo, kulturze kanonicznej, 
swoiście reprezentatywnej oraz „uprawnionej”.

Ułożenie dla literatury Prus Wschodnich zarówno po pierwszej, jak i�po 
kolejnej wojnie światowej rodzaju alfabetu kulturowego, katalogu nastro-
jowych lejtmotywów i�miejsc pamięci, nie nastręcza – jak już wielokrotnie 
wspomniałem – większych trudności. Nadal ikony te, podobnie jak nukleus 
„wschodniopruskości”, czyli ziemiański kompleks pałacowo-parkowy jako 
znak kulturowy, cieszą się niezwyczajnym powodzeniem. Znany z�emocjo-
nalnego dystansu pisarz Peter Jokostra przyznaje się w�swym nostalgicznym 

129 Das unermeßliche Leid darf nicht vergessen werden. – Siegfried Lenz über die Vertreibung in der 
deutschen Literatur, Ostpreußen und über Grass’ ‘Im Krebsgang’, „Die Welt”, 8.2.2002.
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eseju autobiografi cznym do arystokratycznego „rauszu” wschodniopruskie-
go: „Zawsze wtedy, gdy wspominam nazwy dawnych umierających wiel-
kich ziemstw o�wielowiekowym pochodzeniu, ogarnia mnie rausz nazwisk 
i� fascynacja, która promieniuje z� tych egzotycznie brzmiących nazw oraz 
wywołuje szczególną formę nostalgii”130. Zatem i� dziś „pole” wschodnio-
pruskie nie jest „martwą strukturą, systemem «pustych miejsc», [...] ale te-
renem gry, który istnieje o�tyle tylko, o�ile wchodzą tu gracze wierzący w�ko-
rzyści, które gra im przyniesie, i�aktywnie do nich dążący”131.

Sądzić wolno, że i�do wschodniopruskiego pola symbolicznych zmagań 
odnoszą się te oto słowa Pierre‘a�Bourdieu: „Nie wystarczy powiedzieć, że 
historia pola jest historią walki�o�monopol na narzucenie prawomocnych 
kategorii postrzegania�i�oceny – to właśnie sama walka tworzy historię pola, 
przez walkę�zyskuje ono wymiar czasowy”132. 

Nie sposób ogarnąć rozległości roztrząsań literatury oraz publicysty-
ki wschodniopruskiej wokół traumy ofi ary (oraz żałobnych konsolacji bli-
skich rozumienia Freuda) bez odwołania się do dyskursu deprywacyjnego 
w�rozumieniu wyłożonym przez Huberta Orłowskiego w�szeregu rozważań, 
a� zwłaszcza w� tekście Semantyka deprywacji. Na kontekst tych rozważań 
o�deprywacji warto również spojrzeć z�perspektywy badacza kultury Wulfa 
Segebrechta, który powojenne formatowanie, uzupełnianie czy też „kom-
pletowanie narodowej tożsamości” postrzega w�ewolucji od grupowej toż-
samości negatywnej do tożsamości ofi ary133. Ralf Giordano sformułował 
przed laty bolesny dla niemieckiego narodu sąd o�„maniakalnym zafi kso-
waniu” znacznej części społeczeństwa na własne cierpienia, niewątpliwie 
nie bez następstw dla jego kondycji. Zafi ksowanie to da się również zde-
fi niować dzięki (już przywołanej) szczególnej propozycji rozumienia poję-
cia kultura przez Maxa Webera. Niepokój Giordano jest zrozumiały w�przy-
padku zaakceptowania oferty Webera jak też perspektywy rozumienia 

130 P. Jokostra, Heimweh nach Masuren. Jugendjahre in Ostpreußen, München 1986, s. 94.
131 L.J.D. Wacquant, Wprowadzenie, w: P. Bourdieu, L.J.D. Wacquant, Zaproszenie do socjologii 

refl eksyjnej, s. 23.
132 P. Bourdieu, Reguły sztuki. Geneza i�struktura pola literackiego, przekł. A. Zawadzki, Kraków 

2001, s. 244.
133 Por. H. Orłowski, Semantyka deprywacji, w: Polacy i�Niemcy. Historia – kultura – polityka, 

red. A. Lawaty, H. Orłowski, Poznań 2003, s. 146.
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zachowań kulturowych za Janem Assmannem. Mowa o�już cytowanej tezie 
tego w�obszarze badań kulturoznawczych niewątpliwego autorytetu.

Nie nadwyrężając nadmiernie relatywnie często przez niektórych pub-
licystów przywoływanego znaku równości między Holokaustem a�wypędze-
niem ludności niemieckiej nie sposób jednak nie zauważyć relewantnych, 
a�co do następstw wyraźnych różnic w�postrzeganiu oraz utrwalaniu kluczo-
wych momentów cierpień społeczeństwa niemieckiego i�polskiego w�okre-
sie II wojny światowej. Nierównoczesność oraz asymetria to adekwatne 
kategorie opisu tego zróżnicowania, odnoszącego się do „kompletowania 
narodowej tożsamości”. 

Należą się im niechby kilka słów dopowiedzenia134. 
„Jak długo coś trwa, nigdy nie jest tym, czym się niegdyś stanie”135. Myśl 

rzucona mimochodem przez Martina Walsera w�jednej z�jego powieści, tra-
fi a w� sedno przedkładanych tu kwestii. Na tle wcale burzliwych dyskusji 
wokół „wspólnoty (niemieckich) ofi ar” i�„wojny muzealnej”136, wokół Cen-
trum przeciw Wypędzeniom (w�Berlinie) należy zadać kardynalne pytania: 
Czy – a� jeśli tak, to w� jaki sposób – semantyka i� zabiegi narracyjne mają 
moc przekształcenia perspektywy i� oceny najnowszej historii? Dalej: Czy 
proces przemian oglądu przeszłości jest wart zachodu? Na oba pytania od-
powiadam twierdząco.

Na naszych oczach dokonują się znaczące zmiany w� postrzeganiu 
najbliższej przeszłości narodowej przez społeczność „Republiki Berliń-
skiej”. Rodzi się samowiedza Niemców jako wspólnoty ofi ar, pojmowa-
na nawet niekiedy jako „kompletowanie narodowej tożsamości” (Wulf 
Segebrecht). W�najbardziej spektakularny i�medialnie pełny sposób stało 
się tak za sprawą opowieści Idąc rakiem Güntera Grassa. Jej główny wą-
tek noblista zapowiadał już podczas spotkania z�Wisławą Szymborską, Cze-
sławem Miłoszem i�Tomasem Venclovą w�Wilnie w�2000 roku: Jest „rzeczą 

134 Tekst ten powstawał równolegle do opracowania hasła Semantyka deprywacji dla tomu 
Polacy i�Niemcy. Historia – kultura – polityka, opublikowanego w�2003 roku w�Poznańskiej Bibliotece 
Niemieckiej. 

135 M. Walser, Ein springender Brunnen. Frankfurt am Main 1998, s. 9. 
136 Por. A. Krzemiński, A. Michnik, Nie chcemy wojny muzealnej, „Gazeta Wyborcza”, 

17.6.2002. Wersję niemiecką zatytułowano inaczej. Por. A. Krzemiński, A. Michnik, Wo Geschichte 
europäisch wird, „Die Zeit”, 20.6.2002.
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osobliwą i�zastanawiającą, jak późno i�ciągle jeszcze z�ociąganiem przypo-
minane bywają cierpienia, doznane podczas wojny przez Niemców. Następ-
stwa bez skrupułów rozpoczętej i�w�sposób zbrodniczy prowadzonej wojny, 
a�więc zniszczenie miast niemieckich, śmierć setek tysięcy cywilów podczas 
dywanowych bombardowań oraz wypędzenie, a�więc poniewierka dwuna-
stu milionów Niemców ze wschodu, stanowiły zaledwie temat w� tle”137. 
Przed Grassem Niemców jako wspólnotę ofi ar odpominał W.G. Sebald, wy-
kładając na Uniwersytecie w�Zurychu w�1997 r. na temat Wojna powietrzna 
i�literatura (Luftkrieg und Literatur), konstruując na wyrost dyskurs przemil-
czenia czy pomniejszania przez kontestujących powojenną rzeczywistość pi-
sarzy (czy intelektualistów) niemieckich. 

Z� sądem tym, w� takim kształcie, nie sposób się zgodzić, i� to nie tylko 
z�uwagi na wielu pisarzy podejmujących kwestię cierpień, co na nieprzebra-
ne wręcz piśmiennictwo w�ogóle, dotyczące krzywd oraz problematyzujące 
„wspólnotę ofi ar”. Z�drugiej natomiast strony należy przyznać rację kryty-
kom, dopatrującym się w�niechęci podejmowania traumatycznych przeżyć 
„braci i� sióstr ze Wschodu”, kreującego …naście milionów Niemców po-
zbawionych małej ojczyzny do roli zbiorowego kozła ofi arnego Trzeciej Rze-
szy, odprysku kontestacji według reguł konfl iktu pokoleń z�lat 60. „Ktoś”, 
kto był bardziej ofi arą, „musiał” być jak gdyby bardziej sprawcą. Na salony 
literackie i�do sal wykładowych – to prawda – „literatura ofi ar” przedziera-
ła się z�różnym powodzeniem, z�tym większym natomiast do gabinetów po-
lityków i�na łamy publicystyki i�prozy wspomnień. Wymowne jest przy tym 
wykluczenie traumy obywateli niemieckich (głównie żydowskiego pocho-
dzenia), wypędzonych z�Rzeszy po 1933 roku, z�owego fundacyjnego udzia-
łu. „Rywalizacja” czy też „konkurencja ofi ar” istnieje i, jak mniemam, trwać 
będzie jeszcze długo. Wymowne są już same tytuły recenzji omówień. Oto 
niektóre z� nich: Wschodniopruski taniec śmierci138, Niemcy jako ofi ary woj-
ny i�przemocy139, Stary człowiek i� jego morze140. Pochwały w�rodzaju: Grass 

137 G. Grass, Cz. Miłosz, W. Szymborska, T. Venclova, Die Zukunft der Erinnerung, red. M. Wäl-
de, Göttingen 2001, s. 32n.

138 Th.E. Schmidt, Ostpreußischer Totentanz, „Die Zeit” 14.2.2002
139 A. Graw, Deutsche als Opfer von Krieg und Gewalt, „Die Welt”, 5.2.2002.
140 G. Franzen, Der alte Mann und sein Meer, „Die Zeit”, nr 7, 7.2.2002, s. 39.
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„wyrwał naszych zmarłych zapomnieniu”141 czy też „Günter Grass zamie-
rza wydobyć wypędzenia skarb cierpień z�dna Bałtyku”142, nie są rzadkością. 
Publicysta jednego z�prowincjonalnych pism np. mówi nawet o�„tragicznej 
historii genocydu uciekinierów”143. Odwołuje się zatem do pojęcia jak do-
tąd zarezerwowanego dla Holokaustu Żydów!

W�wygłoszonym podczas posiedzenia Rady Federalnej Fundacji ds. Kul-
tury w�Halle w�dniu 21 marca 2002 przemówieniu „Wielogłosowość Nie-
miec. W�duchu Herdera: O�potrzebie Fundacji Narodowej i�jej oczekiwa-
nych zadaniach” Grass akcentuje doświadczenie deprywacji kulturowej. 

Cząstką niemieckiej przeszłości jest również nieodwracalna utrata prowincji i�miast. 
Mam na myśli Prusy Wschodnie, Pomorze Wschodnie, Śląsk, Gdańsk i�Wrocław. 
Podobnie jak już z�początkiem lat 70. jestem i�dziś zdania, że utraciliśmy wprawdzie 
ziemię, natomiast nigdzie, w�żadnym Układzie Poczdamskim nie zostało zapisane, że 
substancja kulturalna tych prowincji i�miast musi pójść w�zapomnienie. [...] Funda-
cja Narodowa winna podjąć się wysiłku nadrobienia tego skandalicznego w�rzeczy 
samej zaniedbania. Przecież właśnie z�Królewca i�Gdańska wyszła niemieckojęzycz-
na fi lozofi a; we Wrocławiu mieściła się śląska szkoła niemieckiej literatury baroko-
wej; dom rodzinny Herdera we wschodnio-pruskim Morągu przekształcili świadomi 
tradycji kulturowej Polacy w�muzeum i�miejsce pamięci. Tych przykładowo wymie-
nionych korzeni narodu kultury (Kulturnation) nie należy spisać na straty, chyba że 
je sami odetniemy. [...] Utraciliśmy z�własnej winy nie tylko terytoria, dopuszczo-
no nadto w�powojniu – z�wyłączną myślą o�zysku materialnym – by z�dialektami ślą-
skim, pomorskim i�wschodnio-pruskim obumarły krok po kroku trzy literacko nośne 
orientacje języka niemieckiego144.

Upominając się o� „substancję kulturalną” utraconych prowincji pi-
sarz odwołuje się bezwiednie do kategorii i�procedur mnemotechnicznych, 

141 Tamże.
142 U. Raulff, Untergang mit Maus und Muse. Günter Grass will den Leidschatz der Vertreibung 

aus der Ostsee haben. Heute erscheint seine Novelle ‘Im Krebsgang’, „Süddeutsche Zeitung”, 5.2.2002. 
s. 13.

143 L. Schröder, Günter Grass ganz groß, „Bocholt-Borkener Volksblatt”, 6.2.2002.
144 G. Grass, Die vielen Stimmen Deutschlands. Im Geiste Herders: Warum eine Nationalstiftung not 

tut, und was ihre Aufgaben sein müßten, „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, nr 69, 22.3.2002, s. 44.
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jakie proponuje Jan Assmann w�swej wykładni pamięci kulturowej. Grass 
upomina się tedy o�pieczę nad ową „zinstytucjonalizowaną mnemotechni-
ką”. W� tym kontekście wolno postawić bynajmniej nieironiczne pytanie: 
Czy można (już) mówić o�dziedziczeniu deprywacji na podobieństwo dzie-
dziczenia statusu wypędzonego z�pokolenia na pokolenie? Skoro każdy na-
rodzony z� rodziców wypędzonych jest już wypędzonym (‘man’ wird Ver-
triebener), to czy nie mamy tu do czynienia z�pojęciami określanymi jako 
antycypacja (Vorgriff) czy pojęciem oczekiwania (Erwartungsbegriff)?

Deprywacją słowniki określają „stan psychiczny wynikający z� nieza-
spokojenia istotnej potrzeby człowieka – biologicznej, sensorycznej, emo-
cjonalnej, kulturowej lub społecznej: Poczucie względnej deprywacji może 
wystąpić również wówczas, gdy sytuacja bytowa nie ulega zmianie lub na-
wet poprawia się, jednak zmiany zachodzące u� innych oceniane są jako 
korzystniejsze”145. Stan deprywacji obejmuje poczucie utraty ważkiego dla 
człowieka czy społeczności biotopu emocjonalnego, jednakże realizuje się 
poprzez język, a�nie poza nim, nie poza istniejącym światem pojęć, meta-
for czy sformułowań. Niebagatelne są zatem hermeneutyczne konsekwen-
cje uzmysłowienia sobie, że kluczowe pojęcia deprywacji – a�więc Heimat 
(mała ojczyzna, prywatna ojczyzna) i�Vertreibung (wypędzenie) – nie są da-
nymi od Boga określeniami, a�produktem człowieka. 

Na badaczy literatury niemieckiej, zajmujących się problematyką 
„Heimatliteratur” czy literaturą deprywacji, odstraszająco oddziaływał za-
pewne fakt, iż terminologia z�zakresu kluczowego pojęcia „wypędzenie” na-
rodziła się poprzez zapętlenia aktualnych debat politycznych. Kto wkraczał 
na ten teren, musiał się z�konieczności opowiedzieć wobec niemieckiej ra-
cji stanu; kluczowe pojęcie Vertreibung znalazło przecież legitymację oraz 
legitymizację w� samej konstytucji Republiki Federalnej (artykuł 116.1). 
Na dzień dzisiejszy również w�Polsce obowiązuje ofi cjalny przekład tego ter-
minu na polski (uciekinier, wypędzony146); stąd wszelkie konotacje tego 
terminu wraz z� jego emocjonalną aurą nabierają mocy potężnych odnie-
sień referencyjnych. A�zatem: kluczowe pojęcie niemieckiego (i�polskie-
go) języka społeczno-politycznego wywodzi swoją moc stygmatyzującą 

145 Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, red. H. Zgółkowa, Poznań 1996, t. 8, s. 276.
146 Por. Ustawa Zasadnicza (Konstytucja) Republiki Federalnej Niemiec. Poznań 1997, s. 267.
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z� uregulowań prawa państwowego, bez obowiązku uprzedniego poddania 
się obligatoryjnym w�nauce standardom weryfi kacji czy też falsyfi kacji. Po-
nieważ pojęcie Vertreibung poprzez pochodną terminologię w�rodzaju Recht 
auf Heimat („prawo do ojczyzny”) i�Heimatverlust („utrata ojczyzny”) oraz 
fakt dziedziczenia statusu wypędzonego (artykuł 116.1) odnosi się wyłącz-
nie do określonego wycinka ucieczek i�wysiedleń przymusowych (inaczej 
mówiąc: przymusowego transferu ludności) po 1945 r., to rodzi się pytanie, 
czy termin ten – rozporządzając referencyjnością autorytetu państwa – 
nie dźwiga aby hermeneutycznego ciężaru „ponad swoje siły”?

Nie sposób prorokować co do perspektyw wydostania się z�takiego klin-
czu terminologicznego. Zadaniem semantyki historycznej nie jest dywa-
gowanie o�przedmiotowych argumentach na rzecz tej czy innej opcji ter-
minologicznej, zwłaszcza że arbitralne decyzje terminologiczne jak dotąd 
się w�praktyce nie sprawdzały. Wspomnieć natomiast należy o�niektórych 
próbach uporządkowania terminologii, podejmowanych zarówno przez hi-
storyków (Krystyna Kersten147), jak i�lingwistów (Reinhard Roche148). Nie 
jest rzeczą semantyka wkraczanie na ten teren, acz cokolwiek by nie po-
wiedzieć krytycznego o�próbach uporządkowania, to właśnie one dopiero 
pozwalają na całościowe, na typologiczne – a�więc według jednej wiązki 
kryteriów – ujęcie kompleksu wypędzeń, zróżnicowanych przecież (w�cza-
sie) co do mechanizmów, intencji, instytucji i�sprawców. Rzecz nie w�tym, 
by nie posługiwać się pojęciem „wypędzenie” jako terminem nadrzędnym, 
ale w� tym, by również i� to pojęcie stosowane było bezwyjątkowo i� nie-
ideologicznie. A� tak nie jest do dziś. Po dzień dzisiejszy trwa przetarg na 
„słuszne” i� „niesłuszne” stosowanie tego terminu, z�wyraźną niechęcią do 
rozciągnięcia terminu „wypędzony” na obcych, na nie swoich. Przykła-
dów byłoby bez liku. Wilhelm von Gottberg, rzecznik Ziomkostwa Prus 
Wschodnich, napisał w� 2001 ro ku w� niemieckojęzycznej wersji przewod-

147 K. Kersten, Przymusowe przemieszczenia ludności – próba typologii, w: Utracona ojczyzna. 
Przymusowe wysiedlenia, deportacje i� przesiedlenia jako wspólne doświadczenie, red. H. Orłowski 
i�A. Sakson. Poznań 1996, s. 13n. 

148 Chodzi o�dość odległą już w�czasie, nieledwie buchalteryjną typologię, skonstruowaną przez 
Reinharda Roche w�związku z�dyskusjami w�Komisji Podręcznikowej. Por. R. Roche: «Transfer» statt 
«Vertreibungs». Semantisch-pragmatische Überlegungen zur Lösung einer aktuellen, komplexen Sprachsi-
tuation, „Muttersprache” 87 (1977), s. 320.
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nika po pałacach i�dworach „Atlantydy Północy”: „Mieszkańcy, osiedlani 
w�Prusach Wschodnich po ucieczce i�wypędzeniu Niemców, nie mieli po-
jęcia o�kulturowych wartościach zastanych budowli”149. Nieco innym przy-
kładem jest niechęć do nazywania obywateli niemieckich (głównie) żydow-
skiego pochodzenia, zmuszonych do opuszczenia Trzeciej Rzeszy, mianem 
wypędzonych. Blisko milion obywateli niemieckich, głównie żydowskie-
go pochodzenia, doznało przecież „wypędzenia” zarówno ze swej „małej”, 
jak i�„wielkiej” ojczyzny na długo przed wybuchem II wojny światowej! Do-
piero w�1983 roku umieszczono na kościele akademickim w�Tybindze tab-
licę z� napisem: „Dla upamiętnienia naszych żydowskich współobywate-
li, wypędzonych i� zamordowanych w� czasie narodowosocjalistycznego 
panowania”150. Aby opisać exodus polskich Żydów w�1968 r., Beate Kosma-
la opatrzyła tom zbiorowy znamiennym tytułem Die Vertreibung der Juden 
aus Polen 1968151. Rzadkie to jednak przypadki w�piśmiennictwie polskim.

W� kształtowaniu współczesnej polskiej opinii publicznej niebagatel-
ną w�kwestii „syndromu wypędzeń” rolę odegrały opracowane przez zespół 
Włodzimierza Borodzieja i�pod patronatem Wspólnoty Kulturowej Borussia 
źródłowe tomy dokumentów, wzbogacone o�szerokie wyjaśnienia152. Argu-
mentacja Włodzimierza Borodzieja i�Artura Hajnicza, zawarta w�Raporcie 
końcowym badań z� „kompleksu wypędzenia” z� grudnia 1996 r., przyjmuje 
opcję ofi ar: rekonstrukcja kompleksu wypędzeń winna być narracją z�pozy-
cji obiektów, nie zaś podmiotów tego historycznego wydarzenia. Opowiada-
jąc się za pojęciem „wypędzenia”, autorzy argumentują następująco: 

‘Wypędzenie’, ‘Vertreibung’, było procesem historycznym i�wydarzeniem o�ogrom-
nej wadze społecznej i�emocjonalnej. ‘Vertriebene’ – tak sami siebie określają ludzie, 

149 W. v. Gottberg, Zum Geleit, w: M. Jackiewicz-Garniec, M. Garniec, Schlösser und Gutshäuser 
im ehemaligen Ostpreußen. Olsztyn 2001, b.s. 

150 Wersja oryginalna: Zum Gedenken an unsere während der nationalsozialistischen Herrschaft 
vertriebenen und ermordeten jüdischen Mitbürger. 1933-1945, 1983 (wyróżnienie autorzy). 

151 Por. B. Kosmala (red.), Die Vertreibung der Juden aus Polen 1968. Antisemitismus und politi-
sches Kalkül. Berlin 2000.

152 Por. Kompleks wypędzenia, red. W. Borodziej, A. Hajnicz. Kraków 1998; Niemcy w�Polsce 
1945-1950. Wybór dokumentów, red. W. Borodziej i�H. Lemberg, t. 1. Władze i�instytucje centralne. 
Województwo olsztyńskie. Warszawa 2000; Wypędzeni ze wschodu. Wspomnienia Polaków i�Niemców. 
Red. H.-J. Bömelburg, R. Stößinger, R. Traba. Olsztyn 2001; Vertreibung aus dem Osten. Deutsche 
und Polen erinnern sich, red. H.-J. Bömelburg, R. Stößinger, R. Traba. Olsztyn 2000.
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którzy byli ofi arami tego procesu. Jest to słowo dosadne, o�wielkim ładunku emocjo-
nalnym [ale ono właśnie wyrażało prawdziwe odczucia ludności153]. Historyk, so-
cjolog, prawnik czy politolog nie mogą zmieniać nazwy oddającej temperaturę od-
czuć społecznych. Wydaje się też, że nie można bez hipokryzji wyrażać ubolewania 
z�powodu cierpień doznanych w�toku wypędzania Niemców, a�zarazem upierać się 
przy tym, by wydarzenie to określać inaczej, niż chciały tego ofi ary wypędzenia154. 

Nasuwa się zatem pytanie: W�pobliżu Dworca Głównego w�Gdyni prze-
chodzi się przez Plac Gdynian Wysiedlonych. Czy wolno przypuszczać, by 
dzisiejsi mieszkańcy Gdyni, wypędzeni po wkroczeniu Wehrmachtu z�mia-
sta jesienią 1939, porażeni byli słabszą deprywacją tylko dlatego, iż nie ko-
rzystają z�kategorii wypędzenia? 

Wątpliwości co do spontanicznego charakteru narodzin i�rodowodu ter-
minu wypędzenie znajdują wsparcie w�argumentacji historyków Evy i�Han-
sa Henninga Hahna. W� haśle „Ucieczka i� wypędzenie” leksykonu Deut-
sche Erinnerungsorte autorzy wskazują na procedury wspominania, nie zaś 
na nieweryfi kowalną świeżość czy jakość odczuć. Postrzegają termin „wy-
pędzenie” jako kulturowo wyartykułowany: „Początków niemieckiego 
miejsca pamięci ‘uciekinierzy i�wypędzeni’ nie należy zatem szukać w�wy-
darzeniu jako takim; to miejsce pamięci nie powstało w� wyniku wolnej 
‘gry’ wspominań, ale stanowi rezultat całkiem konkretnej polityki wspo-
minań po przybyciu do zachodnich stref okupacyjnych z�Europy Środko-
wej niemieckich uciekinierów i� wypędzonych”155. Szczególnie wymowne 
są ich rozważania o�konstruowaniu pojęć: „Pojęcie ‘uciekinierzy i�wypędze-
ni’ nie ma charakteru opisowego, ale stanowi konstrukcję pewnej szcze-
gólnej i�kontrowersyjnej formy wspominania, która w�zachodnich strefach 
okupacyjnych, a�przede wszystkim w�Republice Federalnej, dzięki wszyst-
kim zasiadającym w�Bundestagu partiom i�odpowiednio przy wsparciu ze 

153 Ta ważka syntagma nie znalazła się w� wydaniu polskim. Por. W. Borodziej, A. Hajnicz, 
Der Komplex der Vertreibung. Abschlußbericht. Warschau, den 7. Dezember 1996, s. 1 (typoskrypt 
w�języku niemieckim).

154 W. Borodziej, A. Hajnicz, Raport końcowy, w: Kompleks wypędzenia, red. W. Borodziej, 
A. Hajnicz. Kraków 1998, s. 373n.

155 E. Hahn, H.H. Hahn, Flucht und Vertreibung, w: Deutsche Erinnerungsorte, red. E. Fran-
çois, H. Schulze, t. 1, München 2001, s. 339. Zbliżoną tezę sformułował kilka lat wcześniej Klaus 
Naumann. Por. K. Naumann, Die Mutter, das Pferd und die Juden, „Mittelweg 34”, nr 4, 1996, s. 71.
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strony państwa rozwinęła się w�latach pięćdziesiątych i�od tego czasu była 
pielęgnowana”156. 

Źródłowo wnikliwe opracowanie Mathiasa Beera na temat realizacji 
pierwszego wielkiego projektu Dokumentacja wypędzenia Niemców z�Europy 
Środkowo-Wschodniej (1951-1961) dokumentuje, iż do 1950 r. we wszyst-
kich kluczowych programowych dokumentach i�opracowaniach posługiwa-
no się pojęciem zgoła innym, bo Ausweisung157. Często przywoływany ba-
dacz deprywacji w�literaturze niemieckiej Louis Ferdinand Helbig twierdzi 
coś wręcz przeciwstawnego. Sytuuje mianowicie „traumę wypędzenia” w�la-
tach 1945-1955158. Kraftausdruck Vertreibung pojawiło się zatem w�później-
szych okolicznościach, wykoncypowane w�zapętleniach polityki (pamię-
ci) młodej Republiki Federalnej, na obrzeżach samej traumy wypędzeń. 
Stąd – i�tu należałoby się zgodzić z�argumentacją Jürgena Joachimsthalera 
z�jego rozważań nad „semantyką wspominania”159 – zasadne byłoby posłu-
giwanie się terminem „wypędzenie” zawsze tam, gdzie mamy do czynienia 
z�„ideologizacją” tego pojęcia w�odniesieniu do ucieczek i�wypędzeń ludno-
ści niemieckiej od jesieni 1944 r. poczynając. Wtedy jednakże z�„mapy pa-
mięci” zostaną wykluczone pozostałe „wypędzenia”.

Ta konkretna dyskusja zasługuje jednak również na refl eksję bar-
dziej uogólnioną. Badacz mentalności i� idei Jerzy Jedlicki przypomina, że 
„w� końcu wielkie Doświadczenie Historyczne rozpada się na tysiąc do-
świadczeń jednostkowych, prywatnych, które każdy sam w�sobie musi upo-
rządkować, przetrawić i�nazwać. To bardzo ważne, jak się co nazwie, jak się 
nazwie legendę swojej młodości”160. W�tym przypadku łączy się to zarazem 

156 E. Hahn, H.H. Hahn, Flucht und Vertreibung, w: Deutsche Erinnerungsorte, red. E. François 
i�H. Schulze, t. 1, München 2001, s. 338 (wyróżnienie autorzy).

157 Por. M. Beer, Im Spannungsfeld von Politik und Zeitgeschichte. Das Großforschungsprojekt „Do-
kumentation der Vertreibung der Deutschen aus Ost-Mitteleuropa”, „Vierteljahresschrift für Zeitge-
schichte”, 46 (1998), s. 345n. Por. również tenże, Die Dokumentation der Vertreibung der Deutschen 
aus Ost-Mitteleuropa. Hintergründe – Entstehung – Ergebnis – Wirkung, „Geschichte in Wissenschaft 
und Unterricht”, z. 2, 1999.

158 Por. L.F. Helbig, Das sichtbare Fluchtgepäck: Geistig-kulturelle Auswirkungen des deutschen 
Vertreibungstraumas (1945-1955), w: Überwindung der Stabilisierung? Ostmitteleuropa 50 Jahre nach 
Flucht und Vertreibung, red. Ch. Dahm, H.-J. Tebarth, Bonn 1996.

159 Por. J. Joachimsthaler, Die Semantik des Erinnerns. Verlorene Heimat, s. 195.
160 „Walka dobra z�dobrem”. Z�profesorem Jerzym Jedlickim rozmawia Wiesław Władyka, „Polityka”, 

nr 48, 1993, s. 20.
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z�podkreślaniem „równoczesności tego, co nierównoczesne”. A�zatem rów-
nież zamknięta w�literaturze świadomość historyczna byłaby czymś w�rodza-
ju „orientacji w�czasie wedle (określonego) doświadczenia”161.

Normatywna dyrektywa (por. sformułowanie „nie mogą zmieniać nazwy 
oddającej temperaturę odczuć społecznych”) tej analizy nie ma większego 
znaczenia; badacze przeszłości wiedzą przecież, iż wszelkie woluntarystycz-
ne zaklęcia cechuje niska przydatność sprawcza. Zastanowić się natomiast 
należałoby nad argumentacją, iż dyskutowane pojęcie wyraża „prawdziwe 
odczucia ludności”. 

O�czym jest właściwie ta współczesna dyskusja: o�elementarnych erup-
cjach bólu i�żalu czy o�(niebezinteresownej) pamięci? Pamięć bowiem ni-
gdy nie jest bezinteresowna: za jedno odpominanie nagradza ich autorów, 
za inne karze, niechby frustracją czy kompleksem winy. Warszawscy bada-
cze mylą żywiołowy/elementarny świat odczuć z� jego kulturową artykula-
cją. Zasadniczy argument redaktorów tomu Wypędzeni ze wschodu brzmi 
podobnie: „traktujemy ‘wypędzenia’ nie jako kategorię kompleksowego opi-
su historycznego zjawiska wysiedleń, lecz jako jego cząstkę odnoszącą się do 
indywidualnych, emocjonalnie nacechowanych przeżyć”162. Wokół wspo-
mnianych wyżej wydawnictw i�przywołanych tam pojęć rozgorzała dyskusja, 
której uczestnicy nie szczędzili sobie prztyczków i�złośliwości163, i�jak dotąd 
jej końca nie widać. Termin „wygnanie” czy „wypędzenie” wtedy dopiero 
stanie się nadrzędnym terminem opisowym, gdy uda się wygasić jego rodo-
wód oraz jego wciąż aktualne zapętlenie w�bieżącą politykę. Konotacja tego 
terminu niesie w�sobie powikłania kilkudziesięcioletnich polemik. 

Różnica między „wypędzeniem” a� „przymusowym wysiedleniem” na-
tomiast polega na tym, iż w� przypadku pierwszego pojęcia jego konota-
cja pozwala(ła) na zredukowanie podmiotu do roli ofi ary, i� tylko ofi ary. 
Nietzsche, geniusz analitycznego patroszenia języka, zauważył był niegdyś, 
iż „pojęcia, w� których dochodzi do semiotycznego zagęszczenia całego 
procesu, nie dają się zdefi niować; defi niowalne jest jedynie to, co nie ma 

161 Por. J. Rüsen, Geschichtsschreibung als Theorieproblem der Geschichtswissenschaft, w: Formen 
der Geschichtsschreibung, red. R. Koselleck, H. Lutz, J. Rüsen, München 1982, s. 28. 

162 H.-J. Bömelburg, R. Traba, Wprowadzenie, w: „Wypędzeni ze wschodu”, j.w., s. 9. 
163 Por. dział „Polemiki i�dyskusje”, „Przegląd Zachodni”, nr 3, 2001, s. 179-198. G. Labuda, 

Dialog głuchych, „Gazeta Wyborcza”, 1.7.2002.
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historii”164. Termin „wypędzenie” zaś przez swą historię do takowych nie-
wątpliwie należy. Ofi ar wypędzenia nie powołuje się nawet na świadków 
historii; ból i� cierpienie mają ich rozgrzeszać nawet z� powinności dawa-
nia świadectwa. Götz Aly i�Karl Schlögel, znakomici znawcy problematy-
ki „krótkiego stulecia”, twierdzą, iż „nie sposób wobec poszczególnych ofi ar 
tych wypędzeń [Niemców] argumentować akcją ‘Generalplan Ost’ czy też 
[hasłem] Auschwitz”165. Trudno się z�tym nie zgodzić: Przeciwstawiając de-
prywacji osobiście doświadczonej czy też w� pamięci kulturowej starannie 
zakonserwowanej prawdę podręcznikową nie należy liczyć na perswazyjne 
sukcesy. Obie argumentacje przynależą bowiem do różnych „pułapów” dys-
kursu odpominania. Pierwsza odwołuje się do rozumienia mechanizmów 
zinstytucjonalizowanej przemocy, a� więc do perspektywy sprawców, dru-
ga natomiast – do emocjonalnie zrozumiałej, aczkolwiek kulturowo (w�róż-
nym stopniu) adiustowanej pamięci ofi ar. 

Ale przecież właśnie w� pamięci ofi ar niebagatelne miejsce zajmu-
ją cierpienia i�ból kulturowo (już) wyartykułowane. Nazwa Nemmersdorf 
dla przykładu, miejsca okrutnej zbrodni czerwonoarmistów, funkcjonu-
jąca do dziś powszechnie jako symbol i� synonim cierpień ludności cywil-
nej Prus Wschodnich, przykrywa skutecznie pamięć o�dwu mordach ma-
sowych w� ostatnich dniach stycznia 1945 roku, wpisanych w� exodus 
cywilnej ludności niemieckiej. Mowa o�wymordowaniu w�kopalni burszty-
nu Palmnicken166 na oczach niezliczonych uciekinierów i�przy udziale miej-
scowej administracji przepędzanych ze Stutthoffu więźniów żydowskich, 
czy też o�okrutnym mordzie pod Alt-Jablonken (dziś Małe Zawady) przy 
drodze olsztyńsko-ostródzkiej, na grupie Polaków przecież liczniejszej niź-
li zamordowani mieszkańcy Nemmersdorf. Od tygodni trwała już gehen-
na ludności niemieckiej, a� równolegle zadawano okrutne cierpienia „ob-
cym”. W�zasadnie cenionym Wschodniopruskim dzienniku hrabia Hans von 
Lehndorff, w�opozycji do Hitlera, opisuje swój pobyt w�majątku swej ciot-
ki von Stein, położonym w�odległości zaledwie 2-3 kilometrów od Małych 

164 F. Nietzsche, Zur Genealogie der Moral, w: tenże: Werke, t. 2, München 1981, s. 820.
165 G. Aly, K. Schlögel, Verschiebebahnhof Europa. Völker, die Geschichte leiden: Umsiedlung, 

Deportation und Vertreibung prägten das zwanzigste Jahrhundert, „Süddeutsche Zeitung”, nr 70, 
23./24.3.2002, s. 17.

166 Por. R. Henkys, Endlösung am Bernsteinstrand, „Die Zeit”, 20.2.2002. 
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Zawad. Znamienne, iż o�tej – nawet jak na charakter (przy)frontowych ok-
rucieństw – niebywałej zbrodni na przeszło stu Polakach nie wspomina ani 
jednym słowem167. A�przecież autor powołuje się na opowieści służby dwor-
skiej i�miejscowych fornali o�okrucieństwach, które miały miejsce w�okoli-
cy po wkroczeniu czerwonoarmistów i�szabrowników polskich. Ponad setka 
zamordowanych za przysłowiową miedzą to ludzie zamordowani jak gdy-
by w� innym wymiarze: sterylnie podręcznikowym, historycznie odległym. 
Każda w� okolicy skrzywdzona kobieta niemiecka zaś to tragedia ludzka, 
niepowtarzalna.

Przemoc i�jej wartościowanie

NOWOCZESNE WARTOŚCIOWANIE PRZEMOCY podlega – co znamienne – za-
równo w�perspektywie sprawczej, jak i�w�perspektywie ofi ar szczególnemu 
rozszczepieniu na obszar przemocy licencjonowanej oraz przemocy niekon-
cesjonowanej. O�ile ta pierwsza, ta limitowana, podlega dość daleko idącej 
internalizacji wewnętrznej i�przysługuje jej jak gdyby głębsze przyzwolenie 
psychiczne wraz z�akceptacją moralną, o�tyle przemoc niekoncesjonowana 
napotyka na pełną stygmatyzację moralną oraz budzi trwogę i�przerażenie 
szczególne. Taki podział środków, mechanizmów i� strategii przemocy ma 
głębokie korzenie kulturowe i�ociera się o�mechanizmy zachowań tabuizo-
wanych. Najnowsze badania uzupełniły wiedzę w�tej materii dość znacznie. 
Prace Herfrieda Münklera (Gewalt und Ordnung. Das Bild des Krieges im 
politischen Denken, 1992), Modrisa Eksteinsa (Święto wiosny, 1996), Petera 
Gaya (Kult der Gewalt. Aggression im bürgerlichen Zeitalter, 1996), znakomi-
ty tom zbiorowy Töten im Krieg pod redakcją Heinricha von Stietencrona 
i�Jörga Rüpkego (1995), czy wreszcie refl eksje takich myślicieli jak Jan Phi-
lipp Reemtsma, Wolfgang Sofsky i�Zygmunt Bauman wokół nowoczesności 
i�zagłady, stawiają w�centrum pytanie o�przemoc jednostkową i�instytucjo-
nalną, o�odpowiedzialność w�parametrach wojny.

W�Odpominaniach Hubert Orłowski tak pisał przed laty na ten temat: 

167 Por. H. Graf von Lehndorff, Ostpreußisches Tagebuch, München 1989, s. 168n.
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Dlaczego daleko okrutniejsze i�złowrogie akty przemocy ‘legalnej’, choćby setki ty-
sięcy poległych w�okopach, tysiące spalonych i�rozerwanych w�dywanowych nalo-
tach, wywołują znacznie mniejsze przerażenie aniżeli rozpruwanie brzuchów i�ob-
cinanie genitaliów, gwałcenie kobiet na oczach mężów, ojców czy dzieci podczas 
rozruchów? Dlaczego – w� dosłownym tego słowa znaczeniu – rzeź, dokonana na 
bezbronnej ludności cywilnej, każe mówić o� zezwierzęceniu oprawców, natomiast 
wojskowym, dziesiątkującym wrogie oddziały oraz własne, przypina się ordery i�ich 
rozgrzesza, nawet gdy ‘przy okazji’ giną tysiące cywili? Dzieje się tak za sprawą ciś-
nienia kultury symbolicznej, matryc mentalnych, wpajanych społecznościom przez 
tysiące lat. Przemoc ‘niezalegalizowana’ kulturowo godzi w� powszechnym prze-
świadczeniu bardziej w�godność osobistą oraz narusza poczucie bezpieczeństwa, ani-
żeli przemoc zalegalizowana. Ta ostatnia została dość skutecznie udomowiona, ob-
łaskawiona. Dzięki tej ostatniej możemy się nawet wspiąć na drabinie społecznego 
premiowania. Clausewitz głosił swe wielkie, bo przecież honorowane (od Hitlera po 
Mao) prawdy o�prawach – cokolwiek by o�nich nie sądzić – wojny, nie zaś o�bezpra-
wiu wojny!168.

W�trakcie koncesjonowania, a�więc usensowienia wojny, dochodzi do 
swoistego rozszczepienia człowieka: jego cielesna realność oddzielona zo-
staje od ideologicznej realności: „realność ciała, ciała cierpiącego, ciała 
okaleczonego, ciała martwego, oddzielona zostaje od jego właściwego no-
siciela w�celu jej przetransponowania na jakąś ideologię, na jakiś cel lub też 
do rąk instancji jakiejś władzy politycznej”169. Te analitycznie trafne słowa 
amerykańskiej badaczki Elaine Scarry, wypowiedziane w�przejmującej fi li-
pice przeciwko zadawaniu cierpień człowiekowi przez człowieka (The Body 
in Pain. The Making and Unmaking of the World, 1985), są nadal aktualne. 

Dla wywłaszczenia kalectwa i� śmierci na rzecz celu, formułowanego 
zazwyczaj pod postacią ideologicznego eufemizmu, wymyślono gęstą sieć 
przenośni i�uników słownych od „pola chwały” poprzez „żniwo wojny” aż 
po „nieznanego żołnierza”. W�myśl tych reguł idzie się na wojnę nie po to, 
by zabijać, jeno by na niej polec. Poszczególni zabici i�okaleczeni sprowa-
dzeni zostają do „produktów ubocznych” prowadzenia wojny. Wojnę „się” 

168 H. Orłowski, Warmia z�oddali. Odpominania. Olsztyn 2000, s. 49n.
169 E. Scarry, Der Körper im Schmerz. Die Chiffren der Verletzlichkeit und die Erfi ndung der Kultur, 

Frankfurt am Main 1992, s. 94.
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prowadzi, no i� coś tam po drodze pozostaje. Rzeczą kulturowej pamięci 
jest pomysł na strategię obcowania ze śmiercią w� skali masowej w� społe-
czeństwie, które tę śmierć przeżyło. O�takim oswajaniu społeczeństwa pisze 
wspomniany Heinrich von Stietencron (Töten im Krieg), wskazując m.in. 
na miejsca pamięci, legitymizujące ex post zabijanie „jako specyfi czny kore-
lat władzy”170. Licencjonowanie przemocy obejmuje wreszcie nieodłączne 
przy zabijaniu ludzi cierpienia; „nie powinny się móc” (legitymizacyjnie!) 
włóczyć samopas. Słowa Emmanuela Lévinasa, iż „usprawiedliwienie cier-
pień sąsiada stanowi najpewniej źródło wszelkiej amoralności”171, wskazują 
możliwy kierunek „neutralizacji” wątpliwości moralnych.

O�ile zatem przemoc II wojny światowej jako wojny totalnej – jakakol-
wiek by ona była w�swym ogromie zniszczeń, cierpień i�skutków deprywa-
cji – uzyskała certyfi kat, prawo kulturowego obywatelstwa, czy – inaczej 
mówiąc – kulturowy walor koncesjonowanych działań wojennych, o� tyle 
działania prowadzone „na dziko” lub też już po (umownej przecież) cezu-
rze o�nazwie „koniec wojny”, uchodzą za kulturowo napiętnowane i�moral-
nie naganne. Zabijając, należy mieć „koncesję na zabijanie”, a�wtedy zabici 
znajdą się w�stosownym biurokratycznym segregatorze. Jeśli w�oczach pu-
blicysty Güntera Franzena topielcy z�„Gustloffa” to „ofi ary mordu” (Mord-
opfer), jeżeli jego zdaniem wszystkim tym, co poginęli podczas masowych 
ucieczek, przysługuje status pomordowanych („ermordete ostdeutsche 
Flüchtlinge”172), to u�podstaw takiej szczególnej referencyjności leży kultu-
rowo wybiórcza artykulacja działań oraz zachowań zabijania.

Stąd też – starając się przestrzegać reguł wewnętrznej koherencji refe-
rencyjnej – należałoby z�odpowiednią powagą potraktować ofertę rozumie-
nia kulturowej pamięci. Otóż również i� pamięć o� cierpieniach nie jest 
dana jako taka, zwłaszcza że artykułowanie cierpień, bólu i�traumy może 
rozmaicie przebiegać. Artykulacja cierpień i�deprywacji nigdy nie jest dana 
jako taka; ona wynika z�takiej czy innej tradycji kulturowej. 

170 Por. H. von Stietencron, Töten im Krieg. Grundlagen und Entwicklungen, w: Töten im Krieg, 
red. H. von Stietencron, J. Rüpke, München 1995, s. 34 n.

171 Cyt. za Z. Bauman, Gewalt – modern und postmodern, w: tenże: Modernität und Barbarei. 
Soziologische Zeitdiagnose am Ende des 20. Jahrhunderts, Frankfurt am Main 1996, s. 47.

172 G. Franzen, Der alte Mann und sein Meer, „Die Zeit”, nr 7, 7.2.2002, s. 39; G. Franzen, Der 
alte Mann und sein Meer, „Die Welt”, nr 6, 9.2.2002.
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Jerzy Jedlicki, niedoceniony badacz dziejów cywilizacji i� mentalności, 
sformułował był na kilka lat przed Assmannem w�eseju O�pamięci zbioro-
wej tezę o�„redagowaniu własnych biografi i”, potwierdzając tym samym tezę 
Pierre’a�Bourdieu o�„autobiografi cznej iluzji”: 

Pamięci ludzkie nie dodają się do siebie, nie tworzą jakiejś zbiorowej sumy, lecz na-
der często wiodą ze sobą zacięty spór. [...] to, czego się doznaje i�co się utrwala w�pa-
mięci, zależy nie tylko od osobistej sytuacji świadka zdarzeń i�jego punktu obserwa-
cyjnego, ale także od jego wyposażenia mentalnego. Wstrząsające przeżycie musi być 
przecież – nawet na użytek własny – ujęte w�kategorie językowe, jakimi dysponuje 
uczestnik, świadek czy ofi ara wypadków, i�musi zostać włączone w�system jego prze-
konań moralnych, religijnych, narodowych albo spowodować tego systemu rewizję. 
[...] Zwłaszcza w�momentach dziejowych przesileń dokonują się, jak wiadomo, ra-
dykalne zmiany perspektywy historycznej, a�wraz z�nią mogą się zmieniać całe wąt-
ki autobiografi cznych narracji. Co w�nich było wstydliwe, bolesne, wyraźnie omylne 
i�wypierane ze świadomości w�strefę pamięci zamglonej, stać się może na powrót ty-
tułem do chluby i�honorowego miejsca w�historii173. 

Nie dziwi zatem następująca jego konkluzja: „Pamięć zbiorowa? Nie ma 
zbiorowej pamięci. Pamięć jest zawsze i�tylko indywidualna, czego nie zmie-
nia fakt, iż niektóre jej treści mogą być wspólne wielu jednostkom i�że ist-
nieją – jak pisał francuski socjolog Maurice Halbwachs – ‘społeczne ramy 
pamięci’”. Ważniejsza dla naszych przemyśleń jest kolejna konstatacja Jed-
lickiego, mianowicie że pojęciem „pamięć zbiorowa” posługujemy się me-
taforycznie, i� to na wielką skalę, również w� nauce: „uprzedmiotowione 
abstrakcje pospolicie służą za podpórki naszemu potocznemu, a�bywa, że 
i�naukowemu myśleniu. Nawet jednak, gdyby metafora pamięci zbiorowej 
była dla każdego jej użytkownika przejrzysta, to jeszcze można by się upie-
rać przy tym, że taka umowna kolektywizacja pamięci bynajmniej nie uła-
twia jej analitycznego rozpoznania”174. 

Autentyczne, bezpośrednio doznawane cierpienia, przypomina przywo-
łana amerykańska antropolog kultury Elaine Scarry, nie dają się wyarty-

173 J. Jedlicki, O� pamięci zbiorowej, „Gazeta Wyborcza”, 26.-27.7.1997, s. 14 (wyróżnienie 
autorskie).

174 Tamże.

Prusy Wschodnie.indd   70Prusy Wschodnie.indd   70 14.06.2022   16:21:3914.06.2022   16:21:39



« 71 »

Wstęp

kułować słowami. Cierpienie drugiego człowieka nie ma, niestety, swego 
rzecznika. „Ból cielesny nie tylko stawia opór mowie; on ją niszczy, on przy-
wraca ją do stanu, w�którym rządzą głosy, krzyki i�jęki, którymi posługiwa-
liśmy się, zanim nauczyliśmy się mówić”175. Elaine Scarry wyciąga z� tego 
daleko idące wnioski co do (nie)defi niowalności bólu: „To, że ból przeciw-
stawia się językowi, nie jest ani przypadkowe, ani drugorzędne, jeno dowo-
dzi, czym jest w�istocie”. 

To nie jest przypadek, że również Grass posłużył się w�powieści Idąc ra-
kiem poetyką nieartykułowanego krzyku, „każąc” narratorowi odnotować 
przekazaną mu przez ocalałych z� zatonięcia statku „relację krzyku”. Przy-
wołać należy raz jeszcze stwierdzenia Elain Scarry: Bólu nie sposób prze-
kazać, zakomunikować w�momencie cierpienia, w�bólu jest się bliskim sy-
tuacji autyzmu. Zatem to nie przypadek, iż „w�odróżnieniu od pozostałych 
stanów ducha cierpienie fi zyczne nie odwołuje się do referentów”176. Uczu-
cie miłości czy nienawiści żywi się do kogoś, strach ma się przed kimś czy 
przed czymś, ból natomiast nie ma odniesień poza(własno)cielesnych, ból 
„się ma”. 

Tytuł-pytanie opowiadania Gdzie byłeś, Adamie? Heinricha Bölla nale-
ży do standardowych kwestii niemieckiej literatury obrachunkowej. Pyta-
no o�obecność bądź nieobecność, o�udział bądź nieuczestniczenie w�woj-
nie światowej. Dziś relatywizuje się jego monopol na pełną problematyzację 
świadectw czasu. Część publicystów ma za złe twórcom wysoko notowanej 
literatury niemieckiej minionych dziesięcioleci, iż nie stanęli autorytetem 
swojej profesji po stronie niemieckich ofi ar, że podporządkowali ich depry-
wację regułom tabu. Publicysta Wolfgang Büscher w�tekście pod trójczło-
nowo znamiennym tytułem „Wypędzeni. Zepchnięci w�podświadomość. Za-
pomniani?”, tak oto sytuuje pozycję Grassa: „Wypędzenie stanowiło jedno 
z�największych tabu historii powojennej, dokładnie dozorowane przez lewi-
cowych autorów jak Günter Grass”177. Czyżby?

Tabu defi niuje się w�potocznym języku nauk humanistycznych jako nie-
pisany, głęboko skryty w� świadomości grupy kulturowej nakaz nieartyku-
łowania określonych kwestii bądź też nakazujący określone zachowanie. 

175 E. Scarry, Der Körper im Schmerz, s. 13.
176 Tamże, s. 14.
177 W. Büscher, Vertrieben. Verdrängt. Vergessen?, „Die Welt”, 5.2.2002.
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Austriacki politolog Anton Pelinka mianem tabu określa ten rodzaj aksjo-
matów, wobec których nie wolno stawiać pytań, „skrywających kwestie po-
tencjalnie bolesne”178. Przywołana na wstępie dyskusja wokół opowieści 
Idąc rakiem dowodzi, iż przynajmniej część publicystów, dotąd niepochleb-
nego zdania o�Grassie, sądzi, iż przerwał on milczenie dopiero swą ostatnią 
opowieścią wokół deprywacji milionów uciekinierów i� wypędzonych, wy-
mierzając historii sprawiedliwość. Czy tak jest aby w�istocie?

Strefę tabu postrzegać należy w�samym rozdzieleniu w�pamięci kul-
turowej rzeczywistości na cywilną i�na wojskową, na „swoją” deprywację 
doznaną w�warunkach „cywilnych”, a�więc przemoc „powojenną”, oraz na 
cierpienia i� straty, wynikłe w�warunkach wojny. Wojnę wywołał i� realizo-
wał „system”, natomiast cierpienia „wielkiej ucieczki i�wypędzenia” to de-
prywacja tysięcy zwyczajnych „cywilnych ludzi” z�niemieckiego „wschodu”. 
Trudno o�bardziej trafne spostrzeżenie co do tej centralnej kwestii mitu za-
łożycielskiego powojennych Niemiec. W�tak pojętej sferze obszarem tabu 
będzie porażka „klasy mężczyzn” jako istoty politycznego narodu niemie-
ckiego. O�ile łatwiej mówi się i�pisze o�sprawieniu zawodu przez wyabstra-
howane instytucje niźli przez konkretne osoby, przez konkretnych męż-
czyzn: mężów, braci, ojców, synów... Gdy kobietom, dzieciom i� starcom 
– bo tak z�mocą paradygmatycznego nieledwie kanonu defi niuje się zazwy-
czaj numerycznie zbiór słabszych – działa się krzywda, mężczyzn w�pobliżu 
nie było. Mężczyźni byli przecież „na wojnie”.

Na semantykę deprywacji spojrzeć należy również przez pojęcie Heimat. 
Łączy się z� nim termin Heimatgefühl, oddawany najczęściej jako „poczu-
cie bezpieczeństwa” (Geborgenheit, Geborgensein). W�kategoriach fenome-
nologii nazywałoby się to Lebenswelt, a� w psychologii społecznej Alfreda 
Schü tza – Alltagswelt. Na gruncie semantyki (historycznej) wymienia się 
następujące emocjonalne czynniki wspólnotowe małej ojczyzny: „poczucie 
bezpieczeństwa, swojskość, ostoja, przynależność, akceptacja”179. Podobnie 
sedno pojęcia „małej ojczyzny” zdefi niował przed laty wielki emigrant Jean 
Amery, wspominając własne wypędzenie: 

178 A. Pelinka, Tabus in der Politik. Zur politischen Funktion von Tabuisierung und Enttabuisierung, 
w: Tabu und Geschichte. Zur Kultur des kollektiven Erinnerns, red. P. Bettelheim i�R. Streibel, Wien 
1994, s. 21.

179 Por. A. Bastian, Der Heimat-Begriff, s. 43.
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Heimat to – w�formie zredukowanej do psychologicznie pozytywnej treści tego poję-
cia – tyle co bezpieczeństwo. […] Zataczałem się w�świecie [emigracji], do którego 
znaków nie miałem dojścia jak do pisma Etrusków […]. W�małej ojczyźnie wyzna-
jemy się w�sposób suwerenny w�myśl reguł dialektyki: znać – rozpoznać, dać wiarę – 
uwierzyć […]. Żyć w�stronach ojczystych to tyle, co doznawać nieprzerwanie tego, 
co już nam znane, z�drobnymi jeno wariantami180. 

Na szczególne implikacje tego pojęcia, zwłaszcza w� kontekście polity-
ki wspominania, uwagę zwracają Eva i�Hans Henning Hahn: „Nowe zna-
czenie słowa ‘mała ojczyzna’ (Heimat) implikowało ‘utraconą małą ojczy-
znę na niemieckim wschodzie’. Pojęcie ‘mała ojczyzna’ nie odnosiło się już 
odtąd do indywidualnych emocjonalnych więzi z� jednym miejscem, jako 
że przekształciło się w�medium kolektywnego miejsca pamięci ‘niemiecki 
wschód’”181. Ba: „Przy pomocy politycznie skonstruowanego pejzażu pamię-
ci uniemożliwiono ‘wypędzonym z�małej ojczyzny’ podporządkowania sobie 
jako podmiotom ich własnych wspomnień”182. 

Badacz, porównujący literaturę polską z� niemiecką, może się zgodzić 
z�hipotezą o�„wspólnym doświadczeniu”; nie powinien natomiast przystać 
na tezę o�wspólnej (kulturze) pamięci. Skłaniać się zatem należy ku tezie 
o� nierównoczesności nabywania (oraz przechowywania) świadomości po-
tocznej, ku tezie (Jose Ortegi y Gasseta czy Karla Mannheima) o�nierów-
noczesności nabywania oraz przechowywania świadomości potocznej. Stąd 
zrozumiałe się staje stanowisko w�kwestii znacznego i�znaczącego rozziewu 
między charakterem i�złożonością deprywacji w�losach niemieckich i�pol-
skich pisarzy. Jego źródeł szukać należy w�odmiennej algorytmizacji jednych 
i� drugich biografi i, w� odmiennych kluczowych doświadczeniach grupo-
wych. Historyk sztuki Wilhelm Pinder podsunął swego czasu pod posta-
cią tzw. kostki czasu zmyślny pomysł na zdefi niowanie „nierównoczesności 
w�tym co równoczesne”. Poprzez kontrafaktyczne porównanie dwu stanów 
świadomości w� jednym człowieku o� dwojakiej metryce i� przynależności, 

180 J. Amery, Wieviel Heimat braucht der Mensch?, w: tenże: Jenseits von Schuld und Sühne. 
Bewältigungsversuche eines Unbewältigten, München 1988, s. 65 n.

181 E. Hahn, H.H. Hahn, Flucht und Vertreibung, w: Deutsche Erinnerungsorte, red. E. François, 
H. Schulze, t. 1, München 2001, s. 340.

182 Tamże, s. 351.
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a�tym samym wrażliwości historycznej i�doświadczeniu pokoleniowym, moż-
liwą się staje dwojakość postrzegania, prowadząc tym samym do konfronta-
cji dwu perspektyw czasu historycznego. „Dla każdego człowieka – powiada 
Pinder – ten sam czas jest innym czasem, jest inną epoką dla niego samego. 
Każda chwila ma dla każdego człowieka nie tylko z�tego powodu inny sens, 
że bywa przeżywana przez każdego w�indywidualnej aurze. Jest tak dlatego, 
że na przykład ten sam rok, rozumiany jako pozbawiona jakiejkolwiek indy-
widualności ‘chwila’, stanowi dla pięćdziesięciolatka inną chwilę w�jego ży-
cia, aniżeli dla dwudziestolatka”183.

Stąd na literacką tematyzację deportacji, wysiedleń i�wypędzeń spojrzeć 
należałoby w� kontekście „wielkiej narracji” historycznoliterackiej, co jest 
równoznaczne z�wyszukiwaniem wyznaczników rekonstrukcji jej specyfi ki 
w�punkcie wchłaniania mentalnych procesów doświadczania historii przez 
społeczności utraconych ‘małych ojczyzn’, głównie na wschodzie, przez klu-
czowe dyskursy powojennej literatury niemieckiej i�polskiej. 

W�powojennej literaturze niemieckiej problematyzacji szczególnej pod-
dano przede wszystkim zmierzch Trzeciej Rzeszy, jej klęskę wraz z�następ-
stwami. Nie będzie przesadną teza o� zasadniczej cezurze, rozdzielającej 
obszary tematyczne literatury polskiej od niemieckiej w�kwestii problema-
tyzacji wojny i� okupacji. Wywodzi się ona z� trzech kluczowych, odmien-
nych doświadczeń grupowych. W�przypadku literatury polskiej szczególnej 
problematyzacji poddane zostały klęska wrześniowa (pierwszy i�siedemnasty 
września), rozumiana z�perspektywy czasu również jako upadek świata war-
tości kulturowych, codzienność okupacyjna tzw. „życia na niby” (Kazimierz 
Wyka), i�wreszcie doświadczenia „świata kamiennego” (Tadeusz Borowski) 
oraz „innego świata” (Gustaw Herling-Grudziński), czyli obozu koncentra-
cyjnego oraz gułagu. Wątek ludzi „prowadzonych na rzeź” i�ocalałych przy-
padkiem (Tadeusz Różewicz), a� więc poddanych totalnej przemocy, nie-
przypadkowo dominuje w�naszej literaturze o�wspomnianym okresie. 

W� przypadku literatury niemieckiej zaś mówić by należało o� trzech 
wcale odmiennych doświadczeniach kolektywnych: o� szoku Stalingradu 
jako kasandrycznym zwiastunie klęski ostatecznej, o� piekle Drezna jako 

183 W. Pinder, Problem historycznej równoczesności, w: Pokolenia albo porządkowanie historii. 
Wybór, wstęp, opracowanie H. Orłowski, przekł. J. Kałążny, Poznań 2015, s. 163.
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metaforze życia w�przestrzeni egzystencjalnej, a�tak właściwie to umierania 
pod bombami, i�wreszcie o�końcu wojny, czyli czasie wielkiej ucieczki i�ma-
sowych wysiedleń przymusowych. 

A�przecież ucieczki, deportacje i�wysiedlenia stać się mogły ważkim po-
lem tematycznym literatury niemieckiej już przed 1945 rokiem, a�najpóź-
niej od 1939 roku; a�tak właściwie to już od 1933 roku poczynając. Stąd też 
za co najmniej problematyczną uznać by należało tezę Louisa H. Helbiga 
o�„wspólnocie wszystkich ofi ar”, podobnie jak apodyktyczną ofertę triady 
mentalno-literackiego „pokonywania” syndromu „ucieczka i�wypędzenie”; 
od fazy przeżywania czyli Erlebnisphase, poprzez fazę przypominania czy-
li Erinnerungsphase, po właściwą fazę literackiej obróbki, czyli dichterische 
Phase184. Blisko milion obywateli niemieckich, głównie żydowskiego pocho-
dzenia, doznało przecież „wypędzenia” zarówno ze swej „małej”, jak i�dużej 
ojczyzny daleko przed wybuchem wojny! 

„Dzikie wody ludów wschodnich”
Paradygmat zagrożeń/wroga jako element „wschodniopruskości”

POCZUCIE ZAGROŻENIA ze strony Rosjan i�Polaków od samego początku było 
jednym z�najważniejszych elementów defi niujących wschodniopruską toż-
samość. Jego natężenie zmieniało się i� stopniowo wzrastało wraz z� upły-
wem czasu. Swój punkt kulminacyjny osiągnęło podczas I� wojny świato-
wej. Po wojnie, kiedy to na mocy decyzji traktatu wersalskiego prowincja 
została oddzielona od Rzeszy tzw. polskim korytarzem, w�miejsce strachu 
przed Rosjanami pojawił się podsycany szczególnie w� latach trzydziestych 
strach przed Polakami. Koniec II wojny światowej i�upadek prowincji to za-
ledwie/ lub aż tylko reperkusje wzorców zagrożenia wykreowanych w�okre-
sie międzywojennym.

Wschodniopruski paradygmat zagrożenia stanowi doskonałe wypeł-
nienie dwoistej natury pojęcia tożsamości zbiorowej. Według niemieckie-
go badacza pamięci zbiorowej Jana Assmanna pojęcie to jest „metaforą, 

184 L.F. Helbig, Fremdes und Eigenes in Landschaft und Lebenswelt in der deutschen Literatur des 
Heimatverlustes, w: red. H.-Ch. Graf von Nayhauss, K.A. Kuczyński, Im Dialog mit der interkulturel-
len Germanistik, Wrocław 1993, s. 249 i�252.
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wielkością imaginatywną, konstruktem społecznym”185, a�precyzyjniej de-
fi niując, jest to 

obraz samej siebie, który tworzy określona zbiorowość i�z�którym utożsamiają się jej 
członkowie. Tożsamość zbiorowa powstaje dzięki utożsamianiu się z�nią uczestniczą-
cych w�niej jednostek. Nie istnieje „sama w�sobie”, lecz tylko w�tym stopniu, w�ja-
kim przyznają się do niej określone jednostki. Jest na tyle silna czy słaba, na ile po-
zostaje żywa w�świadomości członków zbiorowości i�na ile potrafi  motywować ich 
myślenie i�działanie186.

Z� drugiej strony tożsamość zbiorowa jest zwrotna i� dystynktywna, co 
oznacza – jak ujmuje to Aleida Assmann – „że programowe wyklucze-
nie Innego zostaje włączone w�podstawowe struktury postrzegania siebie. 
Koniecznie jest wspominanie Innego jako Innego, aby na zasadzie różni-
cy określić to, co własne. To samookreślenie funkcjonuje zawsze jako spe-
cyfi czna negacja tego, czym się nie jest”187. Cechy te nabierają szczególnej 
ważności w�ramach rozpatrywanego tutaj zagadnienia, które można potrak-
tować niemalże jako ich modelową egzemplifi kację.

Semantyczne podstawy wschodniopruskiego paradygmatu zagrożenia/ 
/wroga zostały również zdefi niowane we wspomnianym w� pierwszym roz-
dziale Heinricha von Treitschkego (1834-1896) „Prusy – kraj Zakonu Nie-
mieckiego” („Das deutsche Ordensland Preußen”) z�1862 r. W�tekście tym 
schemat zagrożenia został określony w�jasny i�prosty sposób: niemiecka cy-
wilizacja vs dzicz wschodnich ludów. Pierwszą, bezpośrednią sytuację zagro-
żenia dla mieszkańców Prus Wschodnich stworzył wybuch I� wojny świa-
towej i�wkroczenie Rosjan na teren prowincji po przełamaniu niemieckiej 
obrony w� bitwie granicznej koło Białej Piskiej 9 sierpnia 1914 r. oraz po 
przegranej bitwie pod Stołupianami stoczonej 17 sierpnia 1914 r. Ponie-
siona przez armię niemiecką klęska w� bitwie i� potyczkach pod Gąbinem 

185 J. Assmann, Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i�polityczna tożsamość w�cywilizacjach 
starożytnych (Przekład A. Kryczyńska-Pham), Warszawa 2008, s. 146.

186 Tamże,
187 A. Assmann, O�problemie tożsamości z�perspektywy kulturoznawczej, w: A. Assmann, Między 

historią a�pamięcią. Antologia (redakcja naukowa i�posłowie M. Saryusz-Wolska), Warszawa 2013, 
s. 146-167, tutaj s. 154.
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19-20 sierpnia 1914 r, otworzyła praktycznie całe Prusy Wschodnie na eks-
pansję rosyjską188. Jak stwierdza Robert Traba: „Ponad półroczna okupa-
cja Prus Wschodnich stała się faktem, wywołując strach, paniczną uciecz-
kę i�tymczasowe przejęcie władzy przez rosyjskie władze wojskowe”189. Los 
Wschodnioprusaków, jak wskazuje na innym miejscu autor, stygmatyzowa-
ło przy tym najdotkliwiej przeżycie dramatu ucieczki przed nadciągającymi 
Rosjanami. Działo się tak nie tylko ze względu na masowość tego zjawiska 
(dotknęło ono prawie jedną trzecią ludności prowincji), lecz przede wszyst-
kim ze względu na jego spontaniczność i�dramatyczny przebieg oraz „strach 
graniczący z� paniką przed nieznanym wrogiem (=barbarzyńcą), głodem, 
przemocą”190. Utrwalony bezpośrednio po zakończeniu działań wojennych 
w� różnego rodzaju tekstach (wspomnienia, pamiętniki, literatura piękna, 
ale też protokoły przesłuchań mieszkańców prowincji sporządzone w� ra-
mach śledztw prowadzonych np. w� sprawie „niezgodnych z�prawem mię-
dzynarodowym czynów popełnionych przez Rosjan w�powiecie ełckim”191) 
jest, jak wykazał to w�swoim studium o�tożsamości wschodniopruskiej Ro-
bert Traba, dość ambiwalentny i�składa się z�jednej strony z�obrazu „Rosja-
nina”, a�z�drugiej z�przeciwstawnego mu obrazu „Kozaka”. Traba proponuje 
następujący schemat wartościowania postaw odczuwanych jako zagrożenie 
Rosjan192:

Rosjanie „Kozacy”/ = czasem Rosjanie

bywają dobrzy
ludzcy

czasami dobrze wykształceni
przeciwnicy

zwyczajni ludzie

zawsze „źli”
okrutni

„dzicy”/brutalni
śmiertelni wrogowie

przemoc i�nieludzka władza

188 Por. R. Traba, Wschodniopruskość…, s. 28. 
189 Tamże.
190 Tamże, s. 249. 
191 Por. Archiwum Państwowe w�Olsztynie, Regierungsbezirk Allenstein, Feststellungen über 

völkerrechtswidrige Handlungen der Russen im Kreise Lyck, sygn. I�194. 
192 R. Traba, Wschodniopruskość…, s. 255.
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10 czerwca 1915 r. przed radcą Sądu Okręgowego w�Ełku o�nazwisku 
Dunst stawiła się piętnastoletnia służąca z�Siedlisk koło Ełku, która złożyła 
następujące zeznania, w�całości potwierdzające powyższą charakterystykę: 

W� listopadzie 1914 r. uciekłam z� rodzicami moich państwa […] z� Siedlisk, na-
szym wozem wyjechało jeszcze więcej ludzi z� Siedlisk, a� mianowicie moja matka, 
moja siostra […] oraz rodzina pracowników dniówkowych. W�Krzywych (powiat 
Ełk) spotkaliśmy pierwszych Rosjan, którzy zmusili nas do powrotu. Pojechaliśmy 
więc z�powrotem do Rydzewa, gdzie mieszkali krewni moich państwa, którzy opuś-
cili swoje gospodarstwo. Tutaj zastaliśmy cały dom pełen Rosjan, z�którymi miesz-
kaliśmy razem przez kilka dni. Rosjanie ci nic złego nam nie uczynili. Pomaszerowa-
li następnie dalej i�na kilka dni zostaliśmy sami. Posprzątaliśmy izby i�wyrzuciliśmy 
na podwórze słomę, szmaty i�porwane strzępy pozostawionych mundurów. Następ-
nie przyjechało 2 Kozaków, którzy pokazali nam swoje szerokie lampasy na spod-
niach i�powiedzieli, że są Kozakami. Zabrali oni nam wszystką żywność, wszystkie 
kury i�pieniądze, które posiadaliśmy i�porozdzierali większą część naszych rzeczy i�łó-
żek. Gdy zobaczyli leżące na podwórzu wyrzucone szmaty i�części mundurów, po-
wiedzieli, że zastrzeliliśmy Kozaka i� grozili, że nas zastrzelą. Zaprzeczyliśmy temu, 
bardzo płakaliśmy i�prosiliśmy, by pozostawili nas przy życiu. Jeden z�Kozaków przy-
łożył do mnie broń, skoczyłam za drugiego, który był mniej dziki i�twardy, i�popro-
siłam go, by mnie ochronił, po czym ten powiedział do drugiego, żeby mnie zosta-
wił w�spokoju. Nanieśli wtedy do izby słomy, a�pomiędzy nią nasypali prochu chcąc 
podpalić gospodarstwo, a�nas spalić razem z�nim. Płakaliśmy i�ponownie bardzo pro-
siliśmy o�darowanie życia. Potem jeden z�nich udał się do drugiej izby, wrócił z�na-
bojem i�powiedział, że musimy mieć broń albo rewolwer i�zażądał, byśmy je oddali. 
Nie mieliśmy jednak broni i�również wcześniej nie widzieliśmy nigdy w�izbie żadne-
go naboju. Kozacy następnie odjechali, wcześniej mocno wychłostawszy biczem nie-
których z�nas. Słomy nie podpalili. Powiedzieli, że powrócą wieczorem. Czekaliśmy 
więc z�wielkim strachem, wieczorem rzeczywiście wrócili i�pokazali nam pierścionki 
i�niemieckie pieniądze, które mieli w�kieszeniach. Pani […], teściowa […], musiała 
przygotować Kozakom jedzenie i�zapalić światło. Po jedzeniu udali się oni do drugiej 
izby i�zawołali do środka mnie i�moją siostrę […]. Zmuszone koniecznością musiały-
śmy posłuchać wołania. Gdy weszłyśmy do izby, zamknęli drzwi i�każdy Kozak złapał 
jedną z�nas, rzucili nas na ziemię, położyli się na nas i�odbyli z�nami jeden stosunek 

Prusy Wschodnie.indd   78Prusy Wschodnie.indd   78 14.06.2022   16:21:3914.06.2022   16:21:39



« 79 »

Wstęp

płciowy. Zaczęłyśmy krzyczeć, ale zaczęli nam grozić, że zaraz nas zastrzelą albo za-
dźgają nożem i�ze względu na nasze życie musiałyśmy znieść to, co się stało. 

Urodziłam się 11 października 1899 r. i� nigdy nie miałam do czynienia 
z�mężczyznami193.

Przytoczona relacja zawiera ponadto jeszcze jeden ważny aspekt rosyj-
skiej okupacji Prus Wschodnich: gwałty dokonywane na niemieckich ko-
bietach. Wspomnienia te w�szczególny sposób miały odżyć w�ostatnich mie-
siącach 1944 r., kiedy to Armia Czerwona rozpoczęła ofensywę mającą 
oskrzydlić Prusy Wschodnie. 

Po zakończeniu działań wojennych i�wycofaniu się Rosjan z�prowincji 
nastąpiło przewartościowanie społecznej kategorii „wroga”194. „Rosjanin 
i�Kozak jako symbol i� zarazem wróg rzeczywisty znikają dość szybko wraz 
z�rozwojem sytuacji wojennej i�politycznej. (…) Kolejnym wrogiem staje się 
Polak”195. Wraz z�upływem czasu kategoria polskiego „wroga” ulega posze-
rzeniu, przeobraża się on wg Traby w�„odwiecznego wroga” i�„staje się cen-
tralnym elementem kształtującym wschodniopruską tożsamość regionalną 
i�narodową-niemiecką”196. Negatywny stereotyp Polaka kolportowany był 
przez prasę wschodniopruską, publicystykę Maxa Worgitzkiego, kalenda-
rze mazurskie oraz sieć towarzystw ojczyźnianych, które w�swoich statutach 
miały zapisane obronę przed „bolszewizmem” i� „polskością”197. Specyfi cz-
nie wschodniopruską metaforą Polaka był również „szpieg”198. Jeśli chodzi 
o�rozmiary negatywnej stereotypizacji Polaków, to – jak konkluduje Traba – 
z�racji położenia Prus Wschodnich proces ten

dotyczył większości mieszkańców. „Antypolskość”, „strach przed Polakami”, „kul-
turowa i�cywilizacyjna wyższość nad Polakami”, stanowiły dla dużej części Wschod-
nioprusaków immanentny składnik ich własnego autowizerunku, punkt odniesienia 

193 Archiwum Państwowe w� Olsztynie, Regierungsbezirk Allenstein, Feststellungen über 
völkerrechtswidrige Handlungen der Russen im Kreise Lyck, sygn. I�194, k. 146-148.

194 Por. R. Traba, Wschodniopruskość…, s. 249. 
195 Tamże, s. 277. 
196 Tamże, s. 278.
197 Por. tamże. 
198 Por. tamże, s. 284.
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dla podkreślenia i�kreowania pozytywnego autostereotypu jako antytezy polskości. 
W� tej konfrontacji Wschodnioprusacy byli: postępowi, stali na wyższym poziomie 
cywilizacyjnym i�kulturowym, zaś państwo niemieckie, którego częścią była ich pro-
wincja, uosabiało praworządność i�porządek. Walka jako niezbywalna forma egzy-
stencji Wschodnioprusaka, wynikająca z�położenia geopolitycznego, ale też – w�in-
nej formie – z� konieczności ciągłej walki z� przyrodą, była sprawiedliwa. Chroniła 
bezbronną ludność przed zewnętrzną, wrogą agresją199.

Jeśli na poetykę prezentowanych w�niniejszej antologii tekstów źródło-
wych spojrzymy w�szerszym kontekście nowoczesnego niemieckiego dyskur-
su o�Polsce i�związanych z�nim procesów stereotypizacji, to z�powodzeniem 
spełnia on kryteria stereotypu „polnische Wirtschaft”. Dzieje oraz funkcjo-
nowanie tego pojęcia, na podstawie szerokich badań źródłowych, zosta-
ły przedstawione w�monografi i Polnische Wirthschaft. Nowoczesny niemiecki 
dyskurs o�Polsce. Główną tezą autora jest stwierdzenie, iż stereotyp ten zdo-
minował niemiecki dyskurs o�Polsce od XVII do XX wieku, „kształtując za-
razem jego strukturę hierarchiczną i�syndromatyczną”200. Według autora

polnische Wirtschaft może przybierać różne formy. Można to rozpoznać np. po tym, 
jak biegnie „polska droga”, po brudzie i�dewastacji domostw, po pustce polsko-sło-
wiańskiego krajobrazu. Nierzadko ulega to antropologizacji bądź staje się narzę-
dziem moralnej legitymizacji polityki realnej201.

W�innym miejscu autor doprecyzowuje naturę tego pojęcia, stwier dzając,

iż sednem znaczeniowym polnische Wirtschaft, niezależnie od tego, czy chodzić bę-
dzie o�zwrot (wyrażenie), stereotyp czy metaforę, jest nieskuteczność, brak efek-
tywności; chaos, nieporządek, bylejakość i�bałagan to wyłącznie zachowania, posta-
wy czy stany towarzyszące, do owej nieskuteczności nieuchronnie prowadzące202.

199 Tamże, s. 285. 
200 H. Orłowski, Polnische Wirthschaft. Nowoczesny niemiecki dyskurs o� Polsce, Olsztyn 1998, 

s. 13.
201 Tamże, s. 262. 
202 H. Orłowski, Z� modernizacją w� tle. Wokół rodowodu nowoczesnych niemieckich wyobrażeń 

o�Polsce i�o�Polakach, Poznań 2002, s. 64.
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Odnosząc powyższą kategorię do „wschodniopruskości” Robert Traba 
konstatuje:

Choć sam stereotyp polnische Wirtschaft nie był w�Prusach Wschodnich kategorią 
dominującą, specjalnie eksponowaną, występuje raczej paralelnie do innych okre-
śleń, to zespół konstytuujących go cech równał się tej samej metaforyce, tyle że uży-
wanej w� różnych formach. Spełniały one razem jeszcze dwie funkcje. Ich sedno, 
podobnie jak polnische Wirtschaft, zawierało się w�nagannej ocenie działania niesku-
tecznego, a�więc pewnego rodzaju niemocy sprawczej. (…) Po drugie, negatywny 
zespół stereotypu Polaka pełnił podwójną funkcję: nie tylko heterostereotypu i�au-
tostereotypu. Był krzywym zwierciadłem, w�którym deutsche Ordnung mogło się od-
bijać zdecydowanie korzystnie, bowiem rola przypisana Polsce uosabiała skarbnicę 
defi cytów modernizacyjnych, gospodarczych, społecznych, państwowych. Nie jest 
to zjawisko wyjątkowe, raczej odwrotnie. Występuje szczególnie w�krajach postrze-
gających się nawzajem w�kategoriach wroga. Modernizacja – jak w�przypadku Fran-
cji i�Niemiec – pełniła rolę stymulatora stereotypu wroga203.

Wątek zagrożenia (oraz szerzej: rosyjskiego i�polskiego wroga) przewi-
ja się w�prezentowanych przez nas tekstach wielokrotnie i�przyjmuje róż-
ne postacie. Najbardziej chyba jaskrawym przypadkiem, oprócz natęże-
nia propagandy antypolskiej podczas kampanii przed plebiscytem 11 lipca 
1920 r., jest książka Hansa Nitrama Achtung! Ostmarkenrundfunk! Polni-
sche Truppen haben heute nacht die ostpreußische Grenze überschritten (Uwa-
ga! Tu Rozgłośnia Marchii Wschodniej! Polskie oddziały przekroczyły dzisiej-
szej nocy granicę wschodniopruską). Moment ukazania się powieści Nitrama 
(za tym pseudonimem skrywał się stacjonujący w� Kwidzyniu porucznik 
Reichs wery Hans Martin) w�styczniu 1932 r. nie był przypadkowy. Na po-
czątku lat trzydziestych doszło bowiem w�Prusach Wschodnich do szere-
gu różnych incydentów na granicy z�Polską, które wywołały szeroki odzew 
w� ówczesnej publicystyce. „W� otoczonej polskim terytorium prowincji, 
która z�powodu zacofanych struktur szczególnie mocno odczuwała panu-
jący kryzys gospodarczy, szerzył się klimat zagrożenia i�strachu przed polską

203 R. Traba, Wschodniopruskość…, s. 286.
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inwazją”204. Bezpośrednio do tych nastrojów odwoływała się zbudowa-
na z� 22 podrozdziałów powieść Nitrama, której akcja obejmuje dwa dni 
w�czerwcu „193.. r.” W�reportażowym stylu autor opisuje w�niej ciągnącą 
się szerokim frontem inwazję polskich oddziałów na Prusy Wschodnie205. 
Do rozpowszechniania tej „przerażającej wiadomości” przez radio nawiązu-
je zawiły, lecz niezwykle efektowny i�krzykliwy tytuł powieści, która ukaza-
ła się w wydawnictwie Gerhard Stalling-Verlag w�Oldenburgu specjalizu-
jącym się w�wydawaniu literatury o� tematyce militarnej. Celem powieści 
było ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem ataku ze strony Polski oraz „du-
chowa mobilizacja” ludności Prus Wschodnich206. Wzburzenie i�paniczne 
reakcje wśród ludności wschodniopruskiej wywołały dużego formatu pla-
katy reklamowe, na których z� wielkimi, tłustymi literami wydrukowano 
tytuł powieści i� które wywieszano na słupach ogłoszeniowych, w� oknach 
księgarń oraz wykładano na stoiskach z�gazetami i�książkami znajdujących 
się na dworcach kolejowych. Wskutek tego z� banków zaczęto wypłacać 
oszczędności, zabezpieczano przedmioty wartościowe, a�banki południowo-
niemieckie zawiesiły nawet na krótki czas przyznawanie kredytów w�Pru-
sach Wschodnich207. O� podobnych incydentach oraz oznakach zaniepo-
kojenia i� oburzenia oraz wrogich pogróżkach wywołanych ukazaniem się 
powieści i�specyfi czną formą jej reklamy informowały również polskie kon-
sulaty w�Prusach Wschodnich. W�polskich instytucjach w�Olsztynie poja-
wili się nawet pełni radości chłopi polskiej narodowości, którzy byli święcie 
przekonani o� ofensywie polskich oddziałów i� chcieli dowiedzieć się bliż-
szych szczegółów. Polski wicekonsul w�Ełku zwrócił się do starostwa z�proś-
bą o�usunięcie plakatu reklamującego powieść w�oknie wystawowym miej-
scowej księgarni. I�rzeczywiście został on usunięty przez policję, a�taka sama 
sytuacja powtórzyła się z�powieszonym następnie przez księgarza następnym 
plakatem mniejszego formatu208. W�swoim studium na temat niemieckiej 
publicystyki jako czynnika stosunków polsko-niemieckich w�latach 1919-

204 P. Fischer, Die deutsche Publizistik als Faktor der deutsch-polnischen Beziehungen 1919-1939, 
Wiesbaden 1991, s. 155. 

205 Por. fragmenty powieści opublikowane w�niniejszej antologii. 
206 Por. P. Fischer, Die deutsche Publizistik…, s. 157.
207 Por. tamże, s. 161 n. 
208 Por. tamże, s. 160. 
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-1939 Peter Fischer zwraca ponadto uwagę na inny, być może najważniejszy 
aspekt wywołanego przez powieść Nitrama rzekomego zagrożenia polską in-
wazją na Prusy Wschodnie:

Dodatkową kontrowersyjną aktualność cała sytuacja zyskała przez kampanię wybor-
czą przed mającymi się odbyć 13 marca wyborami prezydenta Rzeszy. Panujący nie-
pokój sprytnie wykorzystali dla celów swojej propagandy narodowi socjaliści, pro-
wadząc swoją kampanię wyborczą pod hasłem: „Prusy Wschodnie będą polskie, jeśli 
Hitler nie zostanie prezydentem Rzeszy”. Za pomocą tego hasła Hitler zdobył więk-
szość głosów na południu i�wschodzie prowincji (…). Narodowosocjalistyczna agita-
cja, bazująca na grożącej i�zbliżającej się rzekomo polskiej inwazji, doprowadziła do 
sukcesu na terenach, które już raz przeżyły obcą inwazję209.

Podsumowując, można stwierdzić, że w� przypadku skonstruowanego 
w� okresie międzywojennym wschodniopruskiego paradygmatu zagrożenia 
i�wroga mamy do czynienia ze zjawiskiem, które Jan Assmann określił jako 
„wzmożoną dystynkcję na zewnątrz”210. Dystynkcja ta – co widać również 
bardzo dobrze w�przypadku wschodniopruskiej tożsamości zbiorowej – „pro-
wadzi nieuchronnie do silniejszej jedności wewnętrznej”211. Następna za-
leżność, na którą zwraca w�tym kontekście uwagę niemiecki badacz, pole-
ga na tym, że „Im silniejsza jedność do wewnątrz, tym ostrzejsza granica na 
zewnątrz”212. Stąd też wzięło się rozumienie Prus Wschodnich jako „niemie-
ckiego kraju pogranicza” („Deutsches Grenzland Ostpreußen”)213, którego 
oparta na ideologii przedmurza i�forpoczty „niemiecka misja cywilizacyjna” 
prędzej czy później musiała doprowadzić do wojny. „Musiał więc rozstrzyg-
nąć miecz. W�ciągu osiemnastu dni we wrześniu 1939 r. genialnie popro-
wadzoną przez siebie kampanią führer wymazał z�mapy to sztuczne państwo 
narodowe [Polskę, przyp. H.O., R.Ż]. Droga do rozsądnego ukształtowania 

209 Tamże, s. 162.
210 J. Assmann, Pamięć kulturowa…, s. 167. 
211 Tamże. 
212 Tamże, s. 166. 
213 Por. W. Franz, E. Krause, Deutsches Grenzland Ostpreußen. Land und Volk in Wort und Bild, 

Pilkallen 1936. 
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przestrzeni na wschodzie była odtąd wolna”214 – pisał w�1943 r. we wstępie 
do albumu o�Prusach Wschodnich Paul Keßels. Eksplozją wykreowanego 
w�latach międzywojennych w�Prusach wschodnich obrazu wroga było więc 
dojście do władzy nazistów i�w�konsekwencji tego wydarzenia zapoczątko-
wane 1 września 1939 r., które, jak pokazuje powyższy cytat, przyjęły cechy 
paradygmatu walki o�byt i�przestrzeń życiową. Ów paradygmat teoretycznej 
refl eksji nad fenomenem wojny, „zapożyczając tezy z�paradygmatów natury 
i�rasy”, wyprowadza 

z� nich przekonanie o� nieuchronności wojen o� dostęp do ograniczonych zasobów 
natury i�podział innych dóbr w�warunkach ich niedoboru. Społeczeństwo widzia-
ne z�tej perspektywy to żywy organizm podlegający naturalnej walce o�przetrwanie. 
Walka jest podstawowym procesem społecznym. (…) By przetrwali silniejsi, podob-
nie jak w�świecie zwierząt, eliminowani muszą być słabsi. Tylko ci pierwsi wypełnia-
ją misję dziejową215.

Walka z�kolei, jak zauważa Robert Traba, jest „niezbywalną formą egzy-
stencji Wschodnioprusaka”216. Owa poetyka „tragedii losu” oraz „koniecz-
nej walki”217 z�zagrażającym wrogiem jest również stałym elementem pre-
zentowanych tutaj tekstów. Jej znakomitą kwintesencją jest sposób, w�jaki 
sytuację Prus Wschodnich opisał w�1932 r. Norbert Zimmer, autor popular-
nej książki Bój o�Prusy Wschodnie (Kampf um Ostpreußen):

Żadne inne państwo nie wezwałoby do tak oblężonej twierdzy – a�niczym innym są 
dzisiaj Prusy Wschodnie – dobrowolnie wroga. […] Naród niemiecki musi uznać, 
że nie może prowadzić walki o�Prusy Wschodnie, zanim nie dojdzie do jednoznacz-
nej oceny polskiego przeciwnika, zanim nie zostanie uznane, że Polska nie jest ni-
czym innym, jak wilkiem w�europejskiej zagrodzie. Walka o�Prusy Wschodnie jest 
jednak również walką o�niemieckiego człowieka. Niemiec znajduje się w�niebezpie-
czeństwie, które prowadzi do dobrowolnej rezygnacji ze Wschodu. Przeciw takiemu 

214 P. Keßels, Einführung, w: Ostpreußen in vielen Bildern, Danzig 1943 (wyd. 4-5), s. 9. Por. 
również tłumaczenie fragmentów w�niniejszej antologii. 

215 H. Kubiak, Wojna, w: Encyklopedia socjologii, t. 4, Warszawa 2002, s. 340-349, tutaj s. 346.
216 R. Traba, Wschodniopruskość…, s. 285. 
217 Tamże.
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niebezpieczeństwu trzeba się zbroić z�całych sił. Tylko wówczas, gdy nasz naród zdo-
będzie ponownie Wschód w�walce i�poprzez osiągnięcia duchowe, unikniemy upad-
ku zachodniego świata. Tak więc Wschód musi się stać znowu źródłem niemieckie-
go narodu218.

Wschodniopruskie plurale tantum? – 
Pruscy Litwini, Mazurzy, Warmiacy i�Żydzi

Prusy Wschodnie – kraina pogranicza kulturowego

OD MOMENTU POWSTANIA PAŃSTWA ZAKONNEGO, poprzez jego sekularyzację 
i�protestantyzację, a�następnie emancypację Prus jako mocarstwa europej-
skiego aż do chwili powstania w�Europie drugiej połowy XIX w. nowoczes-
nych nacjonalizmów Prusy (Wschodnie) były krajem, który charakteryzo-
wał się (dyktowaną głównie względami ekonomiczno-społecznymi i�słabym 
zasiedleniem) wysoką chłonnością osadniczą. Oprócz polskich, niemie-
ckich i� litewskich osadników, stanowiących główny nurt osadnictwa, do 
północnych Prus Wschodnich napływali również znad Zatoki Ryskiej Ku-
rowie (ich niewielka grupa przetrwała na Mierzei Kurońskiej do 1945 r.) 
oraz azylanci religijni. Jak stwierdza Andreas Kossert, tolerancja religijna 
na tych terenach 

ograniczała się do prześladowanych protestantów i�niektórych tak zwanych kościo-
łów wolnych – katolicy spotykali się natomiast z�największym sceptycyzmem i�od-
rzuceniem, a�Żydom w�ogóle nie pozwalano się osiedlać. Od czasów reformacji Prusy 
Wschodnie rozwijały jednak tradycję tolerancji religijnej i� aż po wiek XIX przyj-
mowały rozmaite grupy ludności. W�XVI wieku otrzymywali tu azyl polscy i�czescy 
protestanci, a�także ewangelicy reformowani ze Szkocji i�Niderlandów. Arianie, co-
raz liczniejsi w�siedemnastowiecznej Polsce, również znaleźli tu schronienie, gdy na 
mocy uchwały sejmu z�1658 r. zostali wypędzeni z�kraju219.

218 N. Zimmer, Kampf um Ostpreußen, Stettin 1932, s. 4. Cyt. za: R. Traba, Wschodniopruskość…, 
s. 285.

219 A. Kossert, Prusy Wschodnie…, s. 59.
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Poszczególne fale osadnictwa doprowadziły do tego, że zarówno tożsa-
mość jednostkowa220, jak i� zbiorowa221 mieszkańców prowincji warunko-
wana była sytuacją charakterystycznego dla obszarów pogranicznych toż-
samościowego plurale tantum. Rację ma cytowany już wcześniej niemiecki 
badacz pamięci kulturowej Jan Assmann, twierdząc: „Bezwzględnie obsta-
jemy przy tezie, że tożsamość jest plurale tantum i� zakłada inne tożsamo-
ści. Bez wielości nie ma jedności, bez ogółu nie ma szczegółu”222. Wspo-
mniane przez Assmana plurale tantum odnajdziemy z� kolei w� koncepcji 
„tożsamości hybrydycznej” wypracowanej w�kręgu postkolonialnej krytyki 
historiografi i hegemonialnej i� kanonu. Pojęcia hybrydyczności, dyskrymi-
nującego w�swoim pierwotnym znaczeniu ludzi mieszanych rasowo, zaczęto 
w�badaniach postkolonialnych używać w�znaczeniu pozytywnym na okre-
ślenie „potencjału kulturowych mieszanek poza kulturową czystością”223. 
W�przeciwieństwie do „kultury hegemonialnej” [Leitkultur] koncepcja hy-
brydyczności akcentuje wzajemne oddziaływania różnych, także antago-
nistycznych kultur, a� w� połączeniu z� poskolonialnym przesunięciem osi 
centrum-peryferie reprezentuje nowe ujęcie dynamiki kultury. „Zamiast 
umieszczać ją w�centrum kulturowych systemów znaczeniowych […] jako 
produktywne kulturowo uznaje się raczej peryferie, strefy graniczne, strefy 

220 Jan Assmann dzieli tożsamość jednostkową na indywidualną i�osobową: „Tożsamość indy-
widualna to utworzone i�podtrzymane w�świadomości jednostki wyobrażenie rysów odróżniających 
ją od wszystkich („sygnifi kantnych”) innych, wychodząca od ciała świadomość własnej, nieredu-
kowalnej jednostkowości, niepowtarzalności i�niezastępowalności. Natomiast na tożsamość osobo-
wą składają się wszelkie role, właściwości i�kompetencje, jakie przypadają jednostce na skutek włą-
czenia jej do specyfi cznych konstelacji struktury społecznej. Tożsamość indywidualna odnosi się do 
kontyngencji ludzkiego życia z�jego „granicznymi datami” narodzin i�zgonu, do cielesności istnienia 
i�cielesnych potrzeb. Tymczasem tożsamość osobowa odnosi się do społecznego uznania i�przypisa-
nia jednostki”. J. Assmann, Pamięć kulturowa…, s. 146n.

221 Tożsamość zbiorową lub wspólnotową Jan Assmann defi niuje jako „obraz samej siebie, któ-
ry tworzy określona zbiorowość i�z�którym utożsamiają się jej członkowie. Tożsamość zbiorowa po-
wstaje dzięki utożsamianiu się z�nią uczestniczących w�niej jednostek. Nie istnieje «sama w�sobie», 
lecz tylko w�tym stopniu, w�jakim przyznają się do niej określone jednostki. Jest na tyle silna czy 
słaba, na ile pozostaje żywa w�świadomości członków zbiorowości i�na ile potrafi  motywować ich 
myślenie i�działanie”. J. Assmann, Pamięć kulturowa…, s. 146n.

222 Tamże, s. 150.
223 D. Bachmann-Medick, Cultural Turns. Neuorientierungen in den Kulturwissenschaften. Rein-

bek bei Hamburg 2010, s. 197.
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wzajemnego zazębiania się [Überlappungszonen] i�«przestrzenie pomiędzy» 
[Zwischenräume]”224. Z�taką „przestrzenią pomiędzy” mamy również do czy-
nienia na terenach Prus Wschodnich w�sensie pogranicza225. Defi nicję tego 
zjawiska przytaczamy tutaj za polskim socjologiem kultury Antoniną Kło-
skowską, która rozróżnia dwa jego wymiary: terytorialny oraz psychologicz-
ny. Pierwszy wymiar pogranicza defi niuje ona jako 

terytorium położone między dwoma obszarami państwowymi lub regionalnymi, cha-
rakteryzujące się przemieszaniem etnicznym lub narodowościowym, wynikającym 
z�bliskości przestrzennej226.

Natomiast pogranicze w� sensie nieterytorialnym, psychologicznym, to 
wg Kłoskowskiej 

wszelkie sąsiedztwo kultur narodowych, mogące wynikać z� narodowo i� etnicznie 
mieszanej genealogii i�małżeństwa, z�członkostwa w�mniejszości narodowej lub et-
nicznej na terytorium zdominowanym przez inną narodową kulturę, z�sytuacji emi-
gracyjnej oraz indywidualnej konwersji narodowej, czyli przejścia od jednego do in-
nego narodowego samookreślenia, które nie może oznaczać całkowitego zerwania 
poprzednich więzi kulturowych227.

W�dalszych rozważaniach Kłoskowska zauważa, że sytuacja pogranicz-
ności związana jest z� aktywizacją poczucia narodowości. Na tym miejscu 
wydaje się również konieczne wskazanie na możliwe typy identyfi kacji naro-
dowej w�sytuacji pograniczności. W�swoim kulturalistycznym ujęciu teorii 
narodu Kłoskowska wyróżnia cztery typy przyswojenia kultury narodowej, 
określonego jako kulturowa walencja228: „(1) uniwalencja, (2) biwalencja,

224 Tamże, s. 198.
225 Wąskie ramy niniejszego opracowania nie pozwalają niestety na szersze potraktowanie 

tego zjawiska. Główne cechy pogranicza jako obszaru i�zjawiska społeczno-kulturowego por. I. Ma-
chaj, Pogranicze, w: Encyklopedia socjologii, t. 3. Warszawa 2000, s. 125-128 (tam również dalsza 
bibliografi a).

226 A. Kłoskowska, Kultury narodowe..., s. 125. 
227 Tamże. 
228 Pojęcie „walencji kulturowej” Kłoskowska defi niuje jako: „poczucie związku z�kulturą et-

niczną lub narodową uznawaną za własną, stanowiącą dziedzictwo kulturowe własnej grupy, a�nie 
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(3) ambiwalencja, (4) poliwalencja”229. Autorka zwraca uwagę na fakt, że 
„różne typy walencji mogą trwale współwystępować w�świadomości tej sa-
mej jednostki”230. Poza osadnictwem polskim, litewskim żydowskim wąskie 
ramy niniejszego wstępu nie pozwalają na szczegółowe omówienie wszyst-
kich grup i�fal migracji na tereny Prus (Wschodnich), stąd też na tym miej-
scu odsyłamy czytelnika do stosownych opracowań na ten temat231.

Mazurzy i�Litwini Pruscy

OD CZASÓW POWSTANIA PAŃSTWA ZAKONNEGO porośnięte w� większości 
„wielką puszczą” (Wildnis) tereny Prus były obiektem intensywnej polity-
ki osadniczej. Spychając na podrzędne pozycje i� ciemiężąc rodzimą lud-
ność pruską krzyżacy popierali równocześnie osadnictwo ludności niemiec-
kojęzycznej w� nowo zakładanych miejscowościach. Począwszy od XIV w. 
do graniczących z�Mazowszem południowych rejonów Prus napływali co-
raz liczniej polscy osadnicy, natomiast na północy i� północnym zacho-
dzie państwa odnotowano napływ osadników litewskich232. Proces koloni-
zacji Prus przybrał na sile po sekularyzacji państwa zakonnego i�przejściu 
na luteranizm ostatniego wielkiego mistrza zakonu Albrechta von Bran-
denburg-Ansbach. Potwierdzona złożonym przez niego 10 kwietnia 1525 r. 
w�Krakowie hołdem zależność lenna od polskiego króla Zygmunta I�Sta-
rego na długi okres zapewniła spokój granicom pierwszego protestanckie-
go państwa w�Europie i� umożliwiła kontynuację zapoczątkowanego przez 
zakon dzieła kolonizacji233, którego rezultatem było ostateczne uformowa-
nie się fenomenów kulturowych pruskich Mazurów i�Litwinów. Głównymi 

tylko sferę kompetencji nabytych ze względu na wykształcenie, specjalność zawodową lub uczest-
nictwo w�szerszych, ponadnarodowych wspólnotach, chyba że te wspólnoty zastępują w�samookre-
śleniu jednostki wspólnotę narodową lub są nad nią nadbudowane jako wspólnota wyższego rzędu 
nie redukująca wcześniejszych, bardziej intymnych narodowych powiązań”, A. Kłoskowska, Kultu-
ry narodowe..., s. 162.

229 Tamże.
230 Tamże.
231 Por. szczególnie rozdział „Pruska tolerancja, obcy przybysze i� «repeuplirung»” w� studium 

Andreasa Kosserta, Prusy Wschodnie..., s. 94-99.
232 Tamże, s. 28 n. 
233 Por. tamże, s. 51. 
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wyznacznikami tożsamości zbiorowej tych przednarodowych konstruktów 
etnicznych było z�jednej strony poczucie przynależności i�obywatelska lojal-
ność wobec pruskiego księstwa i�królestwa, a�następnie od 1871 r. Rzeszy 
Niemieckiej, z�drugiej zaś wyznanie ewangelickie i�postulowane przez nie 
posługiwanie się w�życiu codziennym, a�więc również w�szkole i�podczas na-
bożeństw, językiem polskim i�litewskim. W�konsekwencji tego zarówno na 
Mazurach, jak i�na obszarze pruskiej Litwy nastąpiło żywiołowe upowszech-
nienie pism reformacyjnych w�obu tych językach.

Już w�1533 roku wydrukowano w�Królewcu polski mały katechizm. Zbiegły z�Polski 
Jan Seklucjan wykonał w�1547 roku pierwszy przekład dużego katechizmu, a�w�1559 
roku ukazał się pierwszy polski kancjonał. Od 1537 roku ożywioną działalność trans-
lacyjną uprawiał w�Ełku (Lyck) protestancki ksiądz Jan Malecki (Maletius), również 
uciekinier z�Polski. Jego syn Hieronim, który przejął po nim probostwo ełckie, pro-
wadził także drukarnię książek. Wydany przez jego ofi cynę katechizm w�tłumacze-
niu Jana Maleckiego cieszył się większym powodzeniem niż przekład Seklucjana, 
i�to nie tylko w�Prusach, lecz nawet w�głębi Polski. Ale największym dokonaniem 
Maleckiego był przekład Postylli domowej Lutra, wydany w�Królewcu w�1574 roku. 
Współpracownik Hieronima Maleckiego, diakon i�pastor w�Niborku (Neidenburg, 
dziś Nidzica) Jan (Johann) Radomski, przetłumaczył Wyznanie Augsburskie, wyda-
ne w�1561 roku w�Królewcu. (…) Dzięki inicjatywie Albrechta Prusy stały się pre-
kursorem litewskiego drukarstwa, które rozwinęło się tam już pół wieku wcześniej 
niż na Wielkiej Litwie. Żmudzin Martin Mosvid (Martynas Mažvydas, ok. 1510-
-1563), prześladowany przez katolików, ukończył w� 1548 r. studia na Albertynie 
i� został księdzem w�Ragnecie (Ragnit, dziś Nieman) nad Niemnem. To jemu Lit-
wa zawdzięcza pierwszą litewską książkę – wydany 5 grudnia 1547 roku w�Królewcu 
Catechismus prasty szadei. (…) Przez następne półtora stulecia rozwijało się w�Pru-
sach Wschodnich piśmiennictwo ewangelickie w� języku litewskim. Ukazywały się 
katechizmy, kancjonały i�modlitewniki. W�latach 1590-1602 Johann Bretke (Jonas 
Bretkūnas) przełożył Biblię z�przekładu Lutra234.

Punktem zwrotnym dla przednarodowej identyfi kacji regionalnej pru-
skich Mazurów i� Litwinów było proklamowanie Cesarstwa Niemieckiego 

234 A. Kossert, Prusy Wschodnie…, s. 53, 57-58. 
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po zwycięskiej wojnie z�Francją 1870/71. Wydarzenie to aż po I�wojnę świa-
tową zdominowało pamięć zbiorową, znajdując swój wyraz w�takich jej noś-
nikach jak: osobiste wspomnienia, pomniki ku czci poległych, stowarzy-
szenia kombatanckie, święta narodowe, kult Bismarcka, podręczniki do 
nauki historii i� czytanki oraz grafi kę jarmarczną235. Rezultatem tego na-
cjonalistycznego uniesienia pierwszych lat po zjednoczeniu Niemiec była 
z�jednej strony „«wilhelmińska» kultura memorialna” przejawiająca się bu-
dową oplatających całe Cesarstwo prawie 400 pomników „jednoczyciela 
Rzeszy” Wilhelma I�oraz 700 tzw. wież Bismarcka236, a� z�drugiej przemia-
na niemieckiego nacjonalizmu „z� lewicowego i� liberalnego na prawicowy 
i� konserwatywny”237, która dokonała się w� ostatnich trzech dziesięciole-
ciach XIX w. Swoje konsekwencje miało to również dla zamieszkujących 
Prusy Wschodnie Mazurów i�Litwinów. „Po 1870 roku nic już nie było tak 
jak dawniej – konstatuje Anderas Kossert. – Mazury i�Pruska Litwa jako 
część dawnych rdzennych Prus miały zostać uwolnione od «skazy» słowiań-
sko-polskiej i� litewskiej odmienności – im szybciej, tym lepiej”238. Cechu-
jąca się jeszcze pewnym pragmatyzmem polityka germanizacji prowadzo-
na przed proklamowaniem Rzeszy ustąpiła miejsca nieuznającemu żadnych 
kompromisów rygoryzmowi, który „uznał niemiecki język i�niemiecką kul-
turę za jedyną obowiązującą dyrektywę, a�polskojęzycznych Mazurów i�pru-
skich Litwinów – za dług hipoteczny z�czasów przednarodowych”239. 24 lip-
ca 1873 r. na polecenie nadprezydenta Prus Wschodnich Karla Wilhelma 
Georga von Horna ogłoszono dekret zakazujący używania języka polskie-
go i�litewskiego w�kościołach i�szkołach: „We wszystkich przedmiotach nau-
czania językiem wykładowym jest niemiecki. Wyjątek stanowi tylko nauka 
religii, łącznie z�pieśnią kościelną, w�trzech najniższych klasach”240. Dekret 
ten oznaczał

235 Por. H. Orłowski: Wiek nacjonalizmu i�rozwoju cywilizacyjnego 1848/1949-1918, w: Cz. Karo-
lak, W. Kunicki, H. Orłowski, Dzieje kultury niemieckiej, Warszawa 2006, s. 309-405, tutaj s. 317 n. 

236 Por. tamże, s. 318. 
237 H.A. Winkler, Der lange Weg nach Westen. Deutsche Geschichte 1806-1933, Bonn 2006, 

s. 245. 
238 A. Kossert, Prusy Wschodnie..., s. 163.
239 Tamże. 
240 Cyt. za: A. Kossert, Prusy Wschodnie…, s. 161. 
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wyrok śmierci na język polski na Mazurach. Z� dnia na dzień dzieci musiały słu-
chać lekcji w� języku, którego nie znały albo znały go ledwo i�którego do tej pory 
w�najlepszym razie mogły się były nauczyć jako języka obcego. Z�reguły ich znajo-
mość niemieckiego była nader niewystarczająca, a�w�dodatku brakowało niemiecko-
języcznych nauczycieli, toteż natychmiastowe wprowadzenie zarządzenia w�życie po-
zostało pobożnym życzeniem. Jeszcze do 1888 roku wolno było nauczać religii po 
polsku. Ale gdy w�tymże roku objął rządy Wilhelm II, język polski znikł już zupełnie 
z�izb szkolnych na Mazurach241.

Od tego momentu postępowała szybka asymilacja Mazurów i�Litwinów 
w�kierunku kultury niemieckiej, wspierana nie tylko w�sposób bezpośred-
ni represyjnymi działaniami urzędów państwowych i� Kościoła ewangeli-
ckiego, lecz również pośrednio poprzez czynniki modernizacyjne, z�których 
najważniejsza rola przypadła niewątpliwie budowie linii kolejowych. Na 
przełomie wieków wszystkie miasta powiatowe Prus Wschodnich były już 
przyłączone do sieci kolejowej242. Możliwość lepszego przemieszczania się 
ułatwiła również migracje zarobkowe, których celem w�przypadku ludno-
ści mazurskiej były kopalnie Nadrenii-Westfalii. Jak wynika z�danych sta-
tystycznych, w�1914 r. przebywało w�Westfalii ok. 180 000, tzn. 36% Ma-
zurów243. Wprawdzie „westfalczycy”, jak nazywano ich w� rodzinnych 
stronach, przez długi czas zdołali zachować swoje mazurskie tradycje, to 
jednak coraz mocniej przejmowali zwyczaje swojego niemieckojęzycznego 
otoczenia, a�najpóźniej w�trzecim pokoleniu dokonywała się całkowita asy-
milacja z�nim244. Reakcją obronną na postępującą germanizację był wzrost 
ruchu gromadkarskiego wśród Litwinów i�Mazurów. Charakterystycznymi 
cechami tego ruchu, który wyrósł na podłożu pietyzmu, przejmując i�po-
głębiając jego zasady, były: głoszona konieczność nawrócenia się lub odro-
dzenia w�Duchu św. oraz pokorne podporządkowanie się zwierzchniej wła-
dzy świeckiej245. Ponieważ do 1914 r. nabożeństwa gromadkarskie na Litwie 

241 A. Kosssert, Mazury. Zapomniane południe Prus Wchodnich, Warszawa 2004, s. 154. 
242 Por. A. Kossert, Prusy Wschodnie…, s. 137.
243 A. Kosssert, Mazury. Zapomniane południe…, s. 172. 
244 Por. tamże, s. 172 n. 
245 Por. R. Otello, Ruch gromadkarski w�Prusach Wschodnich w�latach 1848-1914, „Komunikaty 

Mazursko-Warmiń skie” nr 3 (1997), s. 473-493, tutaj s. 477.
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Pruskiej i�Mazurach odbywały się przeważnie w� językach miejscowych246, 
należy przyznać rację Andreasowi Kossertowi, który twierdzi, że „gdyby 
nie ewangelickie towarzystwa modlitewne, język litewski na Pruskiej Lit-
wie szybciej znikłby z�życia publicznego”247. Podobną tezę w�odniesieniu do 
języka polskiego na Mazurach wysunął w�swoim studium na temat Mazu-
rów jako społeczności pogranicza poznański socjolog Andrzej Sakson, który 
oprócz wspomnianych wyżej nabożeństw w�języku polskim wymienił rów-
nież wydawany w�języku polskim w�dużym jak na warunki mazurskie nakła-
dzie 2000 egzemplarzy „Głos Ewangelijny”248.

Wiek XX przyniósł dalsze postępy procesów asymilowania się z�niemie-
ckością mieszkańców Mazur i�Pruskiej Litwy. W�1907 r. nabożeństwa w�ję-
zyku litewskim odprawiano jeszcze tylko w� 69 kościołach Prus Wschod-
nich, poszukując przy tym w�dalszych 6 mówiącego po litewsku księdza249. 
Ogromny wpływ na tożsamość obydwu społeczności wywarła I�wojna świa-
towa. Po 1919 r. nastąpiło załamanie ilości kazań w�języku litewskim. Na 
południe od Niemna głoszono je tylko w�Tylży, Pilkałach, Skajzigrach, Inse, 
Pokraken, Jurgajczach i� Ragnecie, sporadycznie zaś w� Laukiszkach, Łoź-
dzieniach i�Szakunach250. Związek Mazurów z�państwem niemieckim po-
głębiły natomiast wspólne przeżycia wojenne i� ich udział w� walkach na 
różnych frontach I� wojny światowej oraz znaczna pomoc innych obsza-
rów Niemiec w�odbudowie prowincji ze zniszczeń wojennych251. Najistot-
niejsze znaczenie miał tutaj jednak przewidziany traktatem wersalskim na 
11 lipca 1920 r. plebiscyt, w�którym mieszkańcy południowych powiatów 
Prus Wschodnich mieli zdecydować o�swojej przynależności do Polski lub 
Prus Wschodnich (taka nazwa, a�nie „Niemcy”, widniała na kartach do gło-
sowania). W�skali całych Prus Wschodnich plebiscyt przyniósł ostatecznie 
miażdżące zwycięstwo strony niemieckiej: za Prusami Wschodnimi odda-
no 97,89% głosów, a�za Polską 2,11%252. Zwrot Mazurów w�kierunku nie-

246 Por. tamże, s. 478.
247 A. Kosssert, Mazury. Zapomniane południe…, s. 159.
248 Por. A. Sakson, Mazurzy – społeczność pogranicza, Poznań 1990, s. 34.
249 A. Kosssert, Mazury. Zapomniane południe…, s. 158.
250 Por. A. Kossert, Prusy Wschodnie…, s. 158.
251 Por. A. Sakson, Mazurzy…, s. 47.
252 Por. A. Kossert, Prusy Wschodnie…., s. 205.
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mieckiej tożsamości narodowej był m.in. wynikiem masowej mobilizacji tej 
kilkusettysięcznej społeczności i�jej upodmiotowienia „jako bezpośrednich 
organizatorów całego ruchu regionalnego, a�przede wszystkim jako rzeczy-
wistych gospodarzy ziemi rodzinnej”253. Nastąpiło to dzięki działalności 
Maxa Worgitzkiego, założyciela niezwykle dynamicznie działającego Związ-
ku Mazurów i�Warmiaków (Masuren- und Ermländerbund)254. 

Traktat wersalski skomplikował również sytuację na Pruskiej Litwie, 
którą jako autonomiczne terytorium pod nazwą Kraj Kłajpedzki (niem. Me-
melland) odłączono od Niemiec i�przekazano pod kontrolę Ligii Narodów 
i�francuski zarząd wojskowy. Urząd gubernatora Kraju objął generał bryga-
dy Dominique Joseph Odry, który do administrowania Krajem powołał dy-
rektorium. Statut autonomii nie zadowalał jednak Litwinów i�10 stycznia 
1923 r. przebrane za litewskich powstańców oddziały wojskowe wkroczy-
ły do Kraju Kłajpedzkiego i�przyłączyły go do Republiki Litewskiej. Działa-
nia te nie spotkały się z�oporem wojsk francuskich. Podjęty przez miejscową 
ludność strajk generalny został stłumiony siłą. 8 maja 1934 r. Wielka Bry-
tania, Francja, Włochy, Japonia i�Litwa podpisały konwencję kłajpedzką, 
której częścią był statut Kraju Kłajpedzkiego, gwarantujący mu szeroką au-
tonomię w�ramach państwa litewskiego. Mieszkańcy Kraju otrzymali auto-
matycznie obywatelstwo litewskie, opatrzone jednak adnotacją „obywatel 
Kraju Kłajpedzkiego”255. Kwestia kłajpedzka stała się zarzewiem ciągnącego 
się przez okres wojenny konfl iktu niemiecko-litewskiego. 

Dochodziło do brzemiennych w�skutki konfrontacji obydwu kultur, przy czym każ-
da ze stron bezkompromisowo forsowała swoją zasadę państwa narodowego. (…) 
Po 1918 roku pruski Litwin nie był już uważany za współobywatela, który chce pie-
lęgnować swoją kulturę, lecz za potencjalnego zwolennika wcielenia kraju do Litwy. 
A�przeważająca większość mieszkańców Kraju Kłajpedzkiego, w� tym nawet litew-
skojęzyczna ludność wiejska, miała nastawienie proniemieckie256.

253 R. Traba, „Wschodniopruskość”…, s. 71.
254 Na temat działalności Worgitzkiego por. R. Traba, Kształtowanie tożsamości zbiorowej Mazu-

rów i�Warmiaków. O�działalności Maxa Worgitzkiego w�okresie międzywojennym, w: tegoż, Kraina tysią-
ca granic. Szkic o historii i pamięci, Olsztyn 2003, s. 130-139.

255 Por. A. Kossert, Prusy Wschodnie…, s. 208-209. 
256 Tamże, s. 209 i�214. 
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Autonomia Kraju Kłajpedzkiego była uważana przez Niemcy za sta-
dium przejściowe, a�celem było jego ponowne wcielenie do Rzeszy257. Sta-
rania te nasiliły się wraz z�objęciem władzy przez Adolfa Hitlera. Po aneksji 
Czechosłowacji władze III Rzeszy wysunęły wobec Litwy ultimatum w�spra-
wie Kłajpedy, domagając się jej dobrowolnego przyłączenia do Niemiec 
w� formie umowy i�grożąc akcją zbrojną przeciwko Litwie w�razie niespeł-
nienia tego żądania. 23 marca 1939 r. minister spraw zagranicznych Lit-
wy Juozas Urbas zmuszony został do podpisania układu z�Niemcami, który 
w�art. 1 stwierdzał, że „(…) odłączone na mocy Traktatu Wersalskiego od 
Niemiec terytorium Kłajpedy zostanie z�dniem dzisiejszym ponownie złą-
czone z�Rzeszą Niemiecką”258. 22 marca 1939 r. z�Kraju Kłajpedzkiego wy-
cofały się wojska litewskie, zaś w�dniu podpisania samego układu zwraca-
jącego Kraj Kłajpedzki Rzeszy Niemieckiej do Kłajpedy przez most w�Tylży 
wkroczyły pierwsze oddziały Wehrmachtu i�SS, a�na pokładzie pancernika 
„Deutschland” przybył entuzjastycznie witany przez miejscowych Niemców 
Adolf Hitler259. W� publicystyce poświęconej zagadnieniom kulturalnym 
„niemieckiego Wschodu” wydarzenie to potraktowano jako zrzucenie kaj-
dan nałożonych przez Wersal. Na łamach specjalnego wydania gdańskiego 
miesięcznika „Ostdeutsche Monatshefte” z� czerwca 1939 r., poświęcone-
go Czechom, Morawom i�Krajowi Kłajpedzkiemu, w�artykule zatytułowa-
nym „Kraj Kłajpedzki: 20 lat walki dla niemieckiej kultury” Gerhard Lietz 
podsumowywał: 

Wraz z�ponownym przyłączeniem Kraju Kłajpedzkiego do Niemiec swój koniec po 
dwudziestu latach życia znalazła geografi czna, etnografi czna i�polityczna konstruk-
cja, którą był właśnie dotychczasowy Kraj Kłajpedzki wraz ze swoimi pseudohisto-
rycznymi podstawami. Prawie siedemsetletnie związki historyczne okazały się sil-
niejsze niż kajdany Wersalu260.

257 Por. tamże, s. 212. 
258 Cyt. za: A. Sakson, Od Kłajpedy do Olsztyna. Współcześni mieszkańcy byłych Prus Wschodnich: 

Kraj Kłajpedzki, Obwód Kaliningradzki, Warmia i�Mazury. Poznań 2011, s. 68.
259 Por. tamże.
260 G. Lietz, Memel: 20 Jahre Kampf für deutsche Kultur, „Ostdeutsche Monatshefte, Sonder-

heft: Böhmen-Mähren und Memelland”, nr 3/1939, s. 163-167, tutaj s. 163.
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Jak zostało wspomniane w�pierwszym rozdziale „Wstępu” Prusy Wschod-
nie były krajem, w�którym naziści odnosili spektakularne sukcesy wybor-
cze. Największą liczbę głosów NSDAP zyskiwała przy tym w�południowych, 
mazurskich powiatach kraju. Rozmiary masowego poparcia Mazurów dla 
Adolfa Hitlera uwidoczniła jego wizyta w�Prusach Wschodnich w�1932 r. 
odbyta w�ramach kampanii wyborczej do pruskiego landtagu. Towarzyszą-
cy mu podczas podróży po Mazurach późniejszy szef prasowy III Rzeszy i�se-
kretarz stanu w�Ministerstwie Propagandy Rzeszy Otto Dietrich określił ją 
wręcz jako „mazurskie objawienie”261. Relacjonując swoje wrażenia, pisał:

Podczas tej podróży wydawało się nam, że cała mazurska kraina znajduje się  pod 
swastyką. Najbiedniejszy syn narodu był tutaj najwierniejszym jego synem. Swasty-
ki na wszystkich przydrożnych drzewach, portrety Hitlera na wszystkich domach 
oraz girlandy i�bramy powitalne przy wszystkich wjazdach do wsi; wszędzie nadzie-
ja i�oddanie!262

I�nawet jeśli w�wypowiedzi tej oddzielimy plewy ówczesnej propagan-
dy od ziarna prawdy, to i� tak nie będzie ona daleka od rzeczywistości, co 
potwierdza choćby rzut oka na fotografi e ze wspomnianej podróży Hitle-
ra opublikowane 7.05.1932 r. w�reportażu w�„Illustrierter Beobachter”263. 

Jeżeli zadamy pytanie o� przyczynę tak ogromnej podatności Mazurów 
na propagandę NSDAP, to obok przyczyn natury ekonomiczno-politycznej 
wydaje się, że w�tym przypadku decydującą rolę odegrała możliwość osta-
tecznego upodmiotowienia społecznego i�wyjścia z� izolacji jako obywatele 
drugiej kategorii. Istotę nazistowskiej „akceptacji” Mazurów na tle wcześ-
niej prowadzonej polityki germanizacyjnej Andreas Kossert ujmuje w�spo-
sób następujący:

Przed 1918 rokiem polityka germanizacyjna usiłowała zdeprecjonować kulturę i�ję-
zyk Mazurów w�porównaniu z�niemczyzną. Po pierwszej wojnie światowej zaczęła się 

261 O. Dietrich, Mit Hitler in die Macht. Persönliche Erlebnisse mit meinem Führer, München 
1934, s. 89.

262 Tamże, s. 90-91.
263 Por. „Ein ganzes Volk ist im Aufbruch begriffen!”. Adolf Hitler in Ostpreußen, „Illustrierter 

Beobachter”, nr 19/1932 z�7.05.1932, s. 410-412.
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dynamicznie postępująca asymilacja Mazurów z�niemieckim kręgiem kulturowym. 
Mazurzy zrozumieli, że ich awans społeczny i�kariera zawodowa były możliwe tyl-
ko pod warunkiem zaakceptowania przewagi języka niemieckiego i�kultury niemie-
ckiej. Pogodzili się więc z�sytuacją i�w�czasach Republiki Weimarskiej próbowali ją 
wykorzystać. Jednak były to czasy trudne pod względem gospodarczym, natomiast 
narodowy socjalizm oferował im nie tylko stabilną sytuację fi nansową i�ekonomicz-
ną, lecz także nowy, trwały ład państwowy, a�co Mazurzy cenili sobie szczególnie.

Większość wyborców mazurskich nigdy nie zaakceptowała Republiki Weimar-
skiej, gdyż za jej czasów nadal byli dyskryminowani przez nadającą ton ludność nie-
miecką i�upośledzani przez państwową politykę gospodarczą i�kredytową. NSDAP 
na Mazurach szybko nauczyła się wykorzystywać to niezadowolenie z�nieudanej po-
lityki strukturalnej, prowadzonej przez wielkorolnych wschodniopruskich działaczy 
politycznych. Nowy ruch głosił zniesienie dawnych sprzeczności klasowych i�kultu-
rowych na rzecz niemieckiej „wspólnoty narodowej” i�jeśli nie wcześniej, to od czasu 
mazurskiej podróży Hitlera w�1932 roku już na pewno wydawał się Mazurom, trak-
towanym do tej pory jako Niemcy drugiej kategorii, szansą na wyjście z�izolacji264.

Za to wyjście z�izolacji należało jednak zapłacić wysoką cenę. Jak zauwa-
ża bowiem dalej Kossert, w�odróżnieniu od cesarstwa i� republiki weimar-
skiej „państwo nazistowskie wykluczało rozwiązanie «problemu» mazur-
skiego w�duchu proniemieckim na płaszczyźnie kulturalnej; jego wyraźnym 
celem programowym było wyrwanie wszystkich słowiańskich korzeni, jakie 
jeszcze istniały”265. Nie sposób więc nie zgodzić się z�pesymistyczną i�dosad-
ną konkluzją autora, że „Narodowi socjaliści stali się prawdziwymi graba-
rzami kultury mazurskiej”266.

Warmiacy

WYDANY W�1893 R. W�WARSZAWIE trzynasty tom monumentalnego Słow-
nika geografi cznego Królestwa Polskiego i� innych krajów słowiańskich okre-
śla jako „właściwą Warmię” tereny powstałego w� 1243 r. biskupstwa 

264 A. Kosssert, Mazury…, s. 242-244.
265 Tamże, s. 244. 
266 Tamże.
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warmińskiego267. Na mocy traktatu toruńskiego z�1466 r. biskupi warmińscy 
stali się ze sprzymierzeńców krzyżaków lennikami Korony Polskiej. Wpraw-
dzie od 1551 do 1795 r. Warmia była rządzona przez 17 biskupów Polaków, 
to jednak już wówczas zaznaczyła się wyraźnie jej odrębność względem Pol-
ski, gdyż – jak to ujmuje wspomniany powyżej słownik –

Mało się z�Polską komunikowała i�mało była znana w� ziemiach polskich. Uważa-
ła się zresztą Warmia za przedstawicielkę odrębności Prus królewskich w�stosunku 
do Polski, książę biskup warmiński był z�urzędu marszałkiem na gienerale (wspól-
nym sejmie) ziem pruskich, a�otrzymawszy od Karola IV, cesarza, tytuł księcia rzeszy 
niem., czuł się pokrzywdzonym w�Rzeczypospolitej, która tytułów, a�zwłaszcza zagra-
nicznych, nie uznawała. Ztąd też to pochodziło, że Warmia tak troskliwie przestrze-
gała warunku indygenatu pruskiego dla biskupów. Rodziny szlacheckie polskie nie 
osiadały na Warmii na czas dłuższy; trzymały się zwykle dworu biskupiego i�kapituły 
oraz dóbr kościelnych i�klasztornych268.

Granice diecezji, opisane w�akcie z�1254 r. pierwszego biskupa warmiń-
skiego Anzelma, zachowały się prawie nienaruszone aż do 1772 r., kiedy 
to po pierwszym rozbiorze Polski przyłączono Warmię do Prus i�podzielo-
no na cztery powiaty: braniewski, lidzbarski, olsztyński i�reszelski. „Cały ten 
obszar obejmuje blisko 80 mil kwadr. i�przedstawia pas ziemi, ciągnący się 
od zatoki Świeżej najprzód wązko, a�potem nagle rozszerzający się w�Pru-
sy wschodnie, dawniej książęce”269. Etnicznie i�kulturowo kraina ta podzie-
lona była na dwie części: północną – niemiecką oraz południową – polską 
i�mieszaną etnicznie270. Wyznanie katolickie odgrywało ważną rolę dla toż-
samości zarówno polskich, jak i�niemieckich Warmiaków. 

Fakt ten tworzył z�jednej strony pewne więzy między nimi wynikające ze wspólno-
ty wyznaniowej i�poczucia zagrożenia, szczególnie w�okresie kulturkampfu, z�drugiej 

267 Ks. R. Frydrychowicz, Warmia, w: B. Chlebowski (red.), Słownik geografi czny Królestwa 
Polskiego i�innych krajów słowiańskich, t. XIII, Warszawa 1893, s. 5-13, tutaj s. 7.

268 Tamże, s. 10.
269 Tamże, s. 8. 
270 Por. R. Traba, Postawy narodowe na Warmii na przełomie XIX i� XX wieku w� perspektywie 

procesu modernizacji, w: tegoż: Kraina tysiąca granic…, s. 19-31, tutaj s. 20. 
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strony zbliżał polskich Warmiaków do tradycyjnie polskich ośrodków ruchu narodo-
wego w�Wielkopolsce i�Prusach Zachodnich271.

Kraina ta pozostała w� drugiej połowie XIX w. na marginesie silnych 
wówczas impulsów modernizacyjnych, stąd też nie nastąpiły tam istotne 
przeobrażenia struktury społecznej i�dalej przeważała duża własność chłop-
ska, a� dominującą rolę społeczną zachowało duchowieństwo katolickie. 
W�rozwoju społecznym i�narodowym Warmii Robert Traba wyodrębnił trzy 
charakterystyczne okresy:

1) 1871-1890 – kulturkampf i�jego bezpośrednie skutki;
2) 1890/91-1908 – rozwój ruchu społecznego i�narodowego;
3) 1908-1914 – liberalizacja życia społecznego i�polaryzacja nastrojów narodowych272.

Dokonując przeglądu ewolucji tożsamości warmińskich w�omawianym 
okresie na warmińskim pograniczu polsko-niemieckim, skonstatował Tra-
ba, że „miało ono charakter skali, pewnego kontinuum zawartego między 
biegunami integralnej polskości lub integralnej niemieckości”273. Dążenie 
katolicyzmu niemieckiego „do pełnego unarodowienia w� społeczeństwie 
cesarskiej Rzeszy”274, wyrażające się w�lokalnych warmińskich warunkach 
coraz większą lojalnością duchowieństwa wobec władz państwowych, miało 
swoją drugą stronę w�postaci ukształtowania się polskiego ruchu narodowe-
go. Powstanie w�1886 r. „Gazety Olsztyńskiej” było więc nie tylko reakcją 
obronną na antypolskie ustawodawstwo państwa pruskiego, lecz także na-
ruszeniem dotychczasowego status quo. Fenomen polskiego ruchu narodo-
wego na Warmii polegał wg Traby na „połączeniu idei narodu z�mistycznym 
posłannictwem Polaków”275, którego symbolem stały się objawienia mówią-
cej do dzieci po polsku Matki Bożej w�Gietrzwałdzie w�1877 r. W�wydarze-
niach gietrzwałdzkich Hubert Orłowski dopatruje się ponadto początku to-
posu „świętej Warmii”, a�konotacji tej formuły w�polu wyznaczanym przez 

271 Tamże. s. 20. 
272 Tamże.
273 Tamże, s. 30.
274 Tamże, s. 25.
275 Tamże, s. 23.
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takie przymioty warmińskości jak: pobożność, skromność, pracowitość, 
prostota276. Konsekwencją połączenia polskiej ideologii narodowej i�katoli-
cyzmu była m.in. krytyka przedstawicieli duchowieństwa oraz biskupa w�sy-
tuacji, gdy zagrażali oni poczuciu tożsamości narodowej. W�ten sposób na-
ruszona została nierozerwalnie związana z�warmińskością zasada wspólnoty 
wiernych i�ich duszpasterza, a�konsekwencją był konfl ikt ze społecznością 
niemiecką i�częścią społeczności polskiej na tle wyznaniowym277. Po pierw-
szych dynamicznych latach rozwoju polskiego ruchu narodowego (powsta-
nie sześciu towarzystw i� wybór Polaka na posła do Reichstagu) nastąpił 
etap stagnacji, a�jego działalność zeszła na margines życia publicznego i�zo-
stała przysłonięta silnym rozwojem gospodarczym organizacji niemieckich. 
W�nurt życia tychże organizacji włączyła się większość polskich Warmia-
ków. Motywacje takiej postawy były wg Traby przede wszystkim natury 
ekonomicznej, a�jej następstwem było znalezienie miejsca nie tylko w�no-
woczesnych strukturach społecznych, ale również stopniowa akulturacja, 
czyli praktykowanie niemieckich wzorów kulturowych i�rezygnacja z�włas-
nych278. Dlatego też próby stworzenia alternatywnej formy ruchu polskiego 
na bazie wartości regionalnych, czyli warmińskości i�katolicyzmu, skończyły 
się fi askiem i�eskalacją napięć narodowych. Próbę taką podjęli polscy i�nie-
mieccy Warmiacy (ks. Walenty Barczewski, Eugeniusz Buchholz279), sku-
pieni wokół polskojęzycznych gazet: „Nowin Warmińskich” (1890-1891) 
oraz „Warmiaka” (1893-1905). Szukali oni tym samym sposobu złagodzenia 
konfl iktu polsko-niemieckiego na Warmii. Konfl ikt ten jednak z� biegiem 
czasu nabrzmiewał coraz bardziej, a� towarzyszyło mu kreowanie i� propa-
ganda irracjonalnego stereotypu wroga, tak iż na początku XX w. wszelkie 
próby poszukiwania kompromisu na bazie wartości regionalnych stały się 
w�ocenie Traby nierealne280.

Kolejnym etapem na drodze narodowej polaryzacji tożsamości war-
mińskich stał się wspomniany wcześniej plebiscyt. Plebiscyt objął swym 

276 Por. H. Orłowski, Rzecz o�dobrach symbolicznych. Gietrzwałd 1877, Olsztyn 2005, s. 125.
277 Por. R. Traba, Postawy narodowe na Warmii…, w: tegoż, Kraina tysiąca granic…, s. 19-31, 

tutaj s. 23.
278 Por. tamże, s. 27.
279 Na temat działalności Buchholza por. R. Traba: Warmińskie dylematy. Szkic o�Eugeniuszu 

Buchholzu, w: tegoż: Kraina tysiąca granic…, s. 32-57.
280 Por. R. Traba, Postawy narodowe na Warmii…, s. 19-31, tutaj s. 28n.
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zasięgiem także dwa powiaty warmińskie – olsztyński i� reszelski. W� zor-
ganizowanym 11.07.1920 głosowaniu w� powiecie olsztyńskim za Prusa-
mi Wschodnimi opowiedziało się 86,53% głosujących, a�za Polską 13,47%. 
W�powiecie reszelskim za przynależnością do Prus Wschodnich głosowało 
97,9% mieszkańców, a�za Polską tylko 2,10%281. Zorientowani ku polskości 
Warmiacy skupili w�okresie międzywojennym swoją działalność wokół „Ga-
zety Olsztyńskiej”, będącej w� sensie ideologicznym organem Związku Po-
laków w�Niemczech i�reprezentującej jego linię programową282. Kreowana 
wówczas ogromnym nakładem sił i�środków „wschodniopruskość” nie była 
dla nich interesującą ofertą tożsamościową. Jak konstatuje Robert Traba, 
była ona „jedynie wyborem «geografi cznym», określającym jedność naro-
dową wszystkich identyfi kujących się z�polskością w�prowincji wschodnio-
pruskiej (Związek Polaków w�Prusach Wschodnich w� latach 1920-1922). 
Jej miejsce zastąpiono szybko łącznym lub rozdzielnym posługiwaniem się 
określeniem «Warmia, Mazury i�Powiśle»”283. 

Po dojściu do władzy nazistów zarysowane powyżej tendencje identy-
fi kacji z� niemieckością wśród Warmiaków przybrały znacząco na sile. Co 
prawda zawarcie 26.01.1934 r. deklaracji polsko-niemieckiej o� niestoso-
waniu przemocy polepszyło na krótki czas klimat wzajemnych stosunków 
i�otworzyło możliwości tworzenia polskich szkół na Warmii, to jednak wy-
buch drugiej wojny światowej oznaczał brutalną rozprawę z� ruchem pol-
skim i� szereg represji wobec jego działaczy. Zlikwidowana została „Gaze-
ta Olsztyńska”, a�pracownicy wszystkich innych instytucji polskich zostali 
aresztowani i�wywiezieni do obozów koncentracyjnych284. 

W�1945 r. tereny Warmii zostały mocą podjętych w�Jałcie i�Poczdamie 
decyzji przyłączone do Polski. Ucieczka i�ewakuacja ludności Prus Wschod-
nich przed wkraczającą Armią Czerwoną oraz wypędzenia, gwałty na kobie-
tach i�wysiedlenia na Syberię dotknęły również ludność warmińską podczas 

281 Por. A. Kossert, Prusy Wschodnie…, s. 205.
282 Por. R. Traba, Wschodniopruskość”..., s. 171. Na temat polskiego ruchu narodowego na 

Warmii por. również: W. Wrzesiński, Ruch polski na Warmii, Mazurach i�Powiślu w�latach 1920-1939, 
Olsztyn 1973 oraz J. Jasiński, Świadomość narodowa na Warmii w�XIX w. Narodziny i�rozwój, Olsztyn 
1983. 

283 Tamże, s. 177.
284 Por. W. Wrzesiński, Ruch polski na Warmii…, s. 309.
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okresu radzieckiej administracji wojskowej w� Prusach Wschodnich285. 
Również cały szereg akcji mających na celu „repolonizację” Warmiaków 
i�Mazurów, którego nasilenie przypadło na lata 1950-1955, przyczynił się 
do dalszego rozpadu pierwotnej społeczności warmińskiej i�wzmożonej fali 
wyjazdów do Niemiec. Prowadzona we wspomnianym okresie stalinowska 
polityka narodowościowa oznaczała zastraszanie, aresztowania i� stosowa-
nie przemocy fi zycznej w� stosunku do opornych wobec tzw. „weryfi kacji” 
narodowościowej286. 

„Czy istnieją jeszcze Mazurzy i�Warmiacy?” – takie pytanie postawił w�ty-
tule jednego z�rozdziałów swojej książki na temat stosunków narodowościo-
wych na terenie Warmii i�Mazur po 1945 r. Andrzej Sakson, konkludując: 

Proces dezintegracji społeczności mazurskiej i�warmińskiej trwa nieprzerwanie od 
1945 r. W�1947 r. w�Polsce mieszkało jeszcze 80 tys. Mazurów i�40 tys. Warmiaków. 
Obecnie w�swych ojczystych stronach żyje 6-10 tys. Mazurów oraz 4-6 tys. Warmia-
ków i�ich potomków287.

W�swoim studium Od Kłajpedy do Olsztyna. Współcześni mieszkańcy by-
łych Prus Wschodnich: Kraj Kłajpedzki, Obwód Kaliningradzki, Warmia i�Ma-
zury288 poznański socjolog zwraca ponadto uwagę na różne próby ożywienia 
tradycji warmińskiej w�latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku w�posta-
ci obchodów różnego rodzaju rocznic historycznych, prób rewitalizacji ele-
mentów kultury materialnej i�folkloru oraz nawiązywania do tradycji ruchu 
polskiego na Warmii w�okresie II Rzeczpospolitej289. 

Ciekawych wniosków na temat powojennych przemian tożsamości war-
mińskiej dostarczają wyniki przeprowadzonych w� latach 2005-2006 w�ra-
mach projektu badawczego „Pamięć pogranicza” badań w� warmińskiej 
wsi Purda Wielka290. Z� badań tych wynika, iż tożsamość Warmiaków da 

285 Por. A. Sakson, Stosunki narodowościowe na Warmii i�Mazurach 1945-1997, Poznań 1998, 
s. 22-27.

286 Por. tamże, s. 191-232.
287 Tamże, s. 360.
288 Por. A. Sakson, Od Kłajpedy do Olsztyna…, Poznań 2011.
289 Por. tamże, s. 635n.
290 Por. R. Traba/ A. Sakson (red.), Przeszłość zapamiętana. Narracje z� pogranicza. Materiały 

pomocnicze do analizy polsko-niemieckich stosunków narodowościowych na przykładzie warmińskiej wsi 
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się przedstawić jako continuum: Polak – Warmiak – Niemiec. Wspomniane 
badania w�Purdzie Wielkiej dostarczyły następujących danych o�tożsamo-
ści współczesnych Warmiaków: 66,7% Warmiaków uważa się za Polaków, 
19,7% za Polaków i�Warmiaków, 9,1% za Warmiaków i�Polaków oraz 4,5% 
za Warmiaków. Żaden z�badanych nie określił się jako Niemiec291. 

Wraz z�dezintegracją społeczności warmińskiej podstawą jej tożsamości 
staje się coraz bardziej wspólnota pamięci. Jak zauważa Łukasz Rogowski

Warmińskość z�czasem, wraz ze stopniowym zmniejszaniem się liczby osób samode-
fi niujących się w�Purdzie jako Warmiacy, staje się już nie tyle podstawą konstruo-
wania tożsamości jednostkowej i� społecznej, ile właśnie swego rodzaju przedmio-
tem „wspólnej pamięci” wszystkich mieszkańców wsi. Z�tego też powodu tożsamość 
warmińska jest elementem tożsamości wsi na Warmii, jest współtworzona przez jej 
mieszkańców, nie tylko Warmiaków, na podstawie wspomnień, procesów zapomina-
nia i�„odpominania”292.

Warto jeszcze postawić pytanie o�dalszy los niemieckich Warmiaków po 
1945 r. Ogólnie rzecz biorąc, można stwierdzić, że grupa ta w�pozytywny 
sposób wyróżniała się na tle polityki prowadzonej przez ziomkostwa i�Zwią-
zek Wypędzonych. Niebagatelną rolę pełnił tu czynnik konfesyjny w�po-
staci warmińskiego katolicyzmu. Pierwsze poczynania przebywającego 
od sierpnia 1945 poza swoją diecezją biskupa warmińskiego Maximiliana 
Kalle ra koncentrowały się na zachowaniu związków między Warmiakami, 
ich przywiązania do Kościoła i�tożsamości. Inaczej niż inni duchowni, wyra-
żał bardzo wcześnie publicznie przekonanie o�niemożliwości powrotu, wią-
żąc nadzieję z� aktywną integracją w� nowych warunkach. Starania Kalle-
ra koncentrowały się przede wszystkim na organizacji duszpasterstwa dla 

Purda Wielka, Olsztyn 2007. (= Historia i� pamięć polsko-niemieckiego pogranicza. Warmińska 
Purda 1); M. Kardach/ J. Pilecki/ E. Traba (red.), Purda 1900-2006. Portret wsi / Gross Purden 
1900-2006. Das Portrait eines Dorfes. Olsztyn 2008 (= Historia i� pamięć polsko-niemieckiego 
pogranicza. Warmińska Purda 2).

291 A. Sakson, Od Kłajpedy do Olsztyna…, s. 638.
292 Ł. Rogowski, Przemiany tożsamości wsi na Warmii i�Mazurach w�latach 1920-2005. Studium 

historyczno-socjologiczne na przykładzie wsi Purda Wielka, w: A. Sakson (red.): Ślązacy, Kaszubi, 
Mazurzy i�Warmiacy – między polskością a�niemieckością, Poznań 2008, s. 305-320, tutaj s. 309.

Prusy Wschodnie.indd   102Prusy Wschodnie.indd   102 14.06.2022   16:21:4114.06.2022   16:21:41



« 103 »

Wstęp

ludności wiejskiej Warmii293. Następca zmarłego w�1947 r. Kallera, wika-
riusz kapitulny prałat Arthur Kather, kontynuował co prawda te starania, 
skoncentrował się jednakże na działaniach politycznych w�celu zachowa-
nia jedności diecezji warmińskiej i�jej ciągłości w�świetle prawa kanonicz-
nego. Głównym obiektem zainteresowania pozostawało młode pokolenie 
Warmiaków, któremu starano się wpoić wierność utraconym stronom oj-
czystym i�przekonanie o�konieczności zadośćuczynienia za doznane krzywdy 
wypędzenia. Analogicznie do „Karty niemieckich wypędzonych” deklaro-
wano (w�sposób jednak bardziej dyplomatyczny!) „rezygnację” z�przemocy 
i�„zemsty”, a�pokojową drogę do „nowego porządku” Warmiacy widzieli tyl-
ko w�formie „nowej Europy”, czyli powrotu do swoich stron ojczystych „tyl-
ko z�krzyżem i�pługiem”, ponieważ „miecz nie otworzy nam drogi do stron 
rodzinnych, a� mógłby nam ostatecznie przeciąć możliwość powrotu”, jak 
deklarowano w�liście organizacji „Junges Ermland” („Młoda Warmia”) na 
Wielkanoc 1952 r.294. Wspólną polsko-niemiecką historię traktowano przy 
tym pozytywnie, mówiąc o�„duchu pojednania”, co było pewnym anachro-
nizmem z� punktu widzenia podtrzymywanych nadziei na powrót i� odzy-
skanie własności. Publikacje historyczne Warmiaków nie były ponadto tak 
ideologicznie nacechowane jak te pochodzące z� innych kręgów wypędzo-
nych, do czego w�znacznym stopniu przyczyniła się działalność reaktywo-
wanego „Historischer Verein für Ermland” („Towarzystwo Historyczne dla 
Warmii”). Ogólnie działalność Wizytatora Apostolskiego dla Warmii i�sku-
pionych w�Ermlandhaus w�Münsterze organizacji niemieckich Warmiaków 
koncentrowała się z� jednej strony na pielęgnowaniu tożsamości warmiń-
skiej w�formie dużych „Spotkań Warmiaków” (Ermlandtreffen), a�z�drugiej 
na podtrzymywaniu przekonania o�opcji powrotu, ponieważ nie zostały po-
rzucone nadzieje na restaurację diecezji warmińskiej. W�latach sześćdzie-
siątych pojawiły się jednakże problemy personalne ze znalezieniem chęt-
nych do działania295. 

Lata siedemdziesiąte przyniosły wraz z� Ostpolitik Willy’ego Brandta 
istotne zmiany także dla społeczności niemieckich Warmiaków. Zawarcie 

293 Por. S. Voßkamp, Katholische Kirche und Vertriebene in Westdeutschland. Integration, Identität 
und ostpolitischer Diskurs 1945-1972, Stuttgart 2007, s. 126.

294 Cytat tamże, s. 128.
295 Por. tamże, s. 129.
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w�grudniu 1970 r. Układu o�Podstawach Normalizacji Stosunków między 
PRL a�RFN doprowadziło w�1972 r. do reorganizacji struktury kościelnej 
w�Polsce. Na byłych terenach niemieckich utworzone zostały nowe diecezje 
w�miejsce istniejących dotychczas administratur apostolskich. Dla katoli-
ckiej wspólnoty niemieckich Warmiaków oznaczało to „zmianę świadomo-
ści i�przeorientowanie”296, które z�czasem i�nie bez przeszkód doprowadzi-
ły do „koegzystencji obu ordynariuszy w�westfalskim Münsterze i�polskim 
Olsztynie”297. Jako najważniejszą przeszkodę na drodze do wzajemnego po-
rozumienia autorzy opracowań z� kręgu niemieckich Warmiaków wymie-
niają „pogardliwe i� głęboko niechrześcijańskie traktowanie ciągle jeszcze 
mieszkającej w�Prusach Wschodnich mniejszości niemieckiej”298. Kontakty 
z�diecezją warmińską zostały nawiązane w�drugiej połowie lat siedemdzie-
siątych i�przyjęły formę praktykowanych do dzisiaj pielgrzymek do Gietrz-
wałdu oraz pomocy materialnej dla lokalnego Kościoła. Po 1990 r. nastąpi-
ło wyraźne zacieśnienie tej współpracy. 

Jakie zadania widzą dla siebie obecnie niemieccy Warmiacy, których li-
czebność – tak jak reszty środowiska przesiedleńców – z�upływem czasu ma-
leje? Opublikowane w�2002 r. przez „Reprezentację Warmiaków” (Ermlän-
dervertretung), organ „Rodziny Warmińskiej” (Ermlandfamilie), „Wytyczne 
do pracy warmińskiej”299 (Leitgedanken zur Ermlandarbeit) mają wytyczyć 
„perspektywy na XXI w.”. Dokument ten powiela dotychczasową retory-
kę ziomkostw poprzez nawiązanie do kuriozalnego przesłania „Karty nie-
mieckich wypędzonych” z�1950 r., streszczającego się w�rezygnacji z�zemsty 
i�przemocy wobec winnych wypędzenia. Autorzy podkreślają przy tym eu-
ropejskie przesłanie płynące z�ducha wspomnianej „Karty” i�opowiadają się 
za pielęgnowaniem i�przekazywaniem dziedzictwa warmińskiego we wspól-
nocie z� dzisiejszymi mieszkańcami regionu. Warunkiem wzajemnego po-
jednania jest prawda historyczna, która pozwala „przerwać łańcuch bez-
prawia [Unrecht]”300 oraz zaangażowanie na rzecz partnerskich stosunków 

296 A. Penkert, Höhere Mächte haben entschieden. Flucht, Vertreibung und Ankommen ostpreußi-
scher Katholiken im Spiegel ihres Briefwechsels mit Bischof Maximilian Kaller. Mit einem Abriß der erm-
ländischen Nachkriegsgeschichte, Berlin 2008, s. 418. 

297 Tamże, s. 419. 
298 Tamże. 
299 Por. Leitgedanken zur Ermlandarbeit, http://www.visitator-ermland.de (16.02.2011).
300 Tamże.
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z� sąsiadami. Poszukiwanie wspomnianej prawdy historycznej ma odbywać 
się poprzez wspólne badania historyków niemieckich i�wschodnioeuropej-
skich. Następnym fi larem pracy na rzecz Warmii ma być wiara katolicka: 
„Warmiacy – gdziekolwiek żyją – powinni jeszcze mocniej dawać świade-
ctwo wiary w�swoim miejscu zamieszkania”301. W�punkcie „nadzieja i�mi-
łość” podkreślone zostały zasługi Warmiaków dla przezwyciężenia klimatu 
wrogości w� Europie Środkowo-Wschodniej i� konieczność dalszego pogłę-
bienia dotychczasowych działań integrujących warmińską społeczność. Na 
zakończenie zostaje określona przyszła warmińskość jako ta, która obejmo-
wać będzie „wszystkich na wschodzie i�na zachodzie, którzy czują się zwią-
zani z� kształtowanym przez Kościół warmińskim dziedzictwem i� chcą je 
twórczo wykorzystać w�swoim życiu”302.

Perspektywa „innych” przewija się przez większość tekstów opublikowa-
nych w�naszej antologii. Na tym miejscu chcielibyśmy zwrócić szczególną 
uwagę na dwa nieniemieckojęzyczne zjawiska literackie odzwierciedlają-
ce specyfi kę tożsamościową Mazur i�Pruskiej Litwy: twórczość mazurskiego 
poety ludowego Michała Kajki (1858-1940) oraz poezję luterańskiego pa-
stora i�proboszcza parafi i w�Tolminkiejmach (Tollmingkehmen) Kristijona-
sa Donelaitisa (1714-1780), których fragmenty utworów publikujemy rów-
nież w�antologii. Obie te postacie są ponadto interesujące poprzez fakt, że 
pośmiertna recepcja ich twórczości odegrała ważną rolę w�formowaniu toż-
samości zbiorowej Polaków i�Litwinów.

Urodzony w�Skomacku i�osiadły w�1884 r. w�Ogródku koło Ełku Mi-
chał Kajka (oryginalna pisownia nazwiska: Kayka), z� zawodu cieś la, mu-
rarz i� zdun, swój literacki styl ukształtował na lekturze Biblii, mazurskim 
kancjonale, kalendarzach dla Mazurów wydawanych przez Marcina Gerssa, 
lekturach gazet i�książek oraz na gwarze mazurskiej. Wiersze Kajki, w�któ-
rych niczym w�soczewce ogniskuje się warunkowana językiem polskim i�lu-
terańskim wyznaniem oraz wiernością pruskiemu domowi panującemu toż-
samość mazurska, obejmują zarówno pieśni i� teksty poetyckie o�tematyce 
religijnej i� przyrodniczej, panegiryki na cześć cesarza, jak i� wierszowaną 
publicystykę pisaną pod wpływem wydarzeń społecznych i�politycznych oraz 

301 Tamże.
302 Tamże.
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wiersze okolicznościowe pisane z�okazji rocznic, zjazdów i�spotkań działaczy 
ruchu polskiego303. Osobę i�twórczość skromnego mazurskiego poety ludo-
wego zaczęto wykorzystywać dla celów propagandowych już w�1945 roku. 
Wiersze Kajki, określanego odtąd jako „pieśniarz, budziciel, wieszcz ludu 
mazurskiego”304, były wykorzystywane przez ówczesną propagandę jako po-
twierdzenie polskiej przynależności narodowej Mazurów. W� publikacjach 
wierszy Kajki po 1945 roku akcentowano tematy narodowe, skrupulatnie 
pomijając do lat osiemdziesiątych utwory pisane w� mazurskim dialekcie 
z� okazji urodzin pruskiego cesarza. Opracowania naukowe stawiały sobie 
ponadto za cel udowodnienie etnicznie polskiej tożsamości poety ludowego 
z�Ogródka305. Recepcja Kajki nie ograniczała się tylko i�wyłącznie do dru-
ku kolejnych tomików jego wierszy, z�powodzeniem sięgano bowiem po ta-
kie formy wizualizacji i�kreacji pamięci zbiorowej jak pomnik czy muzeum. 
Odsłonięty w�1958 roku Ełku pomnik poety przedstawia go z�rodłem w�dło-
ni i� z� siedzącymi u� jego stóp dziećmi. Na osobną uwagę zasługuje otwar-
te 6.10.1968 roku, a�więc w�110 rocznicę urodzin Michała Kajki, muzeum 
w�Ogródku pod Ełkiem. Pomysł urządzenia muzeum poety w�wybudowa-
nym przez niego murowanym domu nieopodal jeziora w�Ogródku pojawił 
się już we wczesnych latach pięćdziesiątych. W�celu dokonania remontu 
domu usunięto z�niego mieszkającą tam żonę nieżyjącego syna Kajki Gu-
stawa Augustę, zabraniając jej wchodzić na teren gospodarstwa. Remont 
rozpoczęto w�1955 roku, jednakże prace nie przebiegały tak, jak to zapla-
nowano. Potwierdzają to krytyczne doniesienia prasy regionalnej w�1956: 
„Od roku już remontuje się dom rodzinny poety, w�którym ma być muzeum. 
Do tej pory niewiele zrobiono, chociaż Powiatowa Rada Narodowa prze-
znaczyła na ten cel 60 tysięcy złotych. Zwiezione deski i�bale stają się łupem 
złodziei”306. Opublikowany wówczas w�czasopiśmie „Świat” reportaż z�miej-
sca budowy wskazywał z�kolei na skandaliczne traktowanie spuścizny  Kajki. 
Zapytana przez reportera o�to synowa mazurskiego poety Augusta Kajkowa, 

303 Por. Z. Chojnowski, Michał Kajka. Poeta mazurski, Olsztyn 1992, s. 99-100. 
304 E. Sukertowa-Biedrawina, Spod ciesielskiego ołówka, „Odra”, 28.11.1948, s. 1.
305 Por. np. J. Jasiński, Michał Kajka. Droga do Polski, Suwałki 1990. Por. również tegoż, Michał 

Kajka 1858-1940. Życie – spuścizna literacka – rodzina – polemiki – wiersze, Ełk 2008 (tu szczególnie 
rozdział: „Współczesne spory o�polskość Michała Kajki”, s. 105-112). 

306 M. Brzoza, Odkrywamy poetę, „Kłosy. Dodatek kulturalno-oświatowy do Chłopskiej Drogi”, 
nr 11(128), czerwiec 1956, s. 1.
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opisywała sytuację w�następujący sposób: „Całą więc zimę murarze używa-
li na podpałkę książek z�biblioteki Kajki, poniszczyli bądź podpalili, bądź też 
rozkradli wszystkie sprzęty, jakie pozostały w�domu – w�tym dużo przedmio-
tów robionych własnoręcznie przez poetę”307. Okoliczności, w� jakich po-
wstawało muzeum Kajki, były z� pewnością przyczyną tego, że otwarto je 
dopiero w� 1968 roku. Przedstawione powyżej losy spuścizny Kajkowskiej 
przyczyniły się do tego, że w�otwartym muzeum pamiątek po poecie znaj-
dowało się raczej niewiele. Urządzone skromnie muzeum, którego pierwot-
ny wygląd zachował się w� niezmienionym stanie aż do 2014 r., kiedy to 
 otwarto nową wystawę stałą, eksponowało w�gablotach pamiątki pozosta-
łe po mieszkających niegdyś w�okolicy Mazurach, a�więc kancjonały oraz 
protestanckie piśmiennictwo religijne. Bezpośrednio do twórczości Kajki 
odnosiły się przymocowane do ścian napisy na drewnianych deskach. Ich 
głównym przesłaniem było podkreślenie zasług Kajki w� walce o� polskość 
Warmii i�Mazur: 

„Twórczość Michała Kajki, jednego z�najwytrwalszych bojowników o�polskość Ma-
zur i� Warmii, jest wzruszającym dokumentem walki ludu mazurskiego w� obronie 
kultury polskiej”

„Co się tyczy narodowości to Mazurzy z�Polski przyszli, a�ta nasza narodowość jest 
polska... Michał Kajka”

„Polska tu powróci – zobaczycie! Może ja nie zobaczę, może wy nie zobaczycie, ale 
wróci. Michał Kajka”

Jak pokazują powyższe przykłady, zwiedzający muzeum mazurską tożsa-
mość poety poznawali nie przez pryzmat cech właściwych dla społeczno-
ści pogranicza kulturowego, lecz z�punktu widzenia właściwego dla panują-
cego wówczas narodowo-komunistycznego dyskursu ideologicznego „Ziem 
Odzyskanych”. Również powojenne losy rodziny Michała Kajki są tragicz-
nym i�smutnym przykładem trwającej od 1945 r. dezintegracji społeczności 
mazurskiej. Uważani z�powodu swojego ewangelickiego wyznania przez pol-
ską większość za Niemców, dyskryminowani i�szykanowani w�codziennym 

307 AG, Skandal nie tylko w�Ogródku, „Świat”, nr 33 z�12.8.1956, s. 9.
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życiu i� wreszcie zmuszani siłą do przyjęcia obywatelstwa polskiego w� ra-
mach akcji „weryfi kacyjnej”, Mazurzy masowo wyjeżdżali do Niemiec. We-
dług ustaleń poznańskiego socjologa Andrzeja Saksona w� latach 1956-
1959 do Niemiec wyjechało z�terenów Warmii i�Mazur 38 407 osób, w�tym 
34 187 do RFN i� 4220 do NRD. Liczba ta stanowiła ponad 30% sta-
nu ludności rodzimej i�niemieckiej z�1955 r.308. Natomiast w�latach 1963-
-1970 z�terenu Warmii i�Mazur do RFN wyjechało 12 000 osób, a�do NRD 
w�latach 1965-1970 ponad 4000 osób309. W�1964 r. do Niemiec wyjechali 
– „nie żegnani przez nikogo”310 – Augusta Kajka wraz z�synem Gustawem. 
Chęć wyjazdu do Niemiec wraz z� całą rodziną wyrażał również pozostały 
przy życiu syn poety Adolf Kayka, wobec którego ofi cjalne organa PRL za-
stosowały jednak bardzo restrykcyjną politykę polegającą na stałej odmowie 
udzielenia zgody na wyjazd. W�latach 1962-1977 Adolf i�Gertruda Kayko-
wie – deklarując narodowość niemiecką – złożyli łącznie 10 podań o�pasz-
port, które załatwione zostały odmownie. Od decyzji tych Adolf Kayka od-
woływał się dziewięciokrotnie składając za jednym razem nawet po kilka 
odwołań do różnych instancji i�władz (razem było ich 15)311. Odmowa zgo-
dy na wyjazd do RFN motywowana była przez organa paszportowe PRL po-
litycznie. W�jednym z�dokumentów z�1968 r. pisano: „Sprawa wyjazdu zo-
stała załatwiona odmownie, ponieważ miejscowe czynniki kierowały się, że 
jest on pochodzenia polskiego, synem znanego piewcy polskości na Warmii 
i�Mazurach”312. Z�kolei w�uzasadnieniu kolejnej odmowy wydania paszpor-
tu z�8 stycznia 1970 r. pisano, że ze względu na to, „że jest wrogo ustosun-
kowany do PRL, po wyjeździe do RFN może wyrządzić szkody polityczne 
krajowi”313. Otrzymywane stale odmowy zgody na wyjazd wywoływały coraz 
większą irytację i�rozgoryczenie syna poety. W�trzecim odwołaniu z�28 grud-
nia 1967 r. Adolf Kayka pytał: „Czy ja mam cierpieć jako Zakładnik za Mi-
chała Kaykę czy ja w�moim życiu gdzie wkrótce skończę 67 lat muszę zno-
sić, jak młode pokolenie swoją nienawiść okazuje i�szwabem wyzywa, albo 

308 A. Sakson, Stosunki narodowościowe na Warmii i�Mazurach 1945-1997, Poznań 1998, s. 245. 
309 Por. tamże, s. 285. 
310 A. Różalski, Ostatni Mazur w�Ogródku, „Gazeta Wyborcza”, nr 304, 29.12.1992, s. 14.
311 Por. Akta paszportowe Adolfa Kajki, IPN Bi 456/3465. 
312 Informacja MO w�Piszu z�2 marca 1968 r. „dot. warunków bytowych oraz zachowania się” 

obywatela Adolfa Kayki, IPN Bi 456/3465 k. 45. 
313 Tamże, k. 79. 
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ma za błazna na ulicy i�od Kayków poetów wołają”314. Argument nienawi-
ści okazywanej przez młode pokolenie padł również w�czwartym odwoła-
niu wysłanym 26 lutego 1968 r. do przewodniczącego Rady Państwa: „Mi-
chał Kayka walczył o�ojczystą mowę, ale młode pokolenie dla tego nie ma 
zainteresowania ani szacunku, na grobie poety bazgrzą różne obrzydliwości, 
a�za synem poety wołają z�przezwiska”315. Skutkiem tego było – deklarowa-
ne przynajmniej na potrzeby uzyskania zgody na wyjazd – coraz większe dy-
stansowanie się Adolfa Kayki od ojca-poety, o�czym świadczy notatka służ-
bowa MO w�Piszu z�dnia 18.03.1977:

Kayka będąc w�dn. 18 03 77 w�referacie paszportowym oznajmił:
„Ojciec mój nie był patriotą tylko go zrobili. Pisał wiersze to nie znaczy, że był 

działaczem mazurskim. Ja jestem Niemcem i� pragnę wyjechać, a� to że ojciec był 
niby działaczem to nie powinno przeszkodzić”.

Zaznaczył, że będzie składał [podania o�zgodę na wyjazd] aż do skutku i�musi 
otrzymać wraz z�żoną zezwolenie na wyjazd emigracyjny do RFN”316.

25.11.1977 r., po piętnastu latach starań o� wyjazd, Adolf i� Gertru-
da Kaykowie pokwitowali odbiór paszportów, następnie złożyli podanie 
o�zmianę obywatelstwa i�w�styczniu 1978 r. wyjechali do Niemiec.

W� badaniach nad twórczością i� recepcją dzieła Michała Kajki podej-
mowanych po 1989 r. przeważa wątek powrotu do rozpatrywania ich 
w� kontekście mazurskiej tożsamości poety. „Przywrócenie” Kajki ma-
zurskości zawdzięczamy przede wszystkim studiom olsztyńskiego bada-
cza fenomenu literatury mazurskiej Zbigniewa Chojnowskiego317. Jest on 
również współautorem scenariusza nowej wystawy stałej w� Muzeum Mi-
chała Kajki w� Ogródku. Symptomatyczną ilustracją nowego spojrze-
nia na „hybrydyczną” tożsamość ludowego poety z�Ogródka niech będzie 

314 Tamże, k. 37.
315 Tamże, k. 40.
316 Tamże, k. 134. 
317 Por. Z. Chojnowski, Michał Kajka. Poeta mazurski, Olsztyn 1992; tegoż, Zmartwychwstały 

kraj mowy. Literatura Warmii i� Mazur lat dziewięćdziesiątych, Olsztyn 2002; tegoż (red.), Michał 
Kajka, Mały kancjonał mazurski i� opowieści ucieszne, Olsztyn 2008; tegoż, Wyobraźnia historyczna 
Mazurów pruskich. Studia i�źródła, Olsztyn 2014; tegoż, Michał Kajka – prawdziwie mazurski poeta, 
Ełk 2018. 

Prusy Wschodnie.indd   109Prusy Wschodnie.indd   109 14.06.2022   16:21:4114.06.2022   16:21:41



« 110 »

Hubert Orłowski, Rafał Żytyniec

cytat z�opracowanej przez Zbigniewa Chojnowskiego broszury informującej 
o�działaniach Muzeum:

Michał Kajka nie był ani Niemcem ani Polakiem, był Mazurem – człowiekiem pograni-
cza. Modlił się po polsku, ale mówił i�czytał także po niemiecku. Chwalił swoje rodzin-
ne strony, zachwycał się pięknem mazurskiej przyrody, ubolewał jednak nad zanikiem 
w�tym krajobrazie „macierzyńskiej mowy”, czyli języka polskiego. Polskość Kajki ukształ-
towały: gwara mazurska, religijne księgi ewangelickie drukowane staropolszczyzną oraz 
czasopisma, gazety i�kalendarze drukowane dla Mazurów po polsku czcionką gotycką318.

Kristijonas Donelaitis (podpisywał się również łacińską wersją swo-
jego nazwiska jako Christian Donalitius) przyszedł na świat 1 stycznia 
1714 r. w� Lazdynelach koło Gąbina w� rodzinie wolnych chłopów litew-
skich. Po ukończeniu szkoły średniej studiował na wydziale teologii uniwer-
sytetu w� Królewcu, uczęszczając zarazem na seminarium języka litewskie-
go, gdzie kształcono przyszłych pastorów mających objąć parafi e zamieszkałe 
przez ludność litewską. W�1743 r. Donelaitis zdał egzaminy pastorskie i�ob-
jął parafi ę w�Tolminkiejmach, którą od pokoleń zamieszkiwali pruscy Litwi-
ni i�która obejmowała 4 królewskie folwarki, 2 wolne gospodarstwa i�32 wio-
ski pańszczyźniane. W�ramach swojej działalności duszpasterskiej Donelaitis 
wybudował na miejscu chylącej się ku upadkowi drewnianej świątyni nowy 
kościół murowany, wyremontował dom parafi alny i�zbudował przytułek dla 
wdów po zmarłych pastorach319. Dzieło Donelaitisa obejmuje sześć bajek pi-
sanych w�duchu Ezopa, poemat Metai (Pory roku), 3 wiersze w�języku niemie-
ckim, listy, broszurę  o�tematyce społecznej, zapisy w�księgach metrykalnych 
oraz niewielki zbió r pism i� dokumentó w parafi alnych, głó wnie po niemie-
cku320. Na treść napisanego heksametrem poematu Pory roku składają się

dzieje wsi litewskiej, prace i�zabawy pańszczyźnianych chłopów, opisy przyrody. Na-
zwano ten utwór „encyklopedią życia litewskiego chłopa”. I� rzeczywiście, jest tam 

318 http://www.michalkajka.pl/index.php/historia (dostęp 3.11.2018). 
319 Por. Z. Ławrynowicz, Życie Krystyna Donelajtisa, w: K. Donelajtis, Pory roku. Z�litewskiego 

przetłumaczył Z. Ławrynowicz. Wstęp: A. Wakar i� Z. Ławrynowicz, Olsztyn-Białystok 1982, 
s. XXVIII-XLIV, tutaj s. XXVIII-XXXIII.

320 M. Niemojewski, Donelaitis i� Baranauskas: między piśmiennością a� literaturą, „Przeglą d 
Ś rodkowo-Wschodni”, nr 1/2016, s. 30-67, tutaj s. 30 n.
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sporo danych dotyczących stroju, stołu, rozmaitych tradycji i�zwyczajów, o�tym, jak 
pracowali, jedli, pili, bawili się itd. Gruntowna lektura utworu oraz znajomość oko-
liczności towarzyszących powstaniu dzieła ujawnia głębszy zamysł, jaki przyświe-
cał autorowi. Nie chodziło mu wcale o� prezentację ciekawostek etnografi cznych. 
Donelajtis był poetą, który pisał o�rzeczywistości go otaczającej, ale prezentacja tej 
rzeczywistości nie była celem samym w�sobie. Była kanwą, na której „dobry pasterz” 
pisał swoje oskarżenie: ostro krytykując stosunki między dworem i�wsią, napomina-
jąc swoich wiernych, piętnując pyszałkowatych, darmożrejów i�zagrzewając wszyst-
kich do większej dbałości o�poziom życia i�gospodarzenia321.

W�przypadku dzieła Kristijonasa Donelaitisa można mówić o�„podwój-
nej recepcji”322: najpierw w� kręgu jego dziewiętnastowiecznych niemie-
ckich tłumaczy i�badaczy, jak np. Ludwiga Rhesy (autora pierwszego nie-
mieckiego tłumaczenia Pór roku, które ukazało się w�1818 r. w�Królewcu pt. 
Das Jahr in vier Gesängen, ein ländliches Epos. Aus dem Litauischen des Chri-
stian Doneleitis, genannt Donalitius, in gleichem Versmaß ins Deutsche übersetzt 
von D.L.J. Rhesa Prof. d. Theologie) czy Ludwiga Passarge (autora trzecie-
go tłumaczenia Metai, które ukazało się w�Halle w�1894 r.), dla których po-
zostawał „ucieleśnieniem wschodniopruskości”323, a�następnie o�„odkryciu” 
go dla nowoczesnej litewskiej ideologii narodowej i�wyniesieniu do rangi 
litewskiego poety narodowego po odzyskaniu niepodległości w�1918 r.324. 
Donelaitis budził również zainteresowanie po 1945 r., kiedy Litwa stała się 
jedną z�republik Związku Radzieckiego. Z�okazji 250. rocznicy urodzin poety 
4 stycznia 1964 r. zorganizowano w�Wilnie zakrojone na szeroką skalę uro-
czystości, które były transmitowane przez radio i�telewizję. Na ten sam rok 
przypadła zorganizowana w�Staatsbibliothek w�Berlinie Wschodnim wysta-
wa, w�której Donelaitis przedstawiany i interpretowany był przez pryzmat 

321 Z. Ławrynowicz, Życie Krystyna Donelajtisa, w: K. Donelajtis, Pory roku. Z�litewskiego prze-
tłumaczył Z. Ławrynowicz. Wstęp: A. Wakar i�Z. Ławrynowicz, Olsztyn-Białystok 1982, s. XXVIII-
-XLIV, tutaj s. XXXIX.

322 A. Kuzborska, Eine doppelte Rezeption: Christian Donalitius versus Kristijonas Donelaitis, w: 
J. Stüben (red.), Ostpreußen – Westpreußen – Danzig. Eine historische Literaturlandschaft, (=Schrif-
ten des Bundesinstituts für� Kultur und� Geschichte der� Deutschen im östlichen Europa, t. 30), 
München 2007, s. 259-284.

323 Tamże, s. 261.
324 Por. tamże, s. 275.

Prusy Wschodnie.indd   111Prusy Wschodnie.indd   111 14.06.2022   16:21:4114.06.2022   16:21:41



« 112 »

Hubert Orłowski, Rafał Żytyniec

marksistowskiej walki klas jako „odważny bojownik o� sprawę litewskich 
chłopów pańszczyźnianych przeciw niemieckim panom feudalnym”325. Jesz-
cze przed upadkiem komunizmu udało się odbudować w�Tolminkiejmach 
według starych planów kościół Donelaitisa, w� którego krypcie spoczęły 
14 lipca 1979 r. jego doczesne szczątki326. Z�powodu ograniczonych ram ni-
niejszego wstępu nie jesteśmy w�stanie przedstawić całej wielowątkowej re-
cepcji Kristjonasa Donelaitisa, zagadnienie to omawia szczegółowo opubli-
kowany w�naszej antologii tekst Vasilijusa Safronovasa; było ono również 
przedmiotem szczegółowych studiów, do których w tym miejscu pozostaje 
nam odesłać czytelnika327.

Żydzi

SZCZEGÓLNĄ POZYCJĘ pośród wschodniopruskich „Innych” zajmowała spo-
łeczność żydowska. Mimo tego, że zarówno w� państwie zakonnym, jak 
i�w�Prusach Książęcych prowadzono bardzo restrykcyjną politykę w�odnie-
sieniu do Żydów, a�w�XVI i�XVII w. kilkakrotnie wydawano edykty zabra-
niające im pobytu w�Prusach Ksią ż ę cych, to 

przez cały ten okres pewna ich liczba mieszkała w�księ stwie i�prowadziła działalnoś ć  
handlową . Zadecydował o�tym przede wszystkim czynnik ekonomiczny, jako ż e ich 
działalnoś ć  przynosiła znaczne kwoty skarbowi ksią ż ę cemu (elektorskiemu) oraz 
oż ywiała ż ycie gospodarcze księ stwa pruskiego. Z�tego wzglę du byli popierani przez 
władcó w księ stwa, szczegó lnie przez Wielkiego Elektora328.

325 Cyt. za: A. Kossert, Prusy Wschodnie…, s. 340. 
326 Por. tamże.
327 Por np. A. Kuzborska, tejże, Świat codzienny, mityczny i� utracony. Sylwetki trzech twórców 

rodem z�Małej Litwy: Donelaitis, Vydūnas, Simonaitytė, w: R. Traba (red.), Tematy polsko-litewskie. 
Historia – literatura – edukacja, Olsztyn 1999, s. 163-182; tejże, Deutsche Gedichte von Kristijonas 
Donelaitis, „Annaberger Annalen”, nr 13/2005, s. 158-176; tejże, Eine doppelte Rezeption…, s. 259-
-284; tejże, Kristijonas Donelaitis a�rozwój litewskiej literatury narodowej, w: Studia Interkulturowe Eu-
ropy Środkowo-Wschodniej, t. 5, Warszawa 2010, s. 87-103; tejże, Kristijonas Donelaitis als literari-
sche Figur in der deutschen Literatur, „Annaberger Annalen”, nr 22/2014, s. 28-50. Por. również: 
L. Klein, „Die Jahreszeiten” von Kristijonas Donelaitis als Spiegelbild preußischer Schulpolitik, „Anna-
berger Annalen”, nr 25/2017, s. 36-61.

328 J. Wijaczka, Żydzi w�Prusach Książęcych (1525-1701), „Komunikaty Mazursko-Warmiń skie”, 
nr 1/1995, s. 3-14, tutaj s. 14. 
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Wiek XVIII przyniósł Żydom dalsze dotkliwe restrykcje prawne. 
W�1730 r. Fryderyk Wilhelm I�wydał Generalną Regulację Żydowską, ogra-
niczającą żydowski handel i�zakazującą Żydom praktykowania kontrolowa-
nych przez cechy rzemiosł, drobnego handlu w�miastach oraz nabywania 
domów329. Zmodyfi kowany Kodeks Generalny z�1750 r. dzielił z�kolei pru-
skich Żydów na sześć osobnych klas: 

Na szczycie znajdowała się nieliczna mniejszość „ogólnie uprzywilejowanych” Żydów, 
którzy mogli kupować domy i�ziemię i�mieli swobodę gospodarczą równą chrześcija-
nom. W�niektórych przypadkach członkom tej klasy dawano nawet dziedziczne pra-
wa obywatelskie. „Uprzywilejowani chronieni Żydzi” z� kolejnej klasy jednakże nie 
mieli swobody wyboru miejsca zamieszkania i�mogli przekazać swój status tylko jed-
nemu dziecku. Trzecia klasa „uprzywilejowanych i�chronionych Żydów” składała się 
z�wykonawców określonych zawodów – optyków, grawerów, malarzy, lekarzy – uzna-
wanych za wystarczająco użytecznych, by uzasadnić warunkowo prawo zamieszkania. 
Czwarta klasa obejmowała pracowników gmin, takich jak rabini, kantorzy i�koszer-
ni rzeźnicy, i�nie wiązała się z�żadnymi prawami dziedzicznymi. Piątą klasę stanowili 
„tolerowani Żydzi”, cieszący się patronatem Żyda z�którejś z�trzech wyższych klas, jak 
również niedziedziczące dzieci Żydów z�drugiej i�trzeciej klasy. Klasa szósta, najniższa 
ze wszystkich, obejmowała pracowników żydowskich przedsiębiorstw i�domów, pra-
wa zamieszkania dla członków tej klasy zależały od umów o�pracę330.

Sytuacja ta zmieniła się dopiero po klęsce odniesionej w�1806 r. przez 
Prusy w�wojnie z�Francją. Zawarty 9 lipca 1807 r. w�Tylży pokój z�Napoleo-
nem pozbawił Prusy ponad połowy ich terytoriów i�zmusił do wkroczenia na 
drogę instytucjonalnych reform społecznych i�politycznych zwanych od na-
zwisk głównych polityków tej epoki reformami Steina-Hardenberga. W�wy-
niku tych reform zlikwidowano wiele feudalnych przeżytków, wprowadza-
jąc również tzw. edyktem emancypacyjnym z� 11 marca 1812 r. równość 
praw obywatelskich dla Żydów331. Wprowadzenie przepisów emancypacyj-
nych spowodowało szybki wzrost liczby ludności żydowskiej i�przybranie na 

329 Ch. Clark, Prusy. Powstanie i�upadek 1600-1947, przeł. z�angielskiego J. Szkudliński, War-
szawa 2009, s. 242. 

330 Tamże, s. 243.
331 Por. S. Salmonowicz, Prusy. Dzieje państwa i�społeczeństwa, Poznań 1987, s. 300-307. 
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sile procesów asymilacyjnych332. Zagadnienia te szczegółowo omawia tekst 
Stefana Hartmanna Demografi a i� statystyka Żydów w� Prusach Wschodnich 
w�XIX wieku, którego uzupełnieniem jest swoiste studium przypadku Zmia-
ny tożsamości żydowskiej w�Prusach Wschodnich. Paradygmaty autorstwa Ruth 
Leiserowitz.

Procesy krystalizowania się tożsamości żydowskiej w�Prusach Wschod-
nich przebiegały jednak nie tylko w�kierunku asymilacji z�kulturą niemiecką, 
lecz również w�odwrotną stronę, czego przykładem jest działalność dwóch 
rabinów synagogi w� Ełku: Eliezera Lipmanna Silbermanna (1819-1882) 
oraz Davida Gordona (1826-1886), uznawanych za prekursorów żydow-
skiego ruchu narodowego w�Europie Wschodniej. W�tym celu Silbermann 
założył w�1856 r. w�Ełku pierwszy na świecie tygodnik wydawany w�języku 
hebrajskim, którym był „Ha-Maggid” (hebr. „Kaznodzieja”). Jego adresatem 
byli w�głównej mierze Żydzi rosyjscy, a�wydawano je w�przygranicznym Ełku 
z�powodu carskiego zakazu druku podobnych pism w�Rosji. Umiarkowanie 
ortodoksyjny profi l pisma skutkował jego popularnością właśnie w�tych krę-
gach żydowskich. Wraz z�upływem czasu czasopismo zyskało coraz szerszą 
publiczność, do czego przyczyniło się również publikowanie tekstów prezen-
tujących sytuację Żydów w�różnych krajach w�drugiej połowie XIX w. Od 
lat sześćdziesiątych XIX w. „Ha-Maggid” propagował ponadto ideę koloni-
zacji Palestyny, do czego w�głównej mierze przyczynił się uznawany za jedne-
go z�pionierów ruchu syjonistycznego David Gordon. Od 1884 r. wydawał 
on specjalny dwutygodniowy dodatek do pisma pt. „Ahabat Zijon” poświę-
cony wyłącznie idei propagowania osadnictwa w�Palestynie333.

Kres historii wschodniopruskich Żydów położyło – tak jak w�całych ów-
czesnych Niemczech – dojście do władzy nazistów. Ci z�nich, którym nie 
udało się wyemigrować, zginęli jako ofi ary Holocaustu w� obozach zagła-
dy, w�gettach Łodzi, Rygi i�Kowna oraz w�masowych egzekucjach w�kra-
jach bałtyckich i� Mińsku. „Dziś niemal nic już nie przypomina o� boga-
tym żydowskim życiu Prus Wschodnich”334 – konstatuje Andreas Kossert. 
Twierdzenie to można odnieść również do czasów po 1945 r., w�podzielo-

332 Por. tamże, s. 335. 
333 Por. M. Olszewski, R. Żytyniec, Ełk. Spacerownik po mieście niezwykłym, wyd. 4 rozszerzone, 

Ełk 2017, s. 48-50.
334 A. Kossert, Prusy Wschodnie…, s. 272. 
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nych Prusach Wschodnich nie doszło bowiem do odrodzenia kwitnącej tam 
wcześniej kultury żydowskiej335.

Co pozostało po „krainie mrocznych borów i�krystalicznych jezior”? 
Albo o�wschodniopruskim „kosmopolityzmie lokalnym”

ZJEDNOCZENIE NIEMIEC W� 1990 R. postawiło wspomnianych wcześniej 
wschodniopruskich aktorów pamięci przed nowymi wyzwaniami. Za-
grożone spadkiem liczby członków i� odchodzeniem pokolenia świad-
ków historii Ziomkostwo Wschodniopruskie zmuszone było od połowy 
lat dziewięćdziesiątych do wprowadzenia szeregu zmian mających zagwa-
rantować mu dalszą egzystencję. W�marcu 1997 r. w�Hannoverze odby-
ło się nadzwyczajne posiedzenie najwyższego organu decyzyjnego Ziom-
kostwa, czyli Wschodniopruskiej Reprezentacji Krajowej (Ostpreußische 
Landesvertretung, OLV). Celem tego spotkania była „rezygnacja z�wyzna-
czanego przez statut celu, czyli «zaangażowania na rzecz narodowej i�pań-
stwowej jedności Niemiec poprzez przyłączenie Prus Wschodnich», żeby 
móc w� ten sposób zapewnić stowarzyszeniu status organizacji pożytku 
publicznego i� tym samym wsparcie pracy ziomkostwa przez państwo”336. 
W� kwietniu 2000 r. w� organie prasowym Związku Wypędzonych Deu-
tscher Ostdienst ukazał się artykuł poświęcony przewodniczącemu Ziom-
kostwa Wschodniopruskiego Wilhelmowi von Gottbergowi. Von Gott-
bergowi i� ówczesnemu zarządowi przypisywano w� nim doprowadzenie 
do tego, „że Wschodniopruska Reprezentacja Krajowa na wspomnianym 
posiedzeniu po trudnej, ale rzeczowej debacie nie ugięła się szczególnie 
przed naciskiem ze strony państwa i�pozostała przy celu określonym przez 
statut”337. Finalnie jednak ze statutu zniknął sporny passus, nie zawiera-

335 Por. R. Gieszczyńska / W. Gieszczyński, Żydzi na Warmii i�Mazurach po II wojnie światowej. 
Zarys problematyki, „Pamięć i� Sprawiedliwość”, nr 2 (10) (2006), s. 231-243. Por. również 
A. Sakson, Stosunki narodowościowe na Warmii i�Mazurach 1945-1997, Poznań 1998, s. 314-316.

336 B. Knapstein, Wilhelm von Gottberg: Christliche Haltung und preußische Werte, w: Deutscher 
Ostdienst. Informationsdienst des Bundes der Vertriebenen – Vereinigte Landsmannschaften und Landes-
verbände, nr 16, 22 IV 2000, s. 1–2, tu: s. 2.

337 Tamże.
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ła go już bowiem jego wersja z�8 listopada 2008338. Zamiast tego pream-
buła statutu w�jego najnowszej wersji z�7 listopada 2015 r. defi niuje jako 
najważniejszy cel działalności Ziomkostwa Wschodniopruskiego „porozu-
mienie narodów w�jednoczącej się Europie”339. Inne cele preambuła okre-
śla w�sposób następujący:

Ziomkostwo Wschodniopruskie dąży do zachowania kulturowego dziedzictwa Prus 
Wschodnich, otacza opieką wypędzonych oraz członków niemieckiej grupy narodo-
wej we wszystkich trzech częściach byłej niemieckiej prowincji. Dąży ono do pra-
wa do samostanowienia jako nienaruszalnego prawa każdego narodu w�przekona-
niu, że podstawą godnego i�pokojowego współżycia narodów może być tylko prawo, 
a�nie przemoc. 
Ziomkostwo Wschodniopruskie dąży do zjednoczenia Europy w�pokoju i�wolności 
i�angażuje się w�ochronę wszystkich mniejszości etnicznych w�Europie. Ziomkostwo 
Wschodniopruskie popiera wszelkie starania zmierzające do osiedlenia Niemców ro-
syjskich w�Obwodzie Kaliningradzkim.
Od czasu swojego powstania w�1948 r. Ziomkostwo Wschodniopruskie urzeczywist-
nia dzieło pokojowej i� łączącej narody odbudowy Prus Wschodnich, w�które włą-
czeni są, stanowiący większość, dzisiejsi polscy, rosyjscy i� litewscy mieszkańcy. Po-
rozumienie narodów w� jednoczącej się Europie jest najważniejszym celem działań 
Ziomkostwa Wschodniopruskiego340.

338 Statut Ziomkostwa Wschodniopruskiego w�brzmieniu z�8 XI 2008, http://www.ostpreussen.
de/uploads/ media/LO-Satzung_01.pdf (dostęp 12.06.2012).

339 Statut Ziomkostwa Wschodniopruskiego w�brzmieniu z�7.11.2015, https://www.ostpreus-
sen.de/uploads/ media/LO-Satzung_nach_11_2015.pdf (dostęp 4.11.2018). W� oryginale: „Die 
Völkerverständigung im zusammenwachsenden Europa ist übergeordnetes Leitziel für die Arbeit 
der Landsmannschaft Ostpreußen”.

340 Tamże. W�oryginale: 
„Die Landsmannschaft Ostpreußen widmet sich der Wahrung des kulturellen Erbes Ostpreu-

ßens, der Fürsorge für die Vertriebenen und der Angehörigen der deutschen Volksgruppe in allen 
drei Teilen der früheren deutschen Provinz Ostpreußen. Sie erstrebt das Recht auf Selbstbestim-
mung als ein jedem Volk unantastbares Recht in dem Bewusstsein an, dass ein menschenwürdi-
ges und friedliches Zusammenleben der Völker nur auf dem Boden des Rechts, nicht der Gewalt 
möglich ist. 

Die Landsmannschaft Ostpreußen strebt die europäische Einigung in Frieden und Freiheit 
an und setzt sich für einen umfassenden Volksgruppenschutz für alle ethnischen Minderheiten in 
Europa ein. Die Landsmannschaft Ostpreußen fördert alle Bestrebungen, die darauf abzielen, die 
rußlanddeutsche Volksgruppe im Königsberger Gebiet anzusiedeln und sesshaft zu machen. 
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Zmianie uległ również tytuł organu prasowego Ziomkostwa. Polegała 
ona na wymianie podtytułu na tytuł, przez co zyskał on brzmienie: „Preu-
ßische Allgemeine Zeitung. Das Ostpreußenblatt”. W� celu zwiększe-
nia liczby członków ziomkostwa postanowiono, jak przewiduje artykuł IV, 
punkt 1.2 statutu Ziomkostwa Wschodniopruskiego, że każdy nowy prenu-
merator gazety zostanie automatycznie jego członkiem. 

Diametralnej zmianie uległy również wynikające z� § 96 ustawy o� wy-
pędzonych obowiązki rządu Republiki Federalnej w�kwestii wspierania ich 
dziedzictwa kulturalnego. Postawiono na pielęgnowanie i� badanie tego 
dziedzictwa, jak również upowszechnianie „wielowiekowej historii Prus 
Wschodnich jako części historii Niemiec i�Europy” oraz współpracę z�insty-
tucjami polskimi, litewskimi, rosyjskimi i�łotewskimi. Tak sformułowane zo-
stały w�Sprawozdaniu Rządu Federalnego na temat poczynań na rzecz wspiera-
nia działalności kulturalnej według § 96 ustawy w�wypędzonych w�latach 2007 
i�2008 z�23 grudnia 2009 r. zadania Krajowego Muzeum Prus Wschodnich 
(Ostpreußisches Landesmuseum). Zmiany te nie znalazły zrozumienia ze 
strony Ziomkostwa Wschodniopruskiego. Przykładem tego jest zwolnienie 
w�grudniu 2004 r. przez Fundację Kultury Prus Wschodnich (Ostpreußische 
Kulturstiftung), zarządzającą powstałym w�1987 r. i�fi nansowanym głównie 
ze środków publicznych Muzeum, dyrektora tej placówki, Ronny’ego Ka-
busa. Podczas gdy Kabusowi chodziło o�to, aby „wydobyć Muzeum z�«zauł-
ka» wypędzonych” i�udostępnić je szerokim warstwom społeczeństwa „jako 
«instytucję naukową» i� «muzeum, w� którym można przeżywać prezento-
waną historię»”, władze Fundacji wolały „raczej przytulną wschodniopru-
ską «izbę regionalną», w�której czasami można popolitykować, jednak tylko 
w�takim wymiarze, jaki odpowiada radzie Fundacji”341. Spór ten został jed-
nak ostatecznie zażegnany, czego wyrazem było otwarcie w�sierpniu 2018 r., 
po trzyletnim okresie prac, nowej wystawy stałej. 

Seit ihrer Gründung im Jahre 1948 arbeitet die Landsmannschaft Ostpreußen an einem frie-
densstiftenden und völkerverbindenden Aufbauwerk in Ostpreußen, in das die heutige polni-
sche, russische und litauische Mehrheitsbevölkerung eingebunden ist. Die Völkerverständigung 
im zusammenwachsenden Europa ist übergeordnetes Leitziel für die Arbeit der Landsmannschaft 
Ostpreußen”. 

341 E. Schneefuß, Lüneburg: Warum mußte Kabus gehen?, „Hamburger Abendblatt” z�07. I 2005, 
http://www.abendblatt.de/hamburg/harburg/article719618/Lueneburg-Warum-musste-Kabus-
gehen.html (31.05.2014).
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Poza kręgiem Ziomkostwa Wschodniopruskiego panuje ciągle jeszcze 
koniunktura na pamięć o�Prusach Wschodnich, o�czym świadczą wystawia-
ne w�witrynach niemieckich księgarń albumy fotografi czne oraz fi lmy do-
kumentalne, regularnie wyświetlane w�telewizji. Duża część tych produkcji 
czerpie z� bogatego zasobu nostalgicznych wschodniopruskich ikon krajo-
brazowych. Zupełnie nowym i� niezbadanym jeszcze krajobrazem pamięci 
Prus Wschodnich stał się Internet. W�popularnym serwisie YouTube można 
znaleźć wiele prywatnych fi lmów poświęconych Prusom Wschodnim, któ-
re noszą takie tytuły jak Ostpreußen – Land, aus dem unsere Träume sind… 
Meiner Mutter [Prusy Wschodnie – kraj naszych marzeń… Dla mojej mat-
ki], Unvergessenes Rastenburg (Ostpreußen) [Niezapomniany Kętrzyn (Pru-
sy Wschodnie)], Besuch der Wolfsschanze [Odwiedziny w� Wilczym Szań-
cu], Masuren 2006 – Auf den Spuren der eigenen Geschichte [Mazury 2006 
– W�poszukiwaniu własnej historii]… Umieszczane pod nimi komentarze 
widzów (i�to zarówno Polaków, Niemców, jak i�Rosjan) zawierają całą pale-
tę stereotypów i�schematów myślowych związanych z�Prusami Wschodnimi. 
Również na popularnym serwisie społecznościowym Facebook odnajdziemy 
grupy zainteresowanych Prusami Wschodnimi, jak np. utworzoną w�kwiet-
niu 2018 r. i� liczącą 3860 członków grupę o� nazwie „Ostpreußen”, która 
określa siebie jako „grupę dla wszystkich przyjaciół Atlantydy niemieckiego 
Wschodu: Prus Wschodnich!” i�pozwala na publikację treści tylko w�języ-
ku niemieckim342 czy też liczącą 2911 członków grupę „Tolerantes Ostpreu-
ßen” („Tolerancyjne Prusy Wschodnie”), która podkreśla swoją ponadnaro-
dowość, apolityczność oraz chęć publikowania wyników badań naukowych 
o�Prusach Wschodnich343. 

A� co z� nieobecnymi „Innymi”, Mazurami, Warmiakami, Pruskimi Li-
twinami i� Żydami? W� odpominaniu tych grup i� przywracaniu „pogodzo-
nej różnorodności” na Warmii i�Mazurach swoje niewątpliwe zasługi poło-
żyła po 1990 r. olsztyńska Wspólnota Kulturowa „Borussia”. W deklaracji 
programowej podkreś lała ona ś wiadomie chę ć  odwołania się  do wszyst-
kich tradycji kulturowych, obecnych niegdyś  w dawnych Prusach Wschod-
nich; hasłem stał się  tutaj „otwarty regionalizm”, a więc postrzeganie 

342 https://www.facebook.com/groups/Ostpressenno1/ (dostęp 6.11.2018). 
343 https://www.facebook.com/groups/382397721826255/about/ (dostęp 6.11.2018). 
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swego regionu w kontekś cie historii Europy344. W�coraz bardziej zglobali-
zowanej rzeczywistości polscy, rosyjscy, litewscy oraz niemieccy duchowi 
sukcesorzy dawnych Prus Wschodnich stoją jednak przed – jak to ujmu-
je klasyk badań postkolonialnych Homi K. Bhabha – koniecznością „po-
nownego nakreślenia mapy naszego własnego, osobistego, rdzennego tery-
torium, tak by uwzględniała ona także nowych obywateli lub osoby, których 
obywatelska obecność została wymazana lub zmarginalizowana”345. I� jesz-
cze inne zdanie Bhabhy zasługuje w�tym kontekście na szczególną uwagę: 

Moim zdaniem, globalizacja zawsze musi się zaczynać na własnym podwórku. By do-
konać właściwej oceny globalnego postępu, należy najpierw ustalić, jak odpowiada-
jące za proces globalizacji narody radzą sobie z�„różnicą wewnątrz” – z�problemami 
różnorodności i�redystrybucji dochodu na szczeblu lokalnym oraz z�prawami i�przed-
stawicielstwem mniejszości w�obrębie regionu. Jaki jest status aborygeńskich ludów 
Australii albo muzułmanów w�Indiach w�obliczu transformacyjnych prawd i�mitów 
epoki globalnej komunikacji?346

Możliwe rozwiązanie widzimy tutaj w� zaproponowanej przez Homiego 
K. Bhabhę koncepcji „kosmopolityzmu lokalnego”. W�przekonaniu Bhabhy 
ocenia on

globalny postęp z� perspektywy mniejszości. Stawiane przez niego żądania wolno-
ści i�równości naznaczone są raczej prawem do „różnicy w�równości” niż różnorod-
nością opartą na „dualnej gospodarce”. [...] takie „prawo do różnicy” nie wymaga 

344 „Sensem otwartego regionalizmu nie jest ani antymodernistyczna ideologia, ani dążenie 
do jakichś form autonomii i�odrębności. Otwarty regionalizm defi niuje się poprzez aktywną po-
stawę obywateli wobec miejsca. Wyraża się ona w�dialogu między tradycją miejsca i�pamięcią ko-
munikacyjną, odziedziczoną po naszych najbliższych w� procesie migracji XX wieku. Wychodząc 
od kanonu kultury polskiej i�własnej pamięci biografi cznej, otwarty regionalizm preferuje aktywne 
kształtowanie tożsamości tak, by jej centralnym odniesieniem było poszanowanie inności. Powstał 
poprzez doświadczenie realiów ziem zachodnich i�północnych Polski, ale może być również prak-
tyczny w�stosowaniu w�innych regionach Polski i�Europy. Oś pojęć, które defi niują otwarty regio-
nalizm wyznaczają kulturowa sukcesja, polifonia pamięci i�czytanie krajobrazu kulturowego”. I. Li-
żewska, K. Brakoniecki, R. Traba (red.), Czas przekraczania granic. Antologia Borussii 1990-2015, 
Warszawa 2015, s. 607.

345 H.K. Bhabha, „Iść naprzód, patrząc wstecz: uwagi na temat lokalnego kosmopolityzmu”, w: 
tegoż, Miejsca kultury, przekład T. Dobrogoszcz, Kraków 2010, s. XIII-XXXIII, tutaj s. XXIII. 

346 Tamże, s. XVIII.
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przywrócenia pierwotnej [lub esencjalistycznej] tożsamości kulturowej bądź grupo-
wej. Nie sprowadza się w�nim również równości do zniwelowania różnic w�imię zasady 
„uniwersalności” praw, której realizacja uzależniona jest od ideologicznie i�instytu-
cjonalnie skażonych defi nicji istoty „człowieka” właściwych określonym konteks-
tom kulturowym lub politycznym. Prawo do różnicy w�równości może być artykuło-
wane z�perspektywy zarówno mniejszości narodowych, jak i�globalnych emigrantów. 
W�obu przypadkach prawo to reprezentuje pragnienie dokonania rewizji listy zwy-
czajowych składników stanowiących treść obywatelstwa – obywatelstwa polityczne-
go, prawnego i�społecznego (T.H. Marshall) – poprzez dodanie do niej sfery „oby-
watelstwa symbolicznego” (Avishai Margalit). Aspekt symboliczny podnosi kwestie 
afektywne i�etyczne związane z�różnicami kulturowymi i�dyskryminacją społeczną – 
problemy włączenia i�wykluczenia, godności i�poniżenia, szacunku i�odrzucenia347.

Bhabha odnosi swój projekt wprawdzie do współczesnych problemów 
mniejszościowo-migracyjnych, jednakże równie dobrze można go zastoso-
wać do przypadku miejsca wschodniopruskich „Innych” w�pamięci kultu-
rowej duchowych sukcesorów Prus Wschodnich. Czy więc uniwersaliza-
cja doświadczenia regionalnego nie jest sposobem na ich przetrwanie we 
współczesnej zglobalizowanej rzeczywistości? Wschodniopruscy „Inni” sto-
ją więc dziś, jak chyba nigdy indziej, przed zagrożeniem zapomnienia, ale 
i�przed szansą zaistnienia w�„nowoczesności «mniejszościowej»”348. Warun-
kiem takiego zaistnienia w�pamięci kulturowej jest „rewizja sposobu, w�jaki 
rozumiemy obywatelstwo symboliczne i� mity przynależności”349 poprzez 
utożsamienie się z�„«punktami wyjścia» innych narodowych i�międzynaro-
dowych historii oraz geografi i”350, tak by „z�poniżeń historii współczesnej 
uczynić owocną i�twórczą formę historii, w�której mniejszość jest społecz-
nym podmiotem sprawczym”351. Swoistą realizacją tej koncepcji na gruncie 
lokalnym jest zaproponowana przez olsztyńskiego historyka i kulturoznaw-
cę Roberta Trabę kategoria „duchowej wspó łsukcesji”. W eseju pt. Były so-
bie Prusy... Od „depozytu” do „duchowej sukcesji” Traba pisał: 

347 Tamże, s. XIX-XX.
348 Tamże, s. XXII.
349 Tamże, s. XXII.
350 Tamże.
351 Tamże.
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(...) nie jesteś my tylko depozytariuszami, lecz stajemy się  „duchowymi wspó ł sukce-
sorami” pruskiego dziedzictwa kulturowego. Po raz pierwszy dzieje się  tak nie z�po-
wodu pró b narodowego zawłaszczania, lecz z� naturalnej potrzeby emocjonalnego 
utoż samienia się  z� ratowanym krajobrazem kulturowym. (...) o� ile w� sformułowa-
niu „depozytariusz” moż na było odczytywać  apel o� uszanowanie „innoś ci”, o� tyle 
jednocześ nie mogło ono stwarzać  wraż enie tymczasowoś ci. W�okreś leniu „ducho-
wy sukcesor” nie istnieje niebezpieczeń stwo zawłaszczania „obcych” dó br kultury. 
Odnajduję  w� nim natomiast pragnienie stabilnoś ci i� harmonii, tak potrzebne, by 
czuć  się  „u�siebie”352.

Dobór tekstów

GŁÓWNYM KRYTERIUM MERYTORYCZNYM, którym kierowali się redaktorzy 
przy doborze tekstów do antologii, były historyczno-tożsamościowe cezury 
związane z� poszczególnymi etapami konstruowania „wschodniopruskości” 
jako „wspólnoty wyobrażonej”. Z�przyjętej przez nas chronologiczno-prob-
lemowej osi wyboru tekstów wynika podział tomu na następujące rozdziały: 

1. Prusy Wschodnie – prowincja – krajobraz – mit
2. Narodziny „Wschodniopruskości” – wielka wojna i�jej skutki
3. W�cieniu swastyki
4. Królewiec – republika obywateli świata?
5. Inni wśród swoich – Mazurzy, Warmiacy, Litwini, Żydzi
6. 1945: „Untergang” – upadek
7. Bitwa o�pamięć. Prusy Wschodnie po 1945 r.
8. Co dalej z�Prusami Wschodnimi?

O� ile większość z� tych rozdziałów nie wymaga szczegółowego omó-
wienia, o� tyle kilka słów wyjaśnienia należy się rozdziałowi poświęcone-
mu tematyce obecności „Innych” w�Prusach Wschodnich. Wprowadzenie 
ich do antologii miało na celu świadome poszerzenie perspektywy oglądu 

352 R. Traba, Były sobie Prusy... Od „depozytu” do „duchowej sukcesji”, w: tegoż , Historia – 
przestrzeń  dialogu, Warszawa 2006, s. 156-162, tutaj s. 160n.
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„Wschodniopruskości” o�jej nurt „mozaikowy” i�wyjścia poza polsko-niemie-
ckie konfl ikty o�pamięć tej krainy. Mimo że od połowy XIX w. nurt ten znaj-
duje się w�zdecydowanym odwrocie i�jest jednoznacznie zdominowany przez 
„Wschodniopruskość monolityczną”, a� po 1945 r. zostaje prawie zupełnie 
przysypany przez ukierunkowaną na narodową homogenizację politykę pa-
mięci PRL i�zachodnioniemieckich organizacji wypędzonych, to jednak jest 
on stale obecny i�również dziś domaga się wyartykułowania. Mówiąc inny-
mi słowy, jest to nasza skromna próba przywrócenia „Innym” wspomniane-
go wyżej „obywatelstwa symbolicznego” we wschodniopruskim krajobrazie 
pamięci. Celowi temu służy przywołanie wierszy mazurskiego poety ludo-
wego Michała Kajki oraz pastora z�Pruskiej Litwy Kristijonasa Donelaitisa. 

Drugim wiodącym kryterium przy doborze tekstów była ich reprezen-
tatywność w� odniesieniu do takich kategorii jak opcja nacjonalistyczna, 
obolałości narodowe, wrażliwość regionalna, charakter intensywności de-
prywacyjnej, otwartość na nowoczesność oraz ważkość perspektywy po-
znawczej, jak również suwerenność w� interpretowaniu i� wartościowaniu 
poza wyższymi wartościami. Autorzy tomu starali się pozyskać teksty anali-
tyczne oraz syntetyzujące z�perspektywy współczesnych dokonań metodolo-
gicznych, jak również wypowiedzi ideologicznie i�politycznie agresywne oraz 
o�charakterze wyraziście propagandowym. 

Te pierwsze to przede wszystkim rozprawy i�studia takich współczesnych 
niemieckich historyków oraz badaczy kultury jak Jörg Hackmann, Jürgen 
Joachimsthaler, Hans-Jürgen Bömelburg, Andreas Kossert, Christoph Kie-
nemann, Jürgen Tietz, Ralf Meindl, Stefan Hartmann czy Ruth Leisero-
witz. Zagadnienie wschodniopruskich „Innych” wymagało uczynienia wy-
jątku w� formule „Poznańskiej Biblioteki Niemieckiej” i� przetłumaczenia 
z� języka litewskiego tekstu Vasilijusa Safronovasa. Dokonania naukowe 
tego pochodzącego z� Kłajpedy litewskiego historyka353 czynią go jednym 
z�ważniejszych głosów współczesnej litewskiej historiografi i zajmującej się 
terenami dawnych Prus Wschodnich.

Podobnie jak w� przypadku tekstów o� charakterze stricte naukowym, 
tak i� również przy wyborze tekstów o�charakterze propagandowym i�pub-

353 Z� licznych publikacji należy tutaj wymienić przede wszystkim przetłumaczoną na język 
angielski monografi ę: The Creation of National Spaces in a�Pluricultural Region: The Case of Prussian 
Lithuania, Boston 2016. 
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licystycznym kierowaliśmy się ich ważkością dla wschodniopruskiego dys-
kursu tożsamościowego. Stąd też obecność takich nazwisk jak Agnes Mie-
gel, Sven Hedin, Max Worgitzki, Johanna Wolff, Josef Nadler, Edwin Erich 
Dwinger, Charles Wassermann czy Hansjakob Stehle i�Ralph Giordano, by 
nie pozostawać tylko po jednej stronie barykady wschodniopruskiego spo-
ru o�pamięć. 

Pochodzące z�XIX wieku publicystyczne i� encyklopedyczne teksty, jak 
również i�te o�charakterze topografi cznych oglądów, dokumentują rosnące 
zainteresowanie czytelników kulturową szczególnością Prus Wschodnich. 

Wybuch wojny światowej, wkroczenie wojsk rosyjskich w�pierwszych ty-
godniach wojny na teren Prus Wschodnich, a�zwłaszcza propagandowo wy-
olbrzymione zwycięstwo nad carską armią pod Tannenbergem, nie mogło nie 
zostać udokumentowane w�tym tomie. Zwłaszcza że zwycięstwo to odegra-
ło w� okresie tużpowojennym oraz w� Republice Weimarskiej, a� szczególnie 
w�pierwszych latach istnienia III Rzeszy, pierwszorzędną rolę propagandową 
w�procesie stanowienia nowej tożsamości „wschodniopruskiej”. Również ple-
biscyt roku 1920 mieści się w�tym strumieniu stanowienia, utrwalania. Stąd 
w�tomie nie mogło zabraknąć tekstów o�wynikach plebiscytowych.

Uwzględniono teksty sławiące odwieczną wielkość „narodową” archi-
tektury Zakonu Rycerzy Najświętszej Maryi Panny, a�zwłaszcza kompleksu 
zamku malborskiego. Architektura Zakonu, militarna, wpisywała się jako 
referencja znakomicie w�sedno narracji „wschodniopruskiej”. Komplemen-
tarną jej częścią był również zideologizowany dyskurs natury, przyrody. Tzw. 
Hymn Wschodniopruski Ericha Hannighofera (Ostpreußenlied, 1930) wyrazi-
ście to dokumentuje. Kilka tekstów stanowi próbę wydobycia oraz docenie-
nia, a�nawet przecenienia literatury „wschodniopruskiej”.

Jak każda antologia, tak również i� ta została skonstruowana na zasa-
dzie doboru negatywnego. Kończąc, należy więc odpowiedzieć na pyta-
nie, czego w�niej nie znajdziemy. Uważny czytelnik z�pewnością stwierdzi 
brak tak ważnych autorów jak Simon Dach, Hermann Sudermann, Arno 
Holz, Max Fürst, Elisabeth Schulz-Semrau czy też (z�pewnością ważniej-
szych niż publikowany tekst o�krajobrazie) fragmentów prozy Ernsta Wie-
cherta. Argumentem na rzecz nieuwzględnienia wspomnianych autorów 
była przyjęta przez nas ogólna zasada, by w�miarę możliwości nie publiko-
wać tekstów już przyswojonych polszczyźnie. Większość ważnych utworów 
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Ernsta Wiecherta została przetłumaczona na język polski, zaś obszerne frag-
menty twórczości reszty wspomnianych powyżej autorów zawiera wydana 
w�1999 r. przez olsztyńską Wspólnotę Kulturową „Borussia” znakomita an-
tologia Winfrieda Lipschera i�Kazimierza Brakonieckiego pt. Borussia-zie-
mia i�ludzie354. Jednakże i�od tej zasady poczyniliśmy dwa wyjątki: pierwszy 
w�odniesieniu do jednego z�najważniejszych głosów zachodnioniemieckich 
konfl iktów o�pamięć Prus Wschodnich, jakim była powieść Siegfrieda Len-
za Muzeum ziemi ojczystej; drugi wyjątek – wiersze i�opowiadania Johanne-
sa Bobrowskiego – miał na celu przypomnienie polskiemu czytelnikowi tej 
niezasłużenie nieco już zapomnianej osobowości literackiej, której utwory 
cechują się niezwykłym rozmachem co do treści oraz nowoczesną formą 
jej przedstawienia. Uwaga ta odnosi się również do tekstów publikowanych 
wcześniej w�słabo z�reguły dostępnych czasopismach historycznych o�zasię-
gu regionalnym, które wkomponowane w�całość antologii zyskują szerszy 
niż dotychczas krąg odbiorców (Jörg Hackmann, Hans-Jürgen Bömelburg).

* * *

Antologia ta nie powstałaby beż życzliwej pomocy wielu osób, któ-
re wspierały nas swoją radą na różnych etapach jej powstawania. W�szcze-
gólny sposób chcielibyśmy złożyć podziękowania profesorowi Zbigniewowi 
Chojnowskiemu, profesorowi Andreasowi F. Kelletatowi, doktorowi Chri-
stianowi Pletzingowi oraz profesorowi Robertowi Trabie za sugestie i�wspar-
cie merytoryczne. Januszowi Pileckiemu oraz Małgorzacie Żytyniec zaś 
dziękujemy za wsparcie techniczne przy skanowaniu i�obróbce tekstów. Re-
daktorowi Romanowi Bąkowi dziękujemy za kompetentną redakcję jakże 
różnorodnych tekstów, składających się na ten tom. Profesorowi Ryszardo-
wi Wrykowi natomiast, naszemu Wydawcy, należą się słowa podzięki: za 
niezwyczajną cierpliwość, za niecodzienny optymizm, za wspieranie nas 
w�chwilach słabości.

354 K. Brakoniecki/ W. Lipscher (red.), Borussia – ziemia i�ludzie. Antologia literacka, Olsztyn 1999.
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LEOPOLD FREIHERR VON ZEDLITZ

POCHODZENIE ALBO RODOWÓD MIESZKAŃCÓW 
(1831)

PIERWOTNYMI MIESZKAŃCAMI KOLEBKI albo rdzenia monarchii, prowincji 
brandenburskiej, byli Słowianie, a�mianowicie Wendowie i�Serbołużycza-
nie albo Soragen; wszyscy oni, z� wyjątkiem ok. 330� 000 głów, które za-
chowały jeszcze zbliżone do pierwotnych język, strój i� zwyczaje, zmieszali 
się z�plemieniem Niemców. Ta przyjmowana liczba zawiera jednakże rów-
nież tych Wendów, którzy mieszkają dzisiaj na Pomorzu, Śląsku i� na Łu-
życach. Wraz ze zdobyciem tej ostatniej prowincji doszło wiele zamieszka-
nych całkowicie przez Wendów miejscowości. Do rasy Słowian, do której 
należy wspomniane plemię pierwotnych mieszkańców, doszli później jesz-
cze Łotysze i�Kurowie, których liczbę szacuje się na 70�000 głów, a�jeszcze 
później ponad 2�000�000 Polaków; należy jeszcze wymienić ok. 3000 Husy-
tów oraz Czechów. Należy więc przyjąć całkowitą liczbę 2�073�000 miesz-
kańców wywodzących się z�plemion słowiańskich. Niemcy albo Germanie, 
których liczba wynosi ponad 10�050�000 głów, stanowią główny składnik 
ludności państwa. Poza należącymi do nas bezpośrednio francuskimi miesz-
kańcami Neuschatel (53�000), ok. 30�000 głów może wynosić liczba Fran-
cuzów, których państwo otrzymało wraz z� południowo-wschodnią częścią 
rejencji trewirskiej. Dochodzą do tego wreszcie jeszcze Żydzi, których liczba 
wynosi z�pewnością ponad 160�000 głów; poświęcamy im odrębny artykuł. 
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Rekapitulując, wynika z�tych stosunków następujące zróżnicowanie narodo-
we w�1830 roku: 

Niemcy 10 350 000
Słowianie 2 073 000
Francuzi wraz z�Neuschatel 90 000
Żydzi 160 000

Rozwój administracyjny państwa

DZIELI SIĘ ONO NA 8 administracji prowincji albo 8 nadprezydiów, te z�kolei 
na 25 rejencji, z�kolei każda z�tych rejencji obejmuje większą liczbę powia-
tów. Dla lepszej orientacji relacje te przedstawia następująca tabela: 

Lp. Prowincje Rejencje Powiaty

1. Brandenburgia Poczdam
Frankfurt nad Odrą

13
17

2. Prusy

Królewiec
Gąbiny
Gdańsk
Kwidzyn

19
16
7

13

3. Pomorze
Szczecin 
Koszalin
Stralsund

13
9
4

4. Śląsk
Wrocław
Legnica
Opole

22
19
16

5. Poznań Poznań
Budgoszcz

17
9

6. Saksonia
Magdeburg
Merseburg
Erfurt

14
17
9
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Pochodzenie albo rodowód mieszkańców (1831) 

Lp. Prowincje Rejencje Powiaty

7. Westfalia
Münster
Minden
Arnsberg

10
12
14

8. Nadrenia
Koblencja
Akwizgran
Trewir

12
11
12

Wyjaśnienie. Nie należy przy tym zapominać, że zgodnie z�najwyższym za-
rządzeniem prowincje nadreńskie oraz Westfalia otrzymały w�1830 r. w�oso-
bie księcia Wilhelma, brata Jego Cesarskiej Mości, gubernatora wojskowe-
go i�cywilnego.

Lombardy

ZNAJDUJĄ SIĘ W�WIELU większych miastach monarchii. Pierwszy, który zo-
stał założony pod panowaniem Fryderyka II w�Berlinie, został zlikwidowa-
ny w�1830 r.

Akademie

AKADEMIA NAUK, ufundowana w�1701 r. przez Fryderyka I, oraz Akade-
mia Sztuk, założona rok wcześniej przez tego samego monarchę i�odnowio-
na przez Fryderyka II. Akademia Nauk Służących Dobru Powszechnemu 
w�Erfurcie oraz Akademia Cesarsko-Leopoldyńska w�Bonn podlegają bez-
pośrednio Ministerstwu Spraw Duchownych. Akademie Rycerskie zostały 
ufundowane w�1708 r. w�Legnicy oraz w�1704 r. w�Brandenburgu. Akade-
mia Budownictwa w�Berlinie itd. 

Apteki

W� 1828 R. ICH LICZBA wynosiła prawie 1300, dlatego należy przyjąć, że 
obecnie jedna apteka przypada na 10 000 mieszkańców.
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PRUSY WSCHODNIE (OSTPREUßEN) 
(1867)

PRUSY WSCHODNIE najbardziej na wschód wysunięta część Monarchii Pru-
skiej, która w� połączeniu z� Prusami Zachodnimi (patrz odpowiednie ha-
sło) tworzy Prowincję Pruską lub pierwotne Królestwo Prus. Otoczo-
ne rosyjską Litwą, Królestwem Polskim, Prusami Zachodnimi i� Morzem 
Bałtyckim, Prusy Wschodnie zajmowały pod koniec 1864 r. powierzch-
nię 711,28 km2 i� liczyły sobie 1 761 530 mieszkańców (83 065 więcej niż 
w�1861 r. i�230 258 więcej niż w�1852 r.), którzy wymieszani z�przybyłych 
Niemców, potomków dawnych Litwinów i�Mazurów w�swojej przeważającej 
części są wyznania ewangelickiego (1,5 miliona). Językiem litewskim posłu-
guje się 142 400, kurońskim 425, a�polskim 330 000 mieszkańców. Zgod-
nie ze swoimi właściwościami fi zycznymi krajobraz stanowi część wielkie-
go płaskowyżu ciągnącego się z�zachodu na wschód wzdłuż południowego 
wybrzeża Bałtyku. Równina ta, nad którą górują pojedyncze góry piasko-
we i�wzniesienia i� która pokryta jest wieloma większymi i�mniejszymi je-
ziorami, oprócz wielu rozległych powierzchni sterylnych gruntów piaszczy-
stych i�skalistych posiada również wiele pastwisk, powierzchni uprawnych 
oraz lasów. Największe z�bardzo licznych jezior to, abstrahując od zalewów 
(patrz odpowiednie hasło): Jezioro Niegocin zwane również Giżyckim, Je-
zioro Śniardwy, Jezioro Roś oraz Jezioro Mamry. Główne rzeki są następują-
ce: Danga, Minia, Niemen wraz z�Jurą i�Szeszupą, Niemonin, Pasłęka oraz 
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Pregoła wraz z�Wystrucią i�Łyną. Oprócz tego wiele znaczących kanałów, 
jak np. Wielki i�Mały Przekop Fryderyka, Nowa Gilga, Nowa Dejma, Kanał 
Piski oraz inne, które łączą ze sobą wielkie jeziora, jak np. Kanał Giżycki łą-
czący Jezioro Mamry z� Jeziorem Niegocin. Mieszkańcy są nie tyle zatrud-
nieni w�fabrykach przemysłowych, co zajmują się przetwórstwem pierwot-
nych produktów świata roślinnego i�zwierzęcego. Oprócz wydajnych upraw 
lnu, zbóż – w�szczególności pszenicy – w�kraju uprawia się rośliny strącz-
kowe, trochę tytoniu i�owoców, w�szczególności jednak pozyskuje się duże 
ilości drewna i� torfu. Oprócz rybołówstwa bardzo duże znaczenie posiada 
hodowla gęsi, pszczół i�bydła. Szczególne zamiłowanie do hodowli koni wy-
kazuje litewska część Prus Wschodnich, jest ona istotnie wspierana przez 
Główną Stadninę w�Trakenach oraz Stadniny Krajowe w�Trakenach, Wy-
struci i� Gudwallen. W� pobliżu Bałtyku, szczególnie na wybrzeżu Sambii, 
pomiędzy Zalewem Wiślanym a� Zalewem Kurońskim, wydobywa się bur-
sztyn. Głównymi przedmiotami wytwórczości są przędza lniana i� płótno, 
to ostatnie wytwarza się szczególnie w�czterech powiatach rejencji króle-
wieckiej. Wraz z�drewnem stanowią one najważniejsze artykuły eksportowe 
prowincji. Zewnętrznej wymianie handlowej sprzyja położenie nad Morzem 
Bałtyckim oraz wiele dobrych portów i� red (Kłajpeda, Piława, Królewiec 
oraz Braniewo), zaś wymianie handlowej wewnątrz kraju sprzyjają spław-
ne rzeki i�kanały oraz trzy linie kolejowe. Pod względem politycznym kraj 
podzielony jest na dwie rejencje: Królewiec (1 034 164 mieszkańców, po-
wierzchnia 408,13 km2) oraz Gąbin (727 366 mieszkańców, powierzch-
nia 298,21 km2). Obie rejencje liczą sobie razem 67 miast, 31 miasteczek 
oraz 5423 wsie. Kościół katolicki ma tutaj swoją diecezję warmińską, któ-
rej parafi e rozciągają się równocześnie na obszarze Prus Zachodnich. Bi-
skup diecezji ma swoją siedzibę we Fromborku. Stany prowincjonalne, któ-
re wespół ze stanami Prus Zachodnich zbierają się na przemian w�Królewcu 
i� Gdańsku, składają się z� 30 posłów rycerstwa, 15 posłów miast, 15 po-
słów kelmerów (tzn. właścicieli tych dóbr, które zgodnie z� prawem cheł-
mińskim mają status wolnych od wszelkich ciężarów i�powinności lennych 
dóbr alodialnych), wolnych oraz chłopskich właścicieli ziemskich. Z�insty-
tucji naukowych Prusy Wschodnie posiadają uniwersytet w�Królewcu, aka-
demickie Liceum Hosianum dla teologów katolickich w�Braniewie, królew-
skie seminarium pedagogiczne dla nauczycieli gimnazjów i� szkół realnych 
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w�Królewcu, dwanaście gimnazjów: w�Królewcu (trzy), Olsztynku, Kłajpe-
dzie, Piławie, Kętrzynie, Gąbinie, Wystruci, Ełku, Tylży oraz dwa katolickie 
w� Braniewie i� Reszlu; pięć szkół realnych: w� Królewcu (dwie), Welawie, 
Wystruci i�Tylży, trzy wyższe szkoły mieszczańskie w�Bartoszycach, Piławie 
i�Nidzicy, królewską prowincjonalną szkołę rzemiosła w�Królewcu, pięć se-
minariów nauczycielskich w�Królewcu, Iławie Pruskiej, Węgorzewie, Karal-
ne koło Wystruci oraz katolickie w�Braniewie; poza tym Prywatne Semina-
rium dla Nauczycielek i�Wychowawczyń w�Królewcu oraz seminarium dla 
nauczycieli szkolnych – studium nauczycielskie w�Olecku; następnie jede-
naście szkół wyższych dla dziewcząt: w�Królewcu (pięć), Kłajpedzie, Nidzi-
cy, Welawie, Wystruci i�Tylży (dwie), zakłady nauczania dla głuchoniemych 
w�Królewcu, Braniewie i�Węgorzewie (zakład prowincjonalny), zakład na-
uczania dla niewidomych w�Królewcu oraz instytuty kształcenia położnych 
w�Królewcu i�Gąbinie. Stolicą Prus Wschodnich oraz całej prowincji Prus 
jest Królewiec (patrz odpowiednie hasło).
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SZKIC O KULTURZE Z PRUS WSCHODNICH 
(1888)

JEŚLI NIEDALEKO ROZKWITAJĄCEGO wesoło miasta Olsztyn opuścimy jed-
notorową linię kolejową Toruń-Wystruć, która w� kierunku z� północnego 
wschodu na południowy zachód przecina prowincję Prusy Wschodnie oraz 
położoną na prawym brzegu Wisły część prowincji Prusy Zachodnie, by we-
hikułem Poczty Rzeszy udać się na południe, to dobrze utrzymana szosa po-
prowadzi nas przez południową część pruskiego grzbietu górskiego do Ol-
sztynka, samotnego miasteczka o�rolniczym charakterze. Widok ze wzgórz, 
przez które prowadzi tam szosa, ukazuje naszym oczom jeszcze najradoś-
niejsze obrazy: szeroko rozpościerające się lasy ze wspaniałymi drzewosta-
nami świerkowymi i�sosnowymi, od czasu do czasu przemieszane z�mocny-
mi pniami dębów, pośród nich promieniejąc rozciągają się otoczone lasami 
i� krzewami, lśniące w� promieniach słońca, charakterystyczne dla pasma 
górskiego jeziora, spośród których w� szczególny sposób wyróżnia się tu-
taj ozdobione położonymi na nim wysepkami Jezioro Omulew. Niekiedy 
przejeżdżamy przez wsie. Nie jest ich wiele i�najczęściej przedstawiają one 
biedny wygląd. Rolnictwo daje bowiem w�tej okolicy liche plony. Do tego 
znajdujemy się na południowym skraju dawnej Warmii biskupiej. Z� tego 
powodu na drogach polnych spotykamy liczne krzyże i�fi gury Maryi. Tak czy 
owak niezamożna, mówiąca po polsku, katolicka ludność cieszy się większą 
liczbą świąt, niż jest to w�ogóle korzystne dla tej okolicy.
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W� Olsztynku, gdzie zmiana koni pozwala nam tylko na krótki po-
stój, cieszymy się błogosławieństwem kultury niemiecko-protestanckiej. 
Miasteczko nie posiada wprawdzie wielkiego znaczenia i� jest odosobnio-
ne, posiada jednak pewien klejnot, dawny zamek krzyżacki, w�którego po-
mieszczeniach niemieckie gimnazjum pozwala zdobyć klasyczne wykształ-
cenie. Niewielka jest tylko liczba uczniów, jednak Fryderyk Wilhelm IV, 
któ rego romantyczny zmysł cieszył się piękną budowlą zamku, ogłosił, 
że jest on godny bycia siedzibą muz i� w� ten sposób Olsztynek otrzymał 
gimnazjum.

Stąd poczta wiezie nas ponownie w�kierunku południowym do oddalo-
nego o�cztery mile niemieckiego miasteczka Nidzicy. Od czasu do czasu oko 
cieszą jeszcze znajdujące się w�pobliżu i�w�dalszej odległości lśniące lustra 
wody. Ich ciche brzegi są jednak już tylko miejscami otoczone lasem, któ-
ry zanika, im dalej przemieszczamy się na południe; pokrywa wzgórza tylko 
na pojedynczych parcelach. Dla celów rozległych upraw ziemniaków ogo-
łocono je nadmiernie z�lasów i�w�ten sposób łyse pasma wzgórz, które pra-
wie zupełnie nie nadają się do uprawy innych gatunków owoców, przed-
stawiają najczęściej przytłaczający widok. Biedną krainą jest ten powiat 
nidzicki, który rozciąga się na ok. 80 do 90 km wzdłuż granicy polsko-rosyj-
skiej. Znamienne jest to, że w�gwarze ludowej mówi się, iż jest to okolica, 
w�której diabeł mówi „dobranoc”. Gleba na wzgórzach oraz na równinnych 
połaciach powiatu, a�zwłaszcza w�jego wschodniej, graniczącej z�powiatem 
szczycieńskim części, jest niezmiernie jałowa, jeśli intensywniejsza kultu-
ra rolna nie podwyższy jej wydajności. Szczególnie ponury widok prezen-
tują sobą pola zupełnie płaskiej równiny, która rozciąga się na długości ok. 
6 km w�kierunku wschodnim aż do okolic Wielbarka i�Szczytna. Stanowi 
ona podłoże szumiącego tutaj w�prehistorycznych czasach morza, którego 
pozostałości można jeszcze odnaleźć w�pojedynczych mało znaczących je-
ziorach. Prawdopodobnie lekkomyślne nadmierne ogołocenie z�lasów przy-
czyniło się do tego, że tereny te są ubogie w�wodę. Na równinie tej gleba 
przeradza się często kilometrami w� zjawisko podstępnego lotnego piasku, 
który nie dopuszcza upraw i� przy silnych wiatrach pustoszy nadające się 
jeszcze w�miarę do uprawy pola. A�jakiegoż rodzaju są to uprawy na tych 
polach, które ponadto pokryte są ogromną masą żwiru i� głazów narzuto-
wych! Oprócz licho obsianych pól żyta z�ich niskimi źdźbłami i�malutkimi 
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kłosami przeważają bezkresne pola ziemniaków, często kolosalnej szeroko-
ści, gdy znajdujemy się na polach należących do majątków, albo pola gryki 
lub łubinu, które orze się, by zapewnić glebie jeszcze trochę sił odżywczych. 
Tam, gdzie jest ona zupełnie jałowa, prowadzą nas piaszczyste drogi, na któ-
rych samochód musi często przedzierać się śmiertelnie powoli przez ogoło-
cone nieużytki albo przez melancholijny gąszcz sosen. Tu i�ówdzie te ponu-
re piaszczyste trasy przerywane są przez piękne, soczyście zielone kawałki 
łąk, zwłaszcza tam, gdzie płynące wody, jak np. rzeki Wkra albo Kwiela, na-
wet jako mały strumyk poją spragnione pola. Wraz z�zielenią łąk rosnące na 
brzegach olchy nadają melancholijnemu obliczu krajobrazu bardziej przyja-
zne rysy.

Zgodnie z�takimi właściwościami gleby powiat nidzicki wraz z�sąsiadują-
cymi z�nim powiatami piskim, szczycieńskim i�mrągowskim należy do tych 
powiatów, z�których pobór podatku gruntowego z�hektara wynosi od 4 do 
5 marek, podczas gdy w�9 starych prowincjach wynosi on od 13 do 17 ma-
rek. Powiaty te należą do najsłabiej zaludnionych okolic Niemiec, ponieważ 
na kilometr kwadratowy nie przypada w�nich nawet 40 osób, podczas gdy 
średnia w�Rzeszy jest ponad dwa razy większa.

Ogólnie rzecz ujmując, bogactwo lasów nie odgrywa ogólnie rzecz bio-
rąc w� tym nidzickim obszarze nadgranicznym większej roli: zbocza pagór-
ków porastają miejscami niewielkie drzewostany sosnowe; we wschod-
niej części powiatu spotkamy jednak rozległe Lasy Napiwodzkie, częściowo 
o�wspaniałym charakterze. Oprócz potężnych egzemplarzy masowo wystę-
pujących tam sosen, znajdziemy tam również i� inne drzewa, m.in. okaza-
łe dęby, które wznoszą się ku niebu i�odbijają się w�jasnych wodach Jezio-
ra Omulew. Jest to najpiękniejsza jedność lasów i�gór, zwłaszcza w�Złotych 
Górach i�na Majnej Górze. Widok ten daje niesłychanie orzeźwiające wy-
tchnienie oczom spoglądającym w� dal ponad wzniesieniami szosy prowa-
dzącej na wschód. 

Prawdziwym błogosławieństwem dla tej tak lichej okolicy są szosy. 
Dzięki znakomitej administracji powiatowej i�prowincjonalnej są one do-
brze utrzymane. Odcinki szos starszej daty obsadzone są dającymi dużo cie-
nia drzewami lipowymi i�prowadzą przez krajobraz we wszystkich kierun-
kach z�centrum powiatu, miasta Nidzicy. Tu i�ówdzie można jeszcze częściej 
niż gdzie indziej usłyszeć swojsko brzmiący dźwięk rogu pocztowego, nawet 
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jeśli jego właściwe brzmienie pozostawia wiele do życzenia. Istnieje tylko 
jedna jednotorowa kolej Malbork-Mława, która swoim zasięgiem obejmuje 
większość powiatu. Gdy podróżny po całodziennej jeździe po samotnej szo-
sie i�polnej drodze zbliży się do trasy kolejowej i�usłyszy parę wydobywającą 
się z�lokomotywy, to właśnie w�tej opustoszałej okolicy w�najcudowniejszy 
sposób dotyka go tchnienie kultury, powiew ducha, który opanował naszą 
epokę żelaza. Ostatnio wraz z�budową kolei, która ma prowadzić z�Olszty-
na przez Olsztynek do Nidzicy i�stamtąd do Działdowa, rozpoczęto proces 
mający na celu lepsze połączenie powiatu z� komunikacją ze światem ze-
wnętrznym i�tym samym wyrwanie go poniekąd z�jego oddalenia jako ob-
szaru pogranicznego. Z� powodu piaszczystej i� kamienistej gleby drogi lo-
kalne są na ogół w�złym stanie. W�wielu przypadkach są one całkowicie 
pozbawione alei drzewnych, ponieważ drzewa tutaj po prostu nie rosną, 
często nie rośnie nawet niewymagająca wierzba. Dlatego zimą, przy po-
tężnych zaspach śnieżnych, zamazywane są wszelkie znaki wskazujące na 
to, że jest to droga lokalna. Zarząd powiatu zatroszczył się przynajmniej 
o�to, by w�miejscach, gdzie droga prowadzi na wzniesienie, ułatwić furman-
kom wjazd na piaszczyste wzgórze poprzez budowę kamiennej nawierzch-
ni. Mały, chudy mazurski koń jest jednak w�stanie znieść więcej, niż moż-
na oczekiwać po jego wyglądzie. Nie można powiedzieć, że mazurski chłop 
w� jakiś szczególny sposób oszczędza i� dba o� swoje zwierzęta. Nie pozwa-
la mu na to już choćby jego tak marnie wyposażona ojcowizna. Częścio-
wo posiada on tylko od 5 do 30 mórg kiepskich gleb. Również hodowana 
przez niego rogacizna jest w�porównaniu z�rogacizną hodowaną w�innych 
okolicach mała, chuda i�brzydka. Możliwie znośnie hoduje się świnie, gęsi 
i�kury; drób i�jajka są dla rolników opłacalnymi artykułami do sprzedaży na 
miejskich jarmarkach.

Ludność wiejska tego terenu pogranicza jest w�swojej większości pocho-
dzenia polskiego. Przybyła ona do Prus w�średniowieczu z�księstwa mazo-
wieckiego, a� od momentu sekularyzacji państwa zakonnego jest ona wy-
znania protestanckiego. Nie da się jednak zaprzeczyć, że w�ciągu ostatnich 
15-20 lat pośród tej ewangelickiej ludności wiejskiej zadziwiające postę-
py poczynił katolicyzm. W�różnych punktach, nawet w�zupełnie biednych 
wsiach, wybudowano piękne katolickie kościoły, które były tutaj wcześ-
niej zupełnie zbędne i�do których wzniesienia same środki parafi alne były 
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z�pewnością niewystarczające. Również miasto Nidzica posiada teraz taki 
kościół, cały wzniesiony z�granitowych kamieni, chciałoby się rzec: trwały 
niczym Piotrowa skała.

Zwyczajowym językiem porozumiewania się ludności wiejskiej jest ję-
zyk mazurski, będący dialektem języka polskiego, jednak dzięki staraniom 
pruskiej administracji szkolnej językiem niemieckim nie posługuje się tylko 
niewielu, chociaż sposób, w�jaki Mazur stara się wyrazić po niemiecku, ma 
często wymuszony charakter. Nie można w�wystarczający sposób pochwa-
lić i�podkreślić tego, z�jakim zapałem, a�nawet z�jaką starannością i�miłością 
rząd państwa pruskiego podejmuje starania w�celu zapewnienia owym bied-
nym ludziom z�tej okolicy w�miarę znośnej egzystencji, a�przede wszystkim 
w�celu ich wychowania. Pracy jest jednak dużo i�nie zawsze się ona opła-
ca, co – abstrahując od surowości całej przyrody – można wyjaśnić rów-
nież charakterem mieszkańców. Zgodnie ze słowiańską naturą mazurski 
chłop jest lekkomyślny, niezbyt często myśli o� przyszłości, rzadko oszczę-
dza i�większość spraw pozostawia dobremu Bogu, do którego żywi zresztą 
nieograniczone zaufanie. Lud mazurski jest bowiem bardzo religijny i�rzad-
ko opuszcza niedzielne, wygłaszane naturalnie w� języku polskim kazanie. 
Gdy jednak nabożeństwo już się skończy, to kobiety i�mężczyźni udają się do 
najbliższej gospody, by przez obfi te spożycie złej jakości gorzałki zapomnieć 
o�tak często żałosnej codzienności. Niestety w�tym eldorado kartofl anych 
gorzelni wódka jest niezwykle tania. A�cóż miłego znajduje w�swoim domu 
mieszkaniec mazurskiej wsi? Przecież w�wielu przypadkach mazurska wieś, 
której chaty skupione są najczęściej wokół brudnego stawu albo wzdłuż 
piaszczystej, pokrytej wieloma dziurami i�wzgórzami drogi, jest w�swojej ca-
łości mało zachęcająca, a�jeszcze mniej zachęcające są poszczególne miej-
sca zamieszkania. W�pomieszczeniach w�środku często brakuje świeżego po-
wietrza i�światła, pokoiki są niskie, okna małe i�pozbawione zwyczajowych 
ozdób w�postaci kwiatów doniczkowych, a�nawet fi ranek. Sporą część ludz-
kich mieszkań zajmują prosiaki i� drób, które nie przyczyniają się do czy-
stości. W�najwyższej nieczystości utrzymywane jest również podwórze. Je-
śli ktoś posiada ogródek, to rośnie w�nim dużo chwastów; spośród warzyw 
najważniejszą rolę odgrywa ziemniak, płoty są uszkodzone albo nie ma ich 
wcale. Drzewa owocowe wydają małe, pozbawione smaku owoce. Krzewy 
ozdobne, jak np. bez, uprawia się rzadko. Taka wieś mazurska, której ulice 
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po obfi tych opadach deszczu są niedostępne, czyni prawdziwie deprymują-
ce wrażenie na tym, kto przybywa tam,

gdzie się kończy kultura
i�zaczyna się życie Mazura.

Ale również tutaj słońce cywilizacji jest w� stanie zdziałać cuda. Tam, 
gdzie znajduje się plebania albo dom właściciela majątku ziemskiego, oko 
cieszy się widokiem ładnego domu, dobrze utrzymanego ogrodu i� dobrze 
uprawianej roli, a�znajdujący się pośród żałośnie wyglądających domów bu-
dynek szkoły wygląda często bardzo okazale. Królewskiemu rządowi szcze-
gólny zaszczyt przynosi fakt, że w�tej biednej okolicy zatroszczył się i�dalej 
stara się o�liczne i�dobrze wyposażone szkoły. Nieposiadającym środków fi -
nansowych towarzystwom szkolnym przekazywana jest często jako dar od 
króla znacząca suma pieniędzy przeznaczona na budowę szkoły. W�ten spo-
sób rokrocznie, raz tu, raz tam, powstają okazałe budynki szkolne, w�któ-
rych znajduje się wystarczające i�zdrowe mieszkanie dla żonatego nauczycie-
la, a�obok niego jeszcze dla drugiego nauczyciela nieposiadającego rodziny 
oraz do trzech jasnych, wysokich i�wesołych pomieszczeń klasowych. Jakim 
to błogosławieństwem są takie pomieszczenia szkolne dla niezwykle licznej 
młodzieży szkolnej tych pogranicznych dystryktów! Jest to bowiem jedna 
z�najbardziej rzucających się w�oczy cech szczególnych tych okolic: pomi-
mo niesłychanej biedy panuje zadziwiająca wielodzietność. Trudno uwie-
rzyć własnym oczom, gdy widzi się stosunkowo małe pomieszczenie szkolne 
wypełnione ponad setką lnianowłosych mazurskich chłopców i�dziewcząt. 
Jeśli sale lekcyjne są przestronne, wesołe, jasne i�utrzymywane w�czystości 
– co jest to regułą w�przypadku wielu nowo wybudowanych budynków – to 
w�przeciwieństwie do niekiedy potwornych dziur swoich domostw biedna 
młodzież wiejska znajduje bez porównania bardziej sprzyjające dla jej zdro-
wia miejsce pobytu, w�którym przy swojej wrodzonej skromności oraz ser-
decznej i�wdzięcznej podatności na treść nauczania przebywa ona chętnie 
i�z�widocznym sukcesem. Nie da się zaprzeczyć, że młodzież mazurska nie 
jest nieuzdolniona i�wyrasta na wartościowy dla państwa materiał ludzki. 
Pomimo najczęściej słabego sposobu odżywiania się dorosła młodzież wy-
gląda z� reguły na silną i� zdrową. Przyczynia się do tego naturalnie życie 
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na łonie stworzonej przez Boga natury. Latem w� czasie wolnym od zajęć 
szkolnych, które przy przepełnionych i�kierowanych tylko przez jednego na-
uczyciela szkołach ograniczają się często do połowy dnia, większość mło-
dzieży zajmuje się wypasem bydła. Ogromna bieda zmusza niestety nierzad-
ko niektóre obdarzone licznym potomstwem rodziny do zwolnienia na całe 
lato z�lekcji jednego lub nawet wielu chłopców albo dziewcząt i�do oddania 
ich na służbę u�bogatszego gospodarza, u�którego pasą bydło i�który za pie-
niądze ich żywi i�odziewa.

W�szkołach wiejskich uczą nauczyciele, którzy sumiennie sprawują swój 
urząd – i� na pochwałę stanu nauczycielskiego w� tym pogranicznym kra-
ju można stwierdzić, że jest to regułą – pośród wielkich trudności. Więk-
szość dzieci, które po ukończeniu szóstego roku życia musi iść do szkoły, nie 
zna języka niemieckiego. Traktujący poważnie swój urząd nauczyciel musi 
poświęcić nieskończenie wiele trudu i� staranności, by uczęszczających do 
najmłodszej klasy chłopców i�dziewczęta, którym poza tym ciężko przyzwy-
czaić jest się do spokojnego siedzenia, nauczyć podstaw niemieckiej gra-
matyki i� tajemnic liter. Jednak dzięki doskonałym metodom stosowanym 
w�niektórych sąsiednich seminariach nauczycielskich, jak np. w�Ostródzie, 
Szczytnie i�Lubawie, nauczyciele przeznaczeni do pracy na Mazurach są do 
tego stopnia zaznajamiani z�regułami, które można zaobserwować w�przy-
padku „utrakwistycznego” nauczania języków, że dzięki regularnie prowa-
dzonym zajęciom szkolnym i�naturalnie przy zastosowaniu ofi arnej cierp-
liwości udaje im się w� stosunkowo krótkim czasie wykształcić małych 
Słowian na mówiącą po niemiecku młodzież, która również na drugim 
i�trzecim poziomie nauczania, tzn. w�wieku od dziewięciu do czternastu lat 
wprowadzana jest z�dużym sukcesem w�zrozumienie tekstów z�czytanki Bo-
cka oraz wybranego materiału z� religii. Największą trudność sprawia jed-
nak, jak już wspomniano, nauczanie na najniższym poziomie; należałoby je 
zawsze powierzać takim nauczycielom, którzy doskonale posługują się ję-
zykiem polskim i� równocześnie są na tyle doświadczeni i� zręczni, by po-
przez ciągłą uwagę i�dobrze podzielone pensum pracy w�różnych oddziałach 
utrzymać w�skupieniu i�aktywności ogromną masę uczniów. Z�tego powo-
du w�jednoklasowych szkołach, które kierowane są tylko przez jednego na-
uczyciela i�do których w�ubogich gminach uczęszcza nierzadko ponad 120 
uczniów, praca nauczyciela jest niezwykle trudna i� wyczerpująca. Weźmy 
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pod uwagę, że musi on często w�tym samym czasie, ale w�różnej formie, za-
jąć cztery do pięciu oddziałów. Dlatego słusznym żądaniem byłoby przyzna-
nie nauczycielom, którzy na tych biednych terenach pogranicza i� pośród 
opisanych trudności uczą w�szkołach utrakwistycznych, wiodąc egzystencję 
z�dala od wygód życia miejskiego, w�nudnej okolicy i�pośród ludności, któ-
ra w�swojej codziennej biedzie często nie wykazuje koniecznego zrozumie-
nia dla ofi arnej pracy nauczyciela, fi nansowo lepszej pozycji niż ich kole-
gom w�zasobniejszych okolicach, gdzie na co dzień mówi się po niemiecku.

Niczym niemieckie wyspy na terenach polskojęzycznych jawią się nam 
na naszym pograniczu miasta. W�powiecie nidzickim są tylko dwa, Nidzi-
ca i�Działdowo. To pierwsze jest miasteczkiem liczącym sobie 4700 miesz-
kańców, posiadającym niewiele ulic, ale za to bardzo rozciągnięty rynek, 
który często znajdziemy w�małych miejscowościach położonych na Mazu-
rach. Na rynku tym w�określone dni, a�w�szczególności w�soboty, toczy się 
tak ożywione i�fascynujące życie, jakie jest charakterystyczne tylko dla tere-
nów pogranicza. Wszyscy przechodnie mówią prawie wyłącznie po polsku; 
przecież nawet z�drugiej strony granicy, która znajduje się w�odległości nie-
całej mili, przybywają chłopi i�szlachetnie urodzeni, by zrobić zakupy albo 
napić się dobrego spirytusu, który smakuje im tym bardziej, że jest niepo-
równywalnie tańszy niż w�ich ojczyźnie po drugiej stronie zielono-czerwo-
no-białych słupów granicznych. Jakiż to ożywiony ruch pomiędzy kupują-
cymi i�sprzedawcami na licznych straganach z�mięsem, w�niewiele większej 
ilości sklepów z�wódką, pomiędzy mnóstwem wozów ze zbożem i�ziemniaka-
mi! Po jednej stronie długiego rynku w�niekończącym się rzędzie wystawio-
ne są te produkty roślinne, w�które obfi tuje ta okolica, ziemniaki, buraki, 
borówki, jagody i� grzyby. Te ostatnie nigdzie nie występują w� takiej roz-
maitości jak tutaj, spożywa się je przygotowane w�różnych formach. Dobre 
owoce są natomiast rzadkością.

Poza tym Nidzica jest względnie spokojnym miasteczkiem, zamieszka-
nym jednak przez energiczne i�pracowite mieszczaństwo, najczęściej pocho-
dzenia niemieckiego, wśród którego znaczącą rolę odgrywają Żydzi znani 
ze swojej chęci do zarobkowania. Tak potężny niegdyś król kolei Strous-
berg pochodził przecież z� Nidzicy. W� czasach zakonu krzyżackiego mia-
steczko zostało niczym potężna strażnica wbite klinem w�polską pół- i�nie-
-kulturę [Halb- und Unkultur] i�jeszcze dzisiaj w�dal spogląda położony na 
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wzgórzu potężny zamek krzyżacki, do którego stóp przylega rozciągające się 
na równinie, otoczone niegdyś murami miasteczko i�w�którego przestron-
nych wnętrzach swoją siedzibę znalazło wiele urzędów. Potężne członki tego 
zamku i� jego tajemnicza przeszłość uskrzydliły niegdyś fantazję Ferdynan-
da Gregoroviusa, którego mieszkańcy Nidzicy z�dumą zaliczają do swoich. 
Miasto to wraz ze swoją radością czerpaną z�pracy oraz ze znajdowaną w�ra-
dosnej towarzyskości przyjemnością stanowi oazę prawdziwie niemieckiego 
życia na obcojęzycznym pograniczu. Posiada ono prężnie działający Związek 
Weteranów Wojennych [Kriegerverein], świetnie wyszkolone Towarzystwo 
Śpiewacze [Liedertafel] oraz dumne z�siebie Bractwo Kurkowe, które rzad-
ko znajduje sobie podobne pod względem blasku mundurów, prężnej posta-
wy i�gracji w�wykonywaniu odważnych ewolucji. W�swojskim kręgu przyja-
ciół, tocząc wesołe rozmowy, spotykają się oni codziennie przed południem 
przy dobrym królewieckim piwie i�obowiązkowym sznapsie przedtem, przy-
tem, potem!1

Swój urok posiada również Działdowo. Położone nad wartko płynącym 
Potokiem Działdowskim, prezentuje się ono jako czyste, przyjazne mia-
steczko, cieszące się bliskością dworca Kolei Malborsko-Mławskiej. Nad 
Nidzicą posiada ono tę przewagę, że na peryferiach u� jego stóp stacjonu-
je batalion naszych synów Marsa do obrony położonej niedaleko granicy. 
Przy położonej w�odległości ok. 5 km granicy, niczym cud w�opustoszałej 
zazwyczaj okolicy, położony jest pierwszej klasy dworzec kolejowy w� Iło-
wie, gdzie podczas swoich podróży nasi drodzy sąsiedzi z�drugiej strony ro-
syjsko-polskiej granicy po raz pierwszy stykają się z�obszarem niemieckiej 
kultury. Nie tylko mydło, jak mi się wydaje, lecz również nafta jest kryte-
rium, według którego mniejszego lub większego zużycia można zmierzyć po-
ziom kultury danego narodu, przynajmniej w�Europie Środkowej i�Północ-
nej. Jeśli podczas naszych wędrówek przejedziemy przez mazurską wieś, to 
– nawet, jeśli jest ona tak biedna – w�wielu małych oknach chat odnaj-
dziemy lampę naftową, która wydaje się stanowiącą powód do dumy ozdo-
bą. Natomiast – jakież to dziwne! – z�najdalszych zakątków Imperium Ro-
syjskiego, które z�pewnością trudno jest uznać za przynoszące oświecenie 
i�kulturę dla Zachodu Europy, przywożone jest na wschód naszej monarchii 

1 W�oryginale w�języku polskim, przyp. tłumacza. 
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dobroczynne światło w�formie kaukaskiej nafty. Każdy podróżny, który po 
raz pierwszy przybywa na dworzec w�Iłowie, nie bez podziwu ogląda potęż-
ne żelazne zbiorniki oraz pozostałe wspaniałe i�wysoce przydatne urządzenia 
znanej w�świecie fi rmy Nobel, które służą do przyjmowania i�dalszego trans-
portu wydobywanego w�okolicach Baku i�przewożonego do nas przez Ro-
sję paliwa. Oprócz tej „jasnej strony” w�okolicy tej, jak i�w�ogóle na granicy 
prusko-rosyjskiej, istnieje również ciemna strona całej sprawy, wywierają-
ca niezmiernie szkodliwy wpływ na mieszkańców pogranicza. Chodzi tutaj 
o�przemyt. Przy najlepszej sposobności, czyli w�najciemniejszych godzinach 
nocnych podczas nowiu księżyca, przemyca się z� Prus do Rosji ogromne 
ilości spirytusu, zaś w�odwrotną stronę całe stada świń. Nie ma tygodnia, 
w�którym Główny Urząd Celny w�Nidzicy nie zorganizowałby aukcji skonfi -
skowanych świń, a�przy granicy prawie każdy wiejski szynk jest magazynem 
spirytusu, przemycanego w�dających się łatwo transportować i�po części wy-
konanych ze świńskich pęcherzy pojemnikach, które łatwo jest zniszczyć 
w�przypadku przyłapania przez celników. Zresztą rosyjskie posterunki gra-
niczne łatwo ulegają zarówno czarowi pruskiego spirytusu, jak i�wetknięte-
go w�odpowiednim czasie rosyjskiego rubla. Pośród innych spostrzeżeń pod-
czas studiowania granicy można poczynić również i� to, że w� porównaniu 
z�rosyjskim ofi cerem wojsk ochrony pogranicza pruskiego żandarma należy 
uznać za dżentelmena, zarówno z�punktu widzenia zewnętrznego habitusu, 
jak i�pod względem całego stylu bycia.

Ogólnie rzecz biorąc: jakiż to dystans panuje pomiędzy krajem i� ludź-
mi po tamtej i�tej stronie granicy! By posłużyć się tylko jednym przykładem 
– zróbmy spacer z�mazursko-pruskiej miejscowości Róg (Roggen) do poło-
żonego w�pobliżu polskiego miasteczka Janowa! Potrzebna jest do tego na-
turalnie karta pasażerska z�dokładnym rysopisem. Na terenie świętej Ro-
sji jest ona dokładnie sprawdzana i�stemplowana w�biurze straży granicznej 
przez pełniącego służbę podofi cera. Zwracając ją, będzie on z�pewnością li-
czył na napiwek, przynajmniej w�formie cygara. Następnie wchodzimy na 
ulice „miasta” Janowa. Święty Aleksandrze Newski, cóż to za miasto! Bruk, 
niebezpieczne dla życia urozmaicenie gór i�dolin, wymaga niezwykłej zręcz-
ności w�ćwiczeniach gimnastycznych na wolnym powietrzu. Domy zbite są 
z�surowych drewnianych belek i�pokryte gontami. Z�budynków użyteczności 
publicznej tylko kilka ma w�miarę porządny wygląd. Karczmy nie wyglądają 
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zachęcająco z�powodu panującego w�nich brudu i�wydzielających się z�nich 
okropnych zapachów. Dorosła ludność, składająca się z�Żydów i�rosyjskich 
pograniczników, obija się zmęczona przed domami, szwargocząc i� pijąc 
wódkę przed drzwiami domów. Niepełnoletnia młodzież organizuje nato-
miast na porośniętym trawą rynku polowanie z�nagonką na wpół wygłod-
niałe stado baranów. Szkoły nigdzie nie widać. Odczuwamy zdecydowaną 
ulgę po powrocie z�tej „półazji” – zaczyna się ona bowiem nie nad Duna-
jem i�Donem, lecz z�pewnością już na południowej granicy naszej prowin-
cji – do wprawdzie biednej, lecz w�porównaniu do warunków panujących 
po drugiej stronie granicy sprawiającej miłe wrażenie pruskiej wsi granicz-
nej. Zajrzyjmy tutaj do pomieszczeń imponującego, pięknie położonego bu-
dynku szkoły, spójrzmy, z�jaką starannością i�wytrwałością dwóch wiernych 
swoim obowiązkom pruskich nauczycieli kształci wiejską młodzież w�liczbie 
ponad 200 lnianowłosych głów w�zakresie podstawowych elementów wie-
dzy, w�praktykowaniu czystości i�przyzwoitości, w�przyswajaniu sobie pod-
stawowych nauk religii chrześcijańskiej, w� miłości do państwa pruskiego 
oraz w�szacunku do jego domu panującego! To jest właśnie niemiecka kul-
tura bezpośrednio przy rosyjskiej granicy. Już tutaj, w�szkole w�odosobnio-
nej mazurskiej miejscowości na pograniczu, rosyjski rząd mógłby nauczyć 
się, jak można uczynić naród zdolnym do obrony.

Wartym szlachetnego potu zadaniem byłoby udowodnienie, jak wiej-
ska ludność tych biednych obszarów pogranicza w�południowej części Prus 
Wschodnich, która w� celu zapewnienia sobie bardziej ludzkiej egzysten-
cji po części sama zmuszona jest do rokrocznej migracji w�bardziej zasobne 
okolice, np. do okręgów przemysłowych Westfalii, poprzez pomoc ze stro-
ny państwa, do której powinna mieć przynajmniej takie same prawo jak 
nasze przedsięwzięcia zamorskie, mogła osiągnąć wyższy poziom rolnictwa 
i�obywatelskiego zadowolenia z�państwa. Tak samo, jak wielcy gospodarze 
naszego państwa, Fryderyk Wilhelm I� i�Fryderyk Wielki, dysponując nie-
porównywalnie mniejszymi środkami zdziałali prawdziwe cuda w� innych 
opuszczonych przez naturę okolicach, tak również i�na Mazurach mogła-
by pod tym względem zostać rozwinięta akcja o� prawdziwie narodowym 
charakterze i�doprowadzić do sukcesów, które wyszłyby na dobre wielkiej 
ojczyźnie. 
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POWIEDZ JAKIEMUŚ CZŁOWIEKOWI W�NIEMCZECH, że chcesz pojechać na stu-
dia do Królewca. Powiedz mu, że masz dość Berlina i�nie pociągają cię już 
małe radosne uniwersytety południa i� te bardziej surowsze północy – wy-
jeżdżasz do Królewca. Osoby nastawione przychylnie do ciebie uśmiech-
ną się i�uznają cię za romantyka szukającego na Wschodzie rzeczy, których 
nie ma; źle ci życzący wysuną złośliwe podejrzenie, że planujesz spisek na 
mazurskich bagnach albo że uciekasz w�okolicę, w�której czyste zwątpienie 
popycha cię do pracy i�egzaminu, który przy stanie kultury panującym na 
Wschodzie mógłby zdać każdy.

A� ty chyba wiesz lepiej. Wypowiadasz nazwę miasta i� kraju i� czujesz 
tchnienie historii, która – wielka w�przeszłości – poprzez postać najlepsze-
go i�pierwszego naszego narodu wnosi do teraźniejszości wielkość, doma-
gając się jej również dla przyszłości. Czujesz cierpki zapach morza i� sma-
gający twoją twarz piasek wysokich wydm; rozmyślasz o�jeziorach i�lasach. 
A� na końcu myślisz o� ludziach i� pewne, utwierdzone nadzieją uderzenia 
serca mówią ci, że masz rację, jeśli ciągnie cię do Królewca. Równocześnie 
jednak pełne zdziwienia pytania, wyniosłe uśmieszki uczą cię, jak daleko 
od reszty Niemiec leży miasto, którego szukasz oraz kraj pomiędzy morzem 
i� lasem – tak dalekie, że bariera niegdysiejszego niemieckiego terytorium, 
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która oddziela Prusy Wschodnie od Rzeszy, wydaje się niemalże słusznym 
piętnem hańby takiej nieświadomości.

I�rzeczywiście może uchodzić za dziwne, że młodzi ludzie z�własnej i�nie-
przymuszonej woli udają się do Prus Wschodnich i� ich stolicy, nie tylko 
z�poczucia narodowego obowiązku, nie tylko w�służbie zagrożonej granicy, 
nie tylko w�zapale studiowania danej dyscypliny, lecz po prostu ze względu 
na kraj i�miasto oraz ponieważ oboje w�szczególny i�szczęśliwy sposób stano-
wią jedność z�młodzieżą.

Tannenberg był bramą, przez którą znaleźliśmy drogę do serca niemie-
ckiego Wschodu, do serca dawnych Prus. Sława bitwy i� obraz bohatera, 
który odniósł w�niej zwycięstwo, otworzyły przed nami rzeczy niemalże za-
pomniane, w�młodych ludziach obudziły się dawne wspomnienia i�opowie-
działy o�kraju na Wschodzie [Ostland]. Przykład mężów, którzy na własnej 
ziemi bronili pod Tannenbergiem ojczyzny, odsyłał z�powrotem do landwe-
ry i�landszturmu sprzed stu lat, a�nazwa pola bitwy zatoczyła ponad wiekami 
koło do owego dnia pod Tannenbergiem1, który zgotował koniec wielkiej 
historii. Jednak w� połączeniu zwycięstwa i� klęski w� jednej nazwie ukazał 
się przed nami prawdziwy obraz dawnego państwa zakonnego i�opowiedział 
nam, jak młody naród wywalczył sobie ojczyznę z�niezłomnej ziemi. Zamki 
zakonne wznosiły się czarodziejsko nad miastami i�rzekami, a�czarny krzyż 
belkowy na białym tle stał się nowym symbolem młodzieży.

Pod znakiem wyprawy na Wschód, nadziei i� przyszłości, niemiecki 
Wschód pozostaje żywy dla młodzieży, a�dawne Prusy przyciągają ją bardziej 
niż wszystkie inne prowincje wschodnie. Życie wydaje się w�nich bliższe po-
czątkom niż gdzie indziej. Panuje natura, a�człowiek pozostaje jej dzieckiem 
również tam, gdzie zyskuje nad nią władzę. Przemysł nie rzucił tutaj klą-
twy na ziemię i�ludzi, nie zniszczył natury i�nie uratował w�sztuczne grani-
ce przestarzałej, szarej i�prawie nie wartej życia egzystencji. Ludzie bowiem 
żyją tutaj z�tego, co w�naturalny sposób potrafi ą wydrzeć przyrodzie, z�owo-
ców ziemi, drzewa lasów i�zwierząt, które rodzi ten kraj.

W� ten sposób również człowiek pozostaje podporządkowany prawom, 
które obowiązują w�bezkresnym krajobrazie i�podziela ich charakter. Przycią-
ga to młodzież, która od zawsze przedkładała rzeczy naturalne nad sztuczne, 

1 Tutaj: Grunwaldem (przypis tłumacza). 
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dal nad ograniczenie. Jest to bowiem dobre miejsce do życia dla młodzieży, 
miejsce, gdzie poza zasięgiem wzroku morze przepowiada istnienie innych 
wybrzeży, rozdzielonych tonią wód niczym nieskończona przepaść; gdzie mi-
lami ciągnie się las, zajmujący większe powierzchnie, niż jest w�stanie upra-
wiać porządkująca i�karczująca ręka człowieka; gdzie wędrowcowi na rów-
ninie każdy krok otwiera dalszy horyzont i�każe zapomnieć o�poprzednim. 
Znajdując swoje własne odbicie i�rozpoznając siebie w�niezwykłym bezkre-
sie, w�wędrówce, w�poruszeniu, młodzież pozdrawia w�pierwotnym krajo-
brazie młodzież braterską. Prusy Wschodnie są bowiem najmłodszą z�krain 
niemieckich, ziemią pokrewną i�bliską również młodemu człowiekowi. Dla-
tego najważniejsze pozostanie stwierdzenie, że niemiecka młodzież poszuku-
je w�Prusach Wschodnich młodego kraju pełnego bezkresu i�siły.

Równocześnie z�doświadczeniem bezkresu przypada jej w�udziale jeszcze 
coś innego. Wschodniopruski wiatr wieje bowiem ostro, a� życie jest cięż-
kie. Nieskończoność krajobrazu jest zbyt surowa, by zachęcać do marzeń. 
Z�naturalnością powiązana jest w�osobliwy i�niemalże nieprawdopodobny 
sposób wielka historia, przeszłość, która w�swoim ogólnym zarysie obowią-
zuje jeszcze dzisiaj i�która obecnie, tak jak i�niegdyś, wymaga od ludzi zu-
pełnego poświęcenia tego, co najlepsze. Jedynym tematem wschodniopru-
skiej historii jest jednak walka. Z�walki zakonu, z�wiary i�odwagi zrodziła się 
najmłodsza prowincja Niemców. Niemalże zbędna jest nauczka, którą sta-
nowi oddzielający korytarz, by aż do teraźniejszości przypominać o�zagrożo-
nym położeniu Prus Wschodnich i�toczonej o�nie walce.

Z�drugiej strony jest to właśnie to, czego młodzież tutaj szuka. Nie chce 
ona żyć spokojnie w�niezmąconym niepokojem powietrzu, lecz pragnie bu-
rzy i�niebezpiecznego życia. Tutaj, w�osamotnionej prowincji, wieje wiatr, 
który kocha młodzież. Życie jest tutaj otoczone zagrożeniem i� niebezpie-
czeństwami, obowiązuje tutaj męskość i�dzielne czyny, wolność i�panowa-
nie. Bliskość granicy, oderwana wyspa, sroga zima oraz świeże, ostre powie-
trze, które wieje od morza albo ze wschodu – wszystko to jest dobrą szkołą 
młodzieży. Jest to taka szkoła, jakiej pragnie młodzież. Nie potrzeba tam na-
uczycieli, którzy wiedzą lepiej, lecz samo życie uczy ją poprzez próby i�dyscy-
plinę. Młodzież podporządkowuje się jednak temu chętnie, ponieważ jest to 
wola, by stać się twardym, mocnym i�pewnym w�chęci do walki i�w�wietrze 
burzy, na granicy państwa i�obcych sobie narodów.
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Podobny charakter, co kraj, wydaje się mieć również jego stolica. W�jej 
sercu leżą zamek, katedra oraz stare ulice, mosty i�place, mówiąc i�świad-
cząc o� dawnej wielkości. Na zewnątrz przed statkami otwierają się nowe 
porty, a�potężne spichrze oferują handlowi swoje hale. Pomiędzy ciasną sta-
łością Starego Miasta i�przestronnością nowych budowli ciągną się jednak 
będące częścią fortyfi kacji wały, fosy i�bastiony. Miasto wydaje się tutaj naj-
prawdziwiej odzwierciedlać specyfi kę kraju i� jego mieszkańców. Wszystko, 
wyglądające jeszcze potężnie mury, mówi o�dzielnym oporze i�obronie. Wały 
i� fosy, w�dużej mierze pozostawione same sobie, otaczają miasto w�osobli-
wie zmieniającej się mieszance pierwotnej i� dziwacznie przyciętej natury. 
Cały okręg jest jednak wypełniony ochotą do tego, by budować i�tworzyć, 
by w�zapale i�pracy wznosić nowe obok starego. Pas fortyfi kacji zdradza, jak 
młody jest jeszcze Królewiec. Pokazuje on, że to nie stare miasto żywi się 
dobrami minionych czasów i�rozpościera się budowlami, których nie móg-
łby powtórzyć nikt ze współczesnych. Wspaniałomyślność i�duch przedsię-
biorczości, świeżość i�siła – tutaj radośnie one tworzą, a�z�naturalnego pasa 
dawnych fortyfi kacji, które otaczają miasto, spogląda młoda twarz.

Takie jest miasto i� kraj: bezkresne i� silne. Tak, jak są one stare i� ob-
ciążone historią, tak równocześnie są one zupełnie młode. W� podwójnej 
grze starości i�młodości jego oblicze zyskuje coś ponadczasowego i�wrasta 
we wzniosłość i�wieczność. Wschodniopruska przestrzeń zamyka się wokół 
młodzieży. Jezioro, las i� równina wskazywały na bezkres. Miniona historia 
i�współczesne położenie doprowadziły do głębi i�pozwoliły zapuścić korze-
nie w�ziemi, by stawić czoła burzom i�wzrosnąć na nowo. Jednak z�ponad-
czasowego ducha, który uformował krajobraz i� ludzi, sklepia się ich niebo 
i�buduje miastu jego własny świat gwiazd w�dziele idei jego największego 
myśliciela.

Młodzież odwiedza najmłodszy niemiecki kraj oddana bezkresowi, zwią-
zana z�naturalnością, w�dyscyplinie bliska twardości i�wieczności. Chciałaby 
mu oddać to, co ma najlepsze: swoją młodość. Oczekuje jednak jeszcze, by 
kraj dotrzymał jej tego, co obiecuje po swoich budowlach i�swoim charak-
terze. I�ma nadzieję, że kraj i�miasto są tak otwarte na młodzież, jak życie na 
życie, a�młodzi na młodzież.
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ERICH HANNIGHOFER

PIEŚŃ PRUS WSCHODNICH 
(1930)

Krystalicznych jezior, mrocznych lasów kraj,
nad bezkresnym polem jasny cudzie trwaj.

Kroczy silny rolnik, przed nim pług i�koń,
a�szerokie pole muska ptasia skroń.

Szumią chorał czasu mórz odmęty fal,
stojąc nasłuchują łosie w�wieczną dal.

Zalew i�bagnisko idą w�nowy dzień,
światło rozjaśniło Wschodu mroczny cień!
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ERNST WIECHERT

WSCHODNI KRAJOBRAZ1 
(1930)

ZE WSZYSTKICH POWIEŚCI opowiadających o�dzieciństwie nie znam bardziej 
ujmującej niż powieść Friedricha Hucha Mao. Dlatego że utwór ten, co 
może zabrzmi dość dziwnie, opowiada równocześnie o�domu. Dlatego że ni-
czym naczynie z�taką samą miłością obejmuje strach: śmierć domu oznacza 
także śmierć Mao. W�wizji Wybranego splatają się tutaj jeszcze raz wątki 
Boga i�dziecka. I�gdy potrząsając głową, odkładamy książkę na bok, to wów-
czas nieświadomie ogłaszamy wyrok: zgubiliśmy wątki Boga.

Wszyscy jesteśmy dziećmi swojego domu. A�za domem znajduje się kraj-
obraz, za krajobrazem ziemia. A�my właśnie jesteśmy w�trakcie zapomina-
nia domu, krajobrazu i�ziemi. W�życiorysach ludzi jest napisane, że urodzili 
się jako synowie rzemieślników, księży lub mężów stanu. Nie jest tam jed-
nak napisane, czy urodzili się jako synowie jasnego, czy ciemnego domu, 
mieszkania czynszowego, czy stojącego nad zwietrzałymi fundamentami, 
których kamienie wydarto z�własnej ziemi ojców. Krajobraz jest w�nich za-
pisany jako dane geografi czne, a�ziemia jako obywatelstwo. Są to życiorysy, 
które rzucają duszę człowieka na oświetlony ekran, wypełniony nazwiskami 
i�liniami, projekcje duszy na martwą powierzchnię.

1 Pierwodruk tłumaczenia w: Borussia. Kultura. Historia. Literatura, nr 43/ 2008, s. 25-32.
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Te życiorysy to śmierciorysy, a� martwe dusze czekają na artystę, żeby 
znów powiązał porozrywane wątki. Ponieważ artysta jest jedynym, który 
jeszcze nie zapomniał, jaka była wola Boża względem człowieka, począwszy 
od bryły gliny i�ogrodu Eden aż do milionowych miast, w�których ludzie bu-
dują wieżę Babel.

Przejeżdżający przez Wisłę przekracza graniczną rzekę cywilizacji Zacho-
du. Przez żelazną konstrukcję mostów zauważy może wieczorny ogień tratw. 
Tratwy te pochodzą z� innego świata. Może pośród stukotu pociągu usły-
szy śpiew fl isaków, i�te pieśni są z�innego świata. Nie dlatego, że śpiewane 
są w�obcym języku. Przyczyna leży w�tym, że unosi się z�nich do żelaznych 
przęseł mostu obca dusza, obcy smutek, obca tęsknota, obcy Bóg.

Kraina ta jest lustrem, niczym niewidoczny nalot pokrywa je ostatnie 
tchnienie śpiącego kontynentu. Można go wytrzeć i�nie widzieć w�lustrze 
niczego innego niż własne europejskie odbicie. Można wstrzymać oddech, 
zapomnieć siebie, wyłączyć się i� stać w�ciszy przed Śpiącym niczym przed 
obrazem obcego bóstwa. I� jeszcze długo po odejściu będą płonęły w� nas 
jego oczy, oczy śpiącego Boga, które nawet we śnie nie zamykają się, ponie-
waż o�każdej godzinie mógłby pojawić się przed nimi modlący się, pielgrzym 
z�krańców ziemi i�jej cierpienia.

Istnieją pierwotne formy ziemi, które wznoszą się ponad polityczną 
i�geografi czną klasyfi kację. Podobne do ekstaz ziemi, nienależących do żad-
nego narodu, lecz do Boga. Nie ma puszczy brazylijskiej albo angielskiej, 
jest tylko puszcza. Nie ma egipskiej albo mongolskiej pustyni, japońskiego 
albo amerykańskiego morza, hinduskich albo peruwiańskich gór. Jest tylko 
puszcza, pustynia, morze i�góry. Gwiazdy Boga wznoszą się nad nimi, a�nie 
gwiazdy jakiegoś ludu, chmury Boga ciągną nad nimi, stopy Boga spoczy-
wają na nich.

Stopy Boga spoczywają także na wschodnim krajobrazie. Ekstaza lasów 
unosi się z�jego cichego oblicza: to Mazury. Ekstaza rzek i�bagien, Mezopo-
tamia Wschodu: to Litwa. Ekstaza pustyni, morza i�wydm: to Mierzeja Ku-
rońska. Wszystko inne jest ciche, dalekie, śpiące, matczyna pożywka dla 
wielkich zachwytów, troska i�wyrozumiałość łącząca proroków domu, roz-
mawiających ze sobą i�z�Bogiem ponad drobiazgami.

Mazury to nie Tannenberg, nie język polski ani podłoże morenowe, 
przez które przeszedł pług lodowca, w�jego zagłębieniach leżą teraz jeziora. 
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Mazury są tym wszystkim, jednakże jest to ich duszy szata, a�nie ich duszy 
krew. Mazury to raczej ciemne rzeki wpływające do Narwi i�wilk kroczą-
cy co roku pośród ciemnych borów, ponad którego zamarzniętymi ślada-
mi wieje wiatr z�Azji. Nazwy mazurskich wsi mają ciemną tonację, jak Sa-
krent, tzn. Zakręt, jak Sowirog, tzn. Sowiróg, jak Pruschinowen-Wolka, co 
nie wiem, co oznacza. Oblicze ich mieszkańców zachowało cechy wszyst-
kich ludzi lasu: upór, tajemnicze rozglądanie się dookoła siebie, cichy prze-
strach. I� nie są to właściwości charakterystyczne dla patrzących naprzód 
ludów morza ani dla spoglądających w�górę ludzi pustyni. Ich przesądy są 
ciemne i� groźne, ich pieśni oszczędne i� przytłumione. Gdyż mieszkający 
w�lesie, pośród wiecznego szumu, nie śpiewają pieśni.

Mazury są tym wszystkim, są jednakże czymś więcej. Są lasy, które 
uszczęśliwiają nas jak jasny uśmiech braterskiej ziemi, są lasy, które napa-
dają na nas niewypowiedzianym smutkiem niczym na wytęsknioną ofi arę. 
Wchodzisz w�nie jak do obcego miasta, myśląc, że opuścisz je przez drugą 
bramę. Jednak czyniąc pierwszy krok, wiesz już, że tej bramy nie ma, że one 
nie będą może miały końca niczym las czarowników i�że nigdy nie wyjdziesz 
z�nich taki sam na ludzkie drogi. Zatrują Twoją krew ciemnym smutkiem 
pokoju zmarłych. Stajesz i�wsłuchujesz się w�nie i�nie wiesz już, jak masz się 
uśmiechać po tym ciężkim i�milczącym oddechu.

W�lasach tych nie ma pór roku, ponieważ są one tylko zmianą tonu tej 
samej melodii. Czy są to łabędzie pędzące nad wiosennym lasem albo woła-
jący Ciebie w�wieczornej mgle puszczyk; czy jest to czarny dzięcioł rozbija-
jący z�przenikliwym echem spokój lata, albo czy jest to „mały, smutny ptak” 
płaczący w�ciemności świerków; czy jest to wieczór późnego lata spadają-
cy cichymi kroplami ponad czarnymi wodami, których trzciny burzy upoj-
ny lot czapli; czy jest to jesienny księżyc, płynący przez lasy niczym bezsen-
sowna lampa przez martwy dom; czy jest to ślad dzikiego zwierza gubiący 
się w�pokrytym bielą zagajniku; to wszystko to „wariacje na smutny temat” 
i�wiesz, że nigdy nie będzie to nic innego.

Tymczasem, w� noce niebieskiego światła, gdy dalekie burze przenika-
ją ciemne odmęty, chmury dają sygnały, a�za płonącymi i�umierającymi ho-
ryzontami cicho i� groźnie porusza się ukryty spiż, wtedy myślisz, że woła 
Cię spragniona zbawienia dusza krajobrazu. W�lesie coś płacze koło Two-
jej ścieżki, gdzie wełna trawy białawo połyskuje na skraju bagien. Płacze 
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niczym zagubione dziecko, które zbłądziło na ciemnych granicach ludzkiej 
nadziei. Nie płacze na zewnątrz, lecz w� siebie. Nie poi już swoimi łzami 
gorzkiej ziemi, tylko jej gorzką krew.

Stoisz i�słuchasz. Tak, gdybyś był kamieniem, słuchałbyś. Potem wcho-
dzisz do lasu. Twoje ręce są zimne, a�strach podąża Twoimi śladami. Jednak 
idziesz. Głos milczy, a�niebieskie światło szuka Twego czoła, oślepia, zwodzi, 
gaśnie. Potem coś znów woła, głębiej w�lesie. Odpowiadasz mu, a�wszystko 
milczy. Wracasz na swoją ścieżkę, zbyt szybko wedle panującego w�Twojej 
Europie Zachodniej przekonania. A�wtedy to woła z�drugiej strony, z�błęd-
nego kręgu, który Cię otacza. Jeszcze raz wchodzisz, aż zamilknie, umrze ni-
czym westchnienie. Czarna woda błyszczy w�niebieskim świetle, mgła unosi 
się niczym dym w� olszynie, cicho drży osina, judaszowe drzewo w� niewi-
dzialnym powiewie.

Powiedzą Ci, że to sowa. Chciałbyś w�to uwierzyć, ale nie możesz. Przy-
bywasz do leśnych wsi, które tak zmęczone wloką się wzdłuż piaszczystej 
drogi. Chciałbyś spytać kobiety, czy nie zgubiły dziecka w�głębokim lesie. 
Mówisz „dzień dobry”, a� one odpowiadają „dziękujemy wam!” lub „Bóg 
z�wami!”. Odpowiadają po mazursku i�nawet gdy rozumiesz, to porusza cię 
to dziwnie i�milczysz.

Dalej zostawiasz lasy za sobą i�patrzysz w�dal z�pagórków. Jakże nieskoń-
czona przestrzeń, jakże zagubione człowieka ślady. Horyzonty, na których 
nie widać nic poza jednym drzewem, a�Ty czujesz jego niesamowite znacze-
nie niczym gotyckiej katedry w�Twoich stronach rodzinnych. Szybko poj-
mujesz, czym jest dom i�jego ognisko, człowieka bliska ręka. Pociąg przejeż-
dża przez daleką krainę, a�Ty śledzisz go wzrokiem jak bluźnierstwo wobec 
Boga lub bezsilność bezsensownie wzniesionej pięści.

Długo jeszcze odwracasz się i�nocami pod obcym dachem stajesz przy 
oknie i� nasłuchujesz, czy dziecko jeszcze płacze pod wielkim księżycem, 
który przyszedł wraz z�Tobą z�tamtych lasów. Nie zbawiłeś go, a�Twoje serce 
jest ciężkie jak od zaginionej winy.

Twoja droga prowadzi na północ, wzdłuż granicy. Śmiejesz się z� tego, 
co ludzie nazywają granicą, ponieważ lasy obdarowały Cię pięknym do-
znaniem bezgraniczności. Omijasz miasta. Podobne są do siebie jak wrzo-
dy, położone na całym Zachodzie Europy, a�Twoje oczy pragną czego inne-
go. Znają tylko przestrzeń, formę i�milczenie. Powoli zmienia się świat na 
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drogowskazach, a�dziwne nazwy obwieszczają Ci, że przechodzisz od ludu 
do ludu. Jeszcze pozostaje las, ale jego oblicze zmienia się. Śpiące jeziora 
przeistaczają się w�wolno płynące rzeki. Piasek zmienia się w�kurz, ziemia 
staje się czarna. Pachnie wodą i�bagnem, i�czasami wiatr przynosi ci zimny, 
pozbawiony przestrzeni powiew. Jest to powietrze, które unosi się nad wiel-
kimi wodami: kraina między rzekami łapie Cię.

Rozglądasz się, zagubiony i� przestraszony, i� biegniesz z� powrotem do 
izb Twojej szkolnej mądrości. Cóż to było? Wierna królowi i�wierząca kra-
ina hodowców koni, rozbójników, prastarych pieśni i� krzywoprzysięzców? 
O�tym właśnie się uczyłeś i�zmęczony wyrzucasz to jak kamienie z�głodnej 
ręki. Rozglądasz się, ponieważ już trochę poznałeś, jak wschodnia ziemia 
śmieje się z�Twojej zachodniej twarzy.

Widzisz, że niebo nad tą krainą jest potężniejsze, z�obłokami, które wy-
rastają niczym góry na migotliwym horyzoncie. Że chłód wysokich lasów 
zmienił się w�głuchy skwar olszyny. Że woda toczy się zmęczona wśród iry-
sów, między którymi kryje się żuraw. Że znika samochód, a� zastępuje go 
łódź. Że drogą tej krainy są doły. I�gdy stawiasz przed siebie stopę, jak na ka-
miennej drodze, to wydaje Ci się, jakby cały świat się kołysał.

Kąt prosty rządzi tą krainą. Dół i� wał, skrzyżowane geometryczne, 
 okropne niczym siatka geografi czna na martwej twarzy. Liczysz doły jak 
drzwi w� ciemności. Sama ich liczba prowadzi Cię z� powrotem, ponieważ 
kwadraty lasu leżą koło siebie jak drzwi przy drzwiach, milczące w�strasz-
nym podobieństwie, bez nazw: puszcza, woda i�bagno. Tymczasem wał ot-
wiera się na brązową dal, migocząc w�skwarze południa, milczący, martwy. 
Wybiegasz i�stoisz przed bagnem. Zgroza nieskończonego horyzontu, umie-
rający las, chmury, za którymi płonie ogień, lament ptaka, zduszony milcze-
niem. Prastare widmo, które w�dali wędruje przez łąki, węszy, nieruchomo 
spoglądając na Ciebie. Ogromny, ciemny, zniekształcona forma: łoś.

Uciekasz, przez łąki i�kładkę pod ludzki dach. Spod zwieńczenia dachu 
spoglądają na Ciebie ze zdziwieniem końskie głowy. Stroje ludzi są koloro-
we, ich sprzęty domowe są kolorowe, krzyże ich grobów są kolorowe. Kolor 
krzyczy w�ciemną krainę niczym dziecko w�noc, sobie samemu na pociechę, 
żeby noc go nie udusiła. 

Ludzie są wysocy i� piękni dzikim pięknem ziemi, która ich urodziła. 
Człowiek rzek zwycięża las. On nie rozgląda się dookoła, nie drży przed 
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wiatrem. Niewyraźne staje się ostre, stałe ucieka, wskazówka staje się strza-
łą. W�dali przestrzeni uwalnia się dusza i�przeczuwa drogę rzek do morza. 
Gwiazdy świecą jasno nocą, a�bóstwa unoszą się tam, gdzie znika demon 
lasów.

A�potem siedzisz milcząco nad świętą rzeką. Każda przepływająca fala 
przybywa z�łona Azji. Rombinus, góra bogów, błękitnieje daleko na wscho-
dzie. W�kierunku zachodnim marnuje się przestrzeń, kraina rzek i�łąki, wał 
i�gospodarstwo, góry chmur nad zachodnim morzem. Krajobraz uważnie Ci 
się przygląda, patrzy przez Ciebie i�ponad Tobą. Laima, bogini losu, uno-
si się ponad daleką krainą, odwraca obojętnie spojrzenie, znika w�bagnie. 
Mgły unoszą się z� wieczornej przestrzeni, płyną przed siebie ognie tratw, 
pełne bólu pieśni, które grzebie woda. Wieczorna zorza zapala się nad ol-
brzymim światem, lot łabędzi gaśnie w� swej płonącej przestrzeni, a� biała 
noc unosi się nad ciemną rzeką.

Nie wolno Ci powędrować na zachód, ponieważ nie zniesiesz ziemi. 
Zejdź do tratw i� popłyń nimi na krańce tego świata. Połóż się cicho na 
pachnącym drzewie, spleć ręce pod głową i�płyń, mijając przedmioty ze snu: 
łąki i�dom, trzciny i�bagno, pieśni i�milczenie. Gwiazdy podnoszą się i�spa-
dają, wersy grają na twych oczyszczonych z�winy ustach, smutek szczęścia 
spowija Ciebie i� czasem czujesz, jakby twoja krew spływała cicho między 
belkami do rzeki, pomnażając jej tajemniczość, jej wielkość, jej melancho-
lię, i�nie bądź już przybyszem w�tej obcej krainie, odkąd złożyłeś jej ofi arę 
pod gwiazdami.

A� potem, pewnego wieczora, przywita Cię Zalew. Jeżeli jesteś obieży-
światem, będziesz skłonny śmiać się z�Zalewu. Nie śmiej się jednak, nie jest 
to miejsce po temu. Odwróć oczy i�spójrz na krainę, którą właśnie opusz-
czasz. Trawy i� trzcina chylą się białawo od silnego wiatru. Światła latarni 
morskich pobłyskują w�białym świetle wieczoru, a�za nimi spogląda na Cie-
bie jeszcze raz upartym milczeniem zgasłych oczu: bezkres. Rzuca on Twoją 
duszę tysiąc lat wstecz, z�tysiąca ograniczeń Twego bytu. Znasz izbę, łóżko, 
dom, ulicę, pole, trumnę, grób. Znasz wiele takich rzeczy, ich niesamowitą 
moc. Znasz jednak moc kresu i�patrzysz na bezkres jak na demoniczny sen. 
Jesteś panem ziemi? Tak, śmiej się, ale z�pana, nie z�ziemi.

I�śmiej się tak, żeby nie zauważył tego człowiek w�łodzi. On nie śmie-
je się i�nie lubi tego uśmiechu na twarzy obcego. Spogląda w�górę żagli na 
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dziwnie rzeźbiony proporzec na maszcie oraz przed siebie na daleki brzeg, 
który płonie blado na zachodzie niczym kraniec pustyni. Ma twarz szero-
kich przestrzeni, a�szerokie przestrzenie nie śmieją się. Pokonał las, poko-
nał krainę rzek. Kamienie graniczne swoich dni przesunął aż po horyzon-
ty, a�horyzonty leżą w�bezkresie. On nie musi nasłuchiwać i�obserwować. 
Wznosi oczy do chmur, wiatrów i�gwiazd, do spokojnego biegu wielkich rze-
czy. To one ukształtowały jego duszę, a�przez duszę twarz. Twarz ta ma naj-
większą cechę, którą może mieć ludzka twarz: godność wielkiego krajobra-
zu. Nie jest to twarz klowna z�miast, pusta lub poszarpana skaza na Boskiej 
naturze. Nie jest ona hańbą bękarta między szlachetnymi rzeczami. Jest to 
twarz bez wiedzy Zachodu, ale pełna tej mądrości, która jest większa niż 
cały Zachód.

Jest dobrym towarzyszem Twojej podróży. To jest najjaśniejsza godzina 
Twojej wędrówki, przepełniona autentycznością światła. Cienie pozostały 
z�tyłu, załamanie się światła, tajemnica szumu, ciemność głosów dochodzą-
cych z�głębin. Pozostaje to w�tyle, upiorne niczym kawałki lądu szybujące 
bez korzeni ponad widnokręgiem. To, co z�każdym uderzeniem fali o�dziób 
statku wyrasta przed Tobą, to górzysta pustynia, zielona, potem niebie-
ska, potem fi oletowa, spowita bladym blaskiem, wygładzona do ostatnie-
go szczegółu rysujących ją linii, rozpościera się jak wieczność, sprawdzona 
i�przyjęta ręką Stworzyciela, nie pragnie ani Twej żądzy, ani Twego upadku, 
przyjmie Twój ślad i�zmaże go, jak tysiąc śladów, gdy piasek, deszcz, wiatr 
tak zechce.

Dwie góry wyrastają potężnie w� wieczornej zorzy, stromo opadające 
w�wody Zalewu. Na szczycie lewej stoi latarnia morska, młyn ognia, obra-
cający bezgłośnie czterema płonącymi ramionami wokół osi czasu. Podno-
sisz rękę. Nauczyłeś się już oszczędzać słowa. „Urbo Kalns”, mówi twój to-
warzysz. Pokazujesz na prawo: „Angju Kalns”. Dowiadujesz się, że znaczy to 
Góra Niedźwiedzia i�Góra Wężowa. Spoglądasz na lewo. Blado, białożółta-
wo wyłania się to z�ciemniejącej wody, pionowo spiętrzone, mury z�martwe-
go piasku, góra stoczona ku górom, aż blednie na południu. Milcząco wy-
trzeszczająca oczy twarz sfi nksa, duma tysiącleci, milczenie grobu, strach 
cicho wędrującego trupa. Twoja duma pęka i�chyba dobrze Ci to służy, że 
Twój towarzysz bierze Cię na swoje ramiona, niosąc Cię przez płytką wodę 
na brzeg jak bezbronne dziecko.
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Płacisz mu i�oglądasz się za nim. Zawraca łódź, żagiel łapie wiatr, po-
woli odpływa. Za sterem siedzi jego czarna postać i�masz wrażenie, że wi-
dzisz jego oczy, jak spokojnie, po błysku czerwonej łuny, wędrują tam, gdzie 
pozostawiła Cię ciemna rzeka. Chciałbyś zawołać, żeby jeszcze raz się od-
wrócił i�nie zostawiał Ciebie na piaskach pustyni. Jednak milczysz w�po-
czuciu cichego wstydu. Odwracasz się, a�wieczne oblicze spogląda na Cie-
bie uważnie.

Gdy Twoja wieczność jest martwa, uciekasz następnego dnia. To, co 
udało Ci się dotychczas ujarzmić, to były wielkość, dzikość i�siła. To, co na 
Ciebie teraz spogląda, to majestat. To, czego wcześniej doświadczyłeś, to 
były język, groźba, hałas, może były to olbrzymy grające w�piłkę. Twoje te-
raźniejsze doświadczenie to milczenie, niepatrzenie, cierpliwość, samotność 
Boga. Tutaj jest tylko drżenie niewolników, skłon modlącego się lub dzikie 
rozmyślanie nad własnym majestatem. Na to pierwsze jesteś zbyt dumny, 
żeby uczynić to ostatnie, zbyt długo żyłeś na Zachodzie. Pozostaje Ci tylko 
postawa modlącego się. Nie wstydź się jej.

Najpierw zanurz się na krótko w� fałdach majestatu. Usiądź na mor-
skiej plaży i� spójrz przed siebie. U� Twoich stóp pływa bursztyn, a� ponad 
Tobą szumi piasek, który za Tobą buduje ścieżki dla wędrujących gór. Nad 
Tobą szybuje ciekawska mewa i�za każdym razem wydaje Ci się, że jest to 
jedyny ptak na tym świecie, posłany z�wiadomością, której nie rozumiesz. 
Trawa na plaży dźwięczy i�widzisz każdą chmurę wznoszącą się wraz z�włas-
nym cieniem ponad góry wydm. Następnie gaśnie jaskrawa biel, ciemnieje 
i�staje się niebieska, znów pojawia się i�daje śmierci żywe światło świec nad 
skamieniałym czołem. A�morze szumi i�mieli nieskończenie tym smutnym 
tonem, którym szumi nad zasypanymi bóstwami, nad koronami z�bursztynu 
i�kamiennymi ołtarzami.

Potem zawróć na przednią wydmę. Tymianek kwitnie na płonącym pia-
sku, a�przed Tobą wznosi się las. Tylko z�bajek znamy takie zniekształce-
nie formy, na wschód pomalowana krzywa ściana, zaokrąglony twór z�gałę-
zi, zniszczone wierzchołki drzew, szarość zgryzoty gnieżdżącej się w�obfi tości 
porostów. Za tym, w� milczeniu, marnuje się brzozowy las, płonie bagno 
między pastwiskiem łosia a�piaskiem i�między pniami widzisz, jak ona się 
unosi, wzniesiona z�niczego, wędrującej wydmy płonące ciało. Tam, gdzie 
ją oswojono, jaśnieje wściekłą i� bladą zielenią, jednak przed dzikością 
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nieujarzmionego piasku zamyka się oślepione spojrzenie. Ruchomy piasek 
błyszczy się wilgotny u�jej podnóża, krzewy topią się w�jej zboczu.

Wspinasz się. Czy kiedykolwiek jakaś stopa stanęła na tej tysiącletniej 
twarzy? Ziarna piasku przesypują się w�górę zbocza, pustynny wiatr przela-
tuje nad dolinami... Co śpi pod Tobą? Białe kości schną w�piasku. Zglisz-
cza trumien, straszne zmartwychwstanie Sądu Ostatecznego. Słuchasz od-
głosów z�dołu, czy dzwon jeszcze bije nad zapadniętą wsią, czy rozbrzmiewa 
śpiew wiernych i� dźwięk organów. Nagle marzniesz i� z� wysokości szczy-
tu góry, stromej przepaści przed Twoim spojrzeniem, Twoje oko szuka ży-
cia horyzontu i�ześlizguje się jak na oszlifowanym kamieniu. Wiatr morski 
szumi, przed Twoimi oczyma spada płynący piasek, a�ponad szczytami ły-
sych wzgórz unosi się biaława łuna. Chmura wędrującego piasku, wydma 
„paruje”.

Później powędruj na północ, wzdłuż szczytów wzgórz. Wędrowiec mię-
dzy dwoma światami, po lewej morze, po prawej Zalew i�jaskrawy pas kra-
iny rzek, z� której przybyłeś. Nie spotykasz żadnego człowieka, wchodzisz 
w�Boga. Żagle drżą na szarych falach morza przed okropną ciszą, jak nad 
statkiem umarłych. Spoglądasz na wsie, wciśnięte między wydmy i� Za-
lew, nierzeczywiste, zaklęte i� martwe. Tylko wiatr jest żywy, piasek. Nie 
wiesz już, dokąd podążasz. W�tym kraju nie ma „dokąd”, jest tylko „gdzie”. 
A�o�zmierzchu może zdarzyć się, że stanie przed Tobą zwierzę, do którego 
należy ta ziemia. Wyłania się z�młodnika i�lasu, złuda tej ułudy, w�kolorze 
i� formie zbratany ze swoim światem. Jego oko jest zimne, milczące i�mar-
twe, puste naczynie, przez które przesypały się szumiącym piaskiem tysiąc-
lecia. Łoś nie ustąpi ci miejsca. Obserwuje tylko Ciebie. Spojrzenie maje-
statu na bezczelne zachowanie w�jego sali.

Jeśli się odwróci, podoba się to jemu, nie Tobie. Odwróci się, jak odwra-
ca się król od żebraka. Jego rogi lśnią jak starych koron pociemniały blask. 
Jego krok jest krokiem królów, do których należy ziemia, bez strachu, prze-
strzeni i� granic. Wspina się więc na wydmę. Zapomniał Ciebie, jak zapo-
mina się krzew. Powoli jego głowa unosi się na wieczornym niebie, tułów, 
postać. Na ostrym jak nóż szczycie niebieskiego wzgórza z�piasku stoi nieru-
chomy przed wiecznością, z�głową zwróconą na wschód. Jego oko spogląda 
w�kierunku Azji, jednakże wszystkie nazwy kruszą się pod tym spojrzeniem. 
Smutek wyklętego spowija jego postać, wydziedziczonego, umierającego. 
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Wielkość samotnej i�mądrej śmierci. Majestat ziemi znów na Ciebie spoglą-
da, bez skargi i�głucho, zanim się ukryje. Gdy łoś schodzi w�dół z�leżącego 
naprzeciw zbocza, wydaje Ci się, jak gdyby schodził do wielkich umarłych 
i�że nigdy już nie zobaczysz czegoś podobnego.

Jeśli ziemia była łaskawa Ci to pokazać, wróć do swego domu. Nie cze-
kaj na jesień. Zatruje Ci krew i�sprawi, że będziesz chory. Wróć na swój Za-
chód, gdzie kominy wznoszą się ponad kamiennym światem. Będzie to dla 
Ciebie jak sen, a�krok i� spojrzenie zderzą się u�granic przestrzeni. Jednak 
powoli wchodzisz w� swój krąg, jak żołnierz wracający z� urlopu, jak ptak, 
któremu znów dano klatkę. I�czasem zdarzy się, że staniesz na ulicy przy ja-
kimś oknie, ponieważ w�Twoje zmęczone spojrzenie wkopie się obraz: ku-
rońska łódź rybacka, olchy na wietrze, łosie na wielkim bagnie.

I�wtedy znów przed Tobą stanie wschodnia kraina i� spowije Cię cichy 
smutek, jak ze starego listu lub ubrania z�dzieciństwa. Znikniesz w�sobie, 
jak znika zwierzę, gdy wiosenny wiatr przenika przez kratę, a�w�jego odde-
chu rozpływa się ostatnie tchnienie stepu.

Bóg zawołał i�czeka na Ciebie.
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STRONY OJCZYSTE [HEIMAT] są chyba dla każdego czymś szczególnym – żad-
nego innego krajobrazu nie jest trudniej ująć w�jego rzeczywistej istocie niż 
krajobrazu stron ojczystych, gdy człowiek powraca później do niego doj-
rzałymi zmysłami i�dojrzałym uczuciem. Pamięć i�blask minionej młodości, 
echo pierwszego splotu z� tym, co na zewnątrz, w�przyrodzie, rozpościera-
ją nad światem coś, czego jeszcze taką ilością świadomych starań nie może 
zatrzeć rozum zdolnego do myślenia człowieka. Nikt chyba nie potrafi  po-
strzegać okolic stron rodzinnych jako jakiegoś fragmentu kraju, na którym 
nigdy wcześniej nie postawiliśmy stopy; w�wielu rejonach absolutna rzeczo-
wość należy do niedających się osiągnąć ideałów.

Wszystko to wiemy; wszystkich tych faktów jesteśmy w�pełni świadomi 
– a�jednak musimy, jeśli mamy szczęście pochodzić z�niemieckiego Wscho-
du, ciągle na nowo podejmować zmagania z�samym sobą i�krajem położo-
nym tam w�górze nad Wisłą i�Niemnem. Za każdym razem, gdy tam ponow-
nie przybywamy – i� to nie tylko w�myślach, które były niegdyś miejscem 
akcji i�kulisami szczęścia lat młodzieńczych – za każdym razem, skoro tylko 
postawimy stopę w�kraju na wschód od Wisły, rozpoczyna się to zmaganie. 
Przybywamy z�Rzeszy, z� rozmaitych podróży, z�wieloma obrazami wielkich 
krajobrazów przed oczami – i�nagle dzieje się tak, jak gdyby w�tym napraw-
dę nieznanym ze swego piękna krajobrazie po raz pierwszy rzeczywiście 
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przemówił kraj. Błękitna dal i�woda unosząca się daleko w�nieskończoność, 
kołyszące się wzniesienia i�wielkie lasy, wznoszące się samotnie i�uroczyście, 
dal i�wielkość oraz głęboka ciemna mowa unosząca się z�prastarych otchła-
ni – kraj, krajobraz i� ich bezpośrednie naturalne piękno przeżywamy tu-
taj tak silnie i�w�niezapośredniczony sposób, jak nie przeżywano go kiedy-
kolwiek i�gdziekolwiek indziej. Próbujemy strząsnąć z�siebie czar, mówimy 
sobie: są tam łańcuchy wzniesień i� pola, jeziora i�morze, daleka błękitna 
kraina i�rzeki, dolina, las – cóż jest w�nich szczególnego? Próbujemy wywo-
ływać wspomnienia innych sławnych krajobrazów, wspomnienia własnego 
wstrząsu doznanego w�ich obliczu – nic jednak nie pomaga. Niemy i�wiel-
ki rozciąga się przed nami krajobraz Wschodu. Tego, co jest osobliwie wy-
jątkowe, szczególne, ujmujące do głębi, nie można zniszczyć przez rozważa-
nia, zastanawianie się i�czyszczenie oczu. Świadomie się od niego odchodzi 
w�dostojną dal gór, jezior: rozciągający się nad krajobrazem Wschodu blask 
pozostaje. Jest tak, jak gdyby właśnie ten samotny kraj tam na górze nad 
morzem posiadał szczególne i�unikatowe właściwości – coś, co wyrasta nie 
tylko z�doświadczenia stron ojczystych. Fakt, że kiedyś przyszło się tam na 
świat i�dorosło, ma być może coś do powiedzenia z�daleka: za tym kryje się 
jednak coś głębszego, bardziej tajemniczego, coś, co można przeżyć, ale cze-
go nie można prawie zupełnie wyrazić w�formie pojęć i�klarownego porząd-
ku racjonalności.

Przeżycie to nie jest widocznie ograniczone do szczególnego osobistego 
przypadku oraz nie jest ograniczone do teraźniejszości, w�której wschodnia 
kraina ze względów politycznych oraz ze względu na swoje oddzielenie od 
Rzeszy zyskała swego rodzaju romantyczną melancholię dla sentymentalne-
go spojrzenia gości. W�wędrówkach Ernsta Moritza Arndta z�baronem von 
Steinem znajdziemy fragment, z�którego wynika, że wschodni Prusacy pod-
czas wojen wyzwoleńczych w�zupełnie podobny sposób postrzegali i�odczu-
wali kraj i�krajobraz tam na górze. 

Niemieckość zapuściła dość mocne, głębokie korzenie w� tych bagiennych i�boga-
tych w� lasy północnych rewirach pomiędzy Wisłą i� Niemnem, a� plemiona, które 
one podtrzymują i�żywią, stoją dumne i�wyprostowane w�obliczu burz codzienności. 
Zgodnie z�prawdą można stwierdzić, że korzenie te są tak mocne, iż człowiek i�kraj 
tak się ze sobą wzajemnie zrośli, że urodzony w�Prusach człowiek z�nieskończoną 
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miłością trzyma się swojego kraju, swojego szorstkiego i� pod pewnymi względami 
nieromantycznego kraju, chwali go i�wielbi. […] Prusy stały się w� swojej miłości 
swego rodzaju rajem, gdzie niemalże wszystko postrzega się przez pryzmat pierwszej 
niewinności. Wszystko to, co na tej ziemi wyrasta i�kwitnie, człowiek i�zwierzę, ru-
mak i�wół, pszenica i�jabłko – wszystko jest postrzegane i�wychwalane przez niego 
jako piękniejsze, silniejsze, pełniejsze i�słodsze niż to, co wydają i�wychowują inne 
kraje niemieckie.

Fenomen ten Arndt opisał jak na swoje czasy w�sposób klarowny i�nie 
budzący nieporozumień. Za jego przyczynę uznaje poczucie stron ojczystych 
żywione przez człowieka wschodniego – przeoczył on jednak tutaj udział 
krajobrazu. Będziemy się więc musieli tymczasem zdecydować chyba na to, 
by krajobrazowi Wschodu przypisać jakąś szczególną właściwość, siłę łącze-
nia i�ujmowania ludzi, która nie jest związana nawet granicami kraju. Na 
przykład okolice Wilna, kraina ciągnąca się od Wilii do Niemna, posiada-
ją podobną siłę – jak gdyby pod tą ziemią, pod tym gruntem, drzemała ta-
jemnicza energia, która z�głuchą stanowczością przemawia przez nieme rze-
czy, przez drzewa, lasy, jeziora i�cechy krajobrazu i�jest w�stanie opowiedzieć 
więcej o�istocie i�rzeczywistości świata niż wielkie, bogate, sławne krajobra-
zy Zachodu.

Tej osobliwej intensywności wschodniego krajobrazu można doświad-
czyć wszędzie: na wzgórzach koło Gdańska, które spoglądają w� kierunku 
dalekiego morza oraz w� olśniewającej samotności wydm wokół Nidy; na 
brzegach Wisły oraz nad błękitnymi, cichymi jeziorami Prus Górnych i�Ma-
zur, w�wąskich dolinach rzek Warmii oraz w�rozległych lasach, które szu-
mią ponad całym krajem. Przemawia ona z�ogromnych drzew górujących 
nad cichymi dworami oraz z�falującego blasku pól nad stromymi zboczami 
wybrzeża Sambii – cały pozostały naturą świat Wschodu oddycha nią. Być 
może najpiękniej przemawia ona w�okolicy Zalewu Wiślanego – w�tej oko-
licy Wysoczyzny Elbląskiej i�Mierzei Wiślanej, w�której jednoczy się wszel-
kie piękno krajobrazu, które może zaoferować Wschód: wysokość i�bezkres-
ną dal, krainę wokół ujścia wielkich rzek oraz bezkres morza, wydmę i�żyzne 
pola wysoko w�górze ponad wodami i�lasem, – surowość piasku i�świata so-
sen i� niemalże południowe bogactwo barw ponad skocznym falowaniem 
wzgórz i� dolin, lasów bukowych i� mieniącego się w� dali błękitem morza. 

Prusy Wschodnie.indd   161Prusy Wschodnie.indd   161 14.06.2022   16:21:4414.06.2022   16:21:44



« 162 »

Paul Fechter

Tajemniczo oślepiająca siła wschodniej ziemi przemawia tutaj wszystkimi 
swoimi środkami równocześnie – tak że tutaj można chyba najsilniej do-
świadczyć tego osobliwego przeżycia natury wywierającej presję siłami stron 
ojczystych.

Większą sławą cieszy się Zalew Kuroński – surowsze przeciwieństwo Za-
lewu Wiślanego. Na jego sławę składa się martwy świat wydm, górzysty kraj 
pustynny pomiędzy Zalewem i� morzem. Mierzeja Wiślana ma tę przewa-
gę nad Mierzeją Kurońską, że tak jak ona posiada nie tylko świat mierzei, 
wydm i�piasku, lecz oprócz tego na stałym lądzie na południu świat gór Wy-
soczyzny Elbląskiej. Z� Rosit i� z� Nidy rozciąga się widok na Zalew, szero-
ką, bezkresną powierzchnię wody z�cudami jej niesłychanej kolorystyki, za 
nią rysuje się płasko i� wąsko ląd, wybrzeże – Nizina, bez urozmaiconych 
konturów. Spojrzenie z�Zalewu Wiślanego, z�Przebrna, Lipy, Krynicy Mor-
skiej i�dalej na północ biegnie poprzez Zalew i�jego nadbrzeżne lasy w�górę, 
w�stronę stromego spadku Wysoczyzny, która od Fromborka aż do Nadbrze-
ża i�Jagodna obrazowo zamyka widok. Gdy zapada zmierzch i�słońce na pół-
nocnym zachodzie wygasa za morzem, Powiślem i�Górami Gdańskimi, to 
świat tych wysoczyzn wraz z�położonymi na nich wsiami i� lasami, polami 
i�stokami mieni się w�ciepłym blasku ponad srebrną masą perłową Zalewu 
– rozpływając się w�różowym wieczornym zapachu, jakim nie jest w�stanie 
pachnieć wiosną Jezioro Bodeńskie. I�gdy z�Krynicy powędrujemy na Wiel-
błądzi Garb, który w�czasach naszego dzieciństwa był jeszcze łysy i�goły jak 
Wysoka Wydma koło Nidy, a�obecnie w�wyniku wytrwałej pracy jest obsa-
dzony roślinnością i�zalesiony; gdy wejdziemy na szczyt i�ujrzymy ten nie-
malże zapierający dech w�piersiach widok: wąskie pasmo piaszczystej krainy 
rozciągające się pomiędzy morzem i�Zalewem – po drugiej stronie Mierzei 
zmierzchające w� ciemnym błękicie, jaskrawo opromienione zachodzącym 
słońcem morze; na dole, u�podnóża wydmy, znikający w�odblasku wieczor-
nego nieba i�ciągnący się w�nieskończoność, na końcu zlewający się w�jed-
no z�niebem, światłem i�chmurami Zalew – i�tylko po drugiej stronie wody 
roztapiająca się w�czerwonawej mgle wieczoru, zwieńczona ciemną koro-
ną swoich lasów falująca górzysta kraina – po lewej stronie, mały i�daleki 
szczyt katedry fromborskiej, po prawej, jakby roztopionych w� słońcu, kil-
ka wierzb, kilka nikłych brzóz wznoszących się ponad horyzontem w�prze-
strzeń bez granic – wtedy pojmiemy słowa starego Arndta i�pojmiemy ludzi 
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Wschodu. Równocześnie jednak – nawet jeśli zdystansujemy się od wie-
dzy, że są to strony ojczyste i� świadomie wyłączymy wszystkie zbyt osobi-
ste aspekty – doświadczymy krajobrazu o�tak nietkniętej sile i�czystości, ka-
wałka natury tak niepokrytej kurzem cywilizacji, że następnie, wracając 
statkiem do domu przez niesłychanie mieniący się, słodki, melancholijnie 
wspaniały świat barw ponad nieskończonymi wodami Zalewu, zrozumiemy 
na sobie uwalniającą, ulatniającą się w�dużym, unoszącym się upojeniu ta-
jemniczą siłę tego świata ponad drzemiącym w�głębi bursztynem. Dotyka 
ona teraz nas samych – i�zaczynamy współgrać.

Tak samo bogaty i�porywający jest świat na samym wzgórzu, kraina po-
między Elblągiem i�Fromborkiem, ten osobliwy twór z�gliny, piasku, torfu 
i� ziemi, który niegdyś powoli naniósł i�pozostawił tutaj lodowiec. Nigdzie 
tak jak tutaj nie doświadcza się tak silnie i�natarczywie, jak dla wędrow-
ca na szczycie góry cała kraina dookoła oraz to wszystko to, co ma on w�so-
bie, zostaje uniesione w� górę w� bezkresną lekkość przestrzeni, aż niczym 
szybujące obrazy samych siebie w�jasnym błękicie niesie je samo spojrzenie 
uszczęśliwionego. Należałoby choćby raz wspiąć się z�Nadbrzeża do Łęcza 
i�zobaczyć przed sobą z�Góry Wöhrde cały ogromny świat wokół zachodnie-
go Zalewu, ujście Nogatu, Mierzeję i�morze pod wielkim niebem, by pojąć, 
co oznacza wielkość i�bezkres krajobrazu.

Należałoby – jednak jeśli przeżyło i�zobaczyło się to wszystko, jeśli szczęś-
cie dało dni, które objawiły kraj w�jego najpiękniejszej piękności: a�jednak 
nie mamy tajemnicy Wschodu. Być może ulegliśmy mu, powracając tutaj 
rokrocznie i�ponownie wędrując starymi ścieżkami – a�mimo to nigdy go nie 
zgłębimy. Prusy, a�przede wszystkim te okolice Zalewu Wiślanego, są rzeczy-
wiście swego rodzaju rajem: ziemia – która nie jest wyświechtana ogląda-
niem przez obojętne oczy, ziemia, która jest jeszcze ziemią, a�nie tylko pod-
łożem kulturowym dla ludzi, kraj, który nie spoczywa jeszcze w�sobie, który 
wygląda tak, jakby dopiero co wyszedł z� ręki Boga i�nad którym rozciąga 
się jeszcze ostatni cichy dźwięk, daleki blask z� jego wczesnych dni. Moż-
na poszukiwać pojęciowego ujęcia tego, co odróżnia ten kraj na Wschodzie 
od innych krajów – trzeba pozostać wdzięcznym, jeśli pozwala on na to, by 
szczęśliwie i�pokornie przeżyć swoją tajemnicę. W�końcu życie jest ważniej-
sze niż wszelkie poznanie. 
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GDY THOMAS MANN zaprosił mnie niedawno do spędzenia lata w�domu let-
niskowym, który wybudował sobie w�Nidzie na Mierzei Kurońskiej, moja 
ciekawość tego miejsca oraz całego tego ciągnącego się wąsko obszaru była 
bardzo duża. Niesamowicie ekscytujące i�uszczęśliwiające jest oglądanie po 
raz pierwszy na własne oczy nowych i�charakterystycznych rysów w�obliczu 
ziemi.

Mieszkam w� Monachium i� większą część roku – abstrahując od mo-
ich pozostałych podróży – spędzam w� Bawarii i� w� górach Tyrolu. Jestem 
więc przyzwyczajony do piękna stron ojczystych [Heimat]. Jakże więc nie 
miałbym być ciekawy poznania niemieckiego krajobrazu, o�którym słysza-
łem i�czytałem tak wiele niezwykle sprzecznych relacji? W�starszych rela-
cjach z�podróży Mierzeja ta ukazywana była jako budzące przerażenie pust-
kowie zagrożone wszelkimi wrogimi ludziom demonami samotności świata; 
jako dziki, zduszony w�górach piasku obszar nieurodzaju i�głodu, przez który 
mogą bez przeszkód pielgrzymować jedynie silne charaktery. Z�drugiej stro-
ny emanowały słowa Wilhelma von Humboldta, który w�1809 r. napisał: 
„Mierzeja Kurońska jest tak osobliwa, że jeśli nie ma nam brakować cudow-
nego obrazu w�duszy, to właściwie należy na nią pojechać, tak jak jeździ się 
do Hiszpanii i�Włoch”.
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Hiszpania i� Włochy. Czy Humboldt celowo wybrał do porównania te 
dwa południowe kraje? Czy ich barwna postać mogła w� ogóle mieć coś 
wspólnego z� tą wypłukaną z�północnego morza kreską margielu i� piasku, 
tym prawie arktycznym pustkowiem, z�którego w�czasach dzieciństwa mia-
łem przed oczyma dwa zimowe obrazy, dwa dobrze znane obrazy: pierwszy 
z�29 stycznia 1679 r. przedstawiający wielkiego elektora, który siedząc wy-
soko na saniach, opatulony w�futra, z�potężnym nosem wyciągniętym w�po-
wietrze, ciągnięty przez spocone rumaki, pędzi w� kierunku Szwecji przez 
skuty gładkim lustrem lodu Zalew; drugi zaś ze stycznia 1807 r., kiedy to 
biedna królowa Luiza, leżąca schorowana na poduszkach w�czterokonnym 
powozie, przez trzy dni i�trzy noce ucieka do Kłajpedy wzdłuż ośnieżonych 
wydm Mierzei przez lód i�kipiące fale.

Hiszpania i�Włochy? Gdy pod najbłękitniejszym niebem sunęliśmy na 
białym parowcu po płynącej przez łąki płaskiej rzeczce Beek na północ 
w� kierunku jedwabiście niebieskiego Zalewu, a� następnie godzinami ma-
jąc po lewej stronie na zachodzie promieniejące biało-żółte lasy wydmowe, 
które ostro, klarownie i�niesamowicie niczym powietrzne zabawki płonę-
ły pomiędzy błękitem i�błękitem, wpadło mi do ucha zdanie towarzysza po-
dróży: „Wybrzeże Afryki”.

Tak, podczas tych dwóch letnich miesięcy znalazłem się pod wpływem 
czaru niezwykłej mieszanki północy i�południa. Bowiem to właśnie tutaj, 
w�Nidzie, pośrodku Mierzei, oba pierwiastki wydawały się być zjednoczone 
w�najbardziej efektowny sposób.

Gdy jeszcze tego samego późnego popołudnia mój gospodarz zapro-
wadził mnie na najpiękniejszy punkt widokowy całej Mierzei, na wydmę 
o�kurońskiej nazwie Angin-Kalns, po niemiecku Schlangenberg (Wężowa 
Góra), najpierw przez wysoki sosnowy las, następnie przez gęstą kosodrze-
winę, ponad której gorąco aromatyczną złotą zielenią z�drugiej strony po-
jawił się nagle i�wstrząsająco pierwszy, wąski ciemnoniebieski pasek otwar-
tego morza – i� gdy następnie z�wysokości, na którą weszliśmy, spojrzenie 
nasze objęło cały krąg morskich nurtów na zachodzie, nurtów Zalewu na 
wschodzie, a� pośrodku, rozciągnięty z� północy na południe, od horyzon-
tu do horyzontu, porośnięty złotozielonym lasem, obramowany bielą wydm 
pas lądu, pośrodku którego staliśmy – wtedy naprawdę zabiło mi serce 
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w�nagłym uczuciu przemienienia: gdzie ja jestem? Na skraju ziemi, wznie-
siony w�stronę Wszechświata? Bliski odległej północy czy w�mieniącej się 
okolicy Morza Śródziemnego – może niedaleko Grecji – a�może niedaleko 
owego pokrytego zielenią i�otoczonego błękitem świata wysp, który już we 
śnie dziecka wyłonił się z�egejskich toni, zamieszkały przez bogów?

W� kierunku południowym, na sąsiednim wzniesieniu „Urbo Kalns”, 
dziurawej górze, z�zielono-brązowego futra kosodrzewiny wyłoniła się krwi-
stoczerwona latarnia morska, za którą wzdłuż brzegu Zalewu rozciągały się 
żółtobiałe wały wędrownych wydm. Aż po horyzont.

Było to drugie wielkie wrażenie, które odniosłem – drugie przemienie-
nie: gdy następnego dnia po godzinnej wędrówce po raz pierwszy stanąłem 
na tym oślepiającym, falującym bez końca grzbiecie piasku.

O�ile widok, który rozciągał się tutaj przed niejako odurzonym okiem, 
sam w� sobie był już ekscytujący, a� nawet wystarczająco oszałamiający, to 
uczucie niezwykłości spotęgowało się jeszcze wraz ze świadomością tego, co 
w�sensie geologicznym oznaczało to nagromadzenie piasku. Wszystko tam 
falowało tak biało i�jasno wokół mnie, niczym ogromny pagórkowaty plac 
zabaw; mógł nas ogarnąć pra-dziecięcy zachwyt nad tymi wszystkimi mi-
lionami, miliardami i�miliardami miliardów najprzejrzystszych ziarenek pia-
sku, w�których można by zagrzebać i�obtoczyć się z�uśmiechem, jak gdyby 
dobry Bóg wszystko to stworzył dla czystej przyjemności fi kania koziołków.

Rozważając jednak dokładniej: cóż to za straszne, nierealne monstrum, 
na którego plecach tutaj stoję – ten kosmiczny potwór zwany „wędrowną 
wydmą”, która – nieobliczalna – odłożyła się tutaj wzdłuż brzegu zalewu, 
tak cicha i�nieruchoma, że można by pomyśleć, iż w�końcu zaznała spoko-
ju. Z�trudem można sobie wyobrazić, jaką drogę – drogę niosącą śmierć – 
ona już przebyła.

Spoglądam na zachód, w�stronę otwartego morza. Tam, na obmywanym 
spienionymi falami brzegu, wspięła się przed wiekami najpierw w�górę. Po-
woli nawarstwiając się, wyszła na brzeg z�morskich odmętów.

Bierzesz w�pustą dłoń szczyptę tego najczystszego piasku, na którym sto-
isz, i�przyglądasz się jej bliżej: ogromna ilość białych jak śnieg i�żółtawych 
ziarenek, pomiędzy nimi czerwone i�czarne. Jasne to kwarce, czerwone to 
granitognejsy, a�czarne to magnetyty (gdybyś miał w�ręku magnes, to mógł-
byś je wyciągnąć). Geolog rozpozna w� nich północne rodzaje skał, które 
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jako warstwy lodowcowe zostały przyniesione w�epoce lodowcowej w�tę na-
szą okolicę Morza Bałtyckiego. Stało się tak również w�przypadku terenów 
dzisiejszej Sambii, gdzie jeszcze teraz wystają w�formie wybrzeża klifowego, 
które następnie krusząc i� sypiąc zwróciło je powstałemu tymczasem mo-
rzu. Nurt morza poniósł je i�wyrzucił na wyspy, albo mówiąc precyzyjniej 
na utworzone przez przypływ przypominające wyspy fragmenty lądu, z�któ-
rych stopniowo powstała Mierzeja – właśnie zarówno wskutek tych nano-
sów piasku od strony morza, jak i�poprzez osady nanoszone przez słodkie 
wody od strony lądu.

Ten wąski pas obszaru aluwialnego – zwany w�języku gotyckim „neria”, 
czyli wystający nad wodę ląd; w� języku staropruskim zaś „neri” – był po-
czątkowo naturalnie płaski i�pozbawiony roślinności. Naniesiony i�wysuszo-
ny następnie słońcem oraz unoszony wiatrem piasek morski nie napotkał 
więc najpierw na opór i�z�tego powodu nie spiętrzył się do postaci biegną-
cego równolegle do Mierzei wału, lecz był pędzony przez wiatr w�postaci 
poprzecznych pasów, które stawały się coraz większe. To były pierwsze wę-
drowne wydmy, które powstały jeszcze przed epoką kamienia łupanego.

Nie wiadomo, w�jaki sposób na ich nieurodzajnej glebie mógł wyrosnąć 
las. Być może z�biegiem czasu również i�one zostały obsadzone roślinnoś-
cią przez ludzi, którzy chcieli dać im oparcie, by uchronić swoje domostwa 
przed duszącą wędrówką piasku.

Jednak to, co na początku dawało ochronę, stało się zgubne dla póź-
niejszych osadników. Dopiero bowiem ten stary las porastający Mierzeję 
umożliwił piaskowi nawarstwienie się szerokim frontem do góry od strony 
wybrzeża – zebranie się i�zmasowanie do straszliwej ofensywy, którą w�koń-
cu, prawdopodobnie dopiero przed dwoma wiekami, rozpoczął z� pełnym 
impetem.

Tym razem nie był to już pas aluwialnego pustkowia w�samym środku 
wyludnionego świata, przeciwko któremu wyruszyły wiejące szwadrony. Pod 
osłoną porośniętych lasem pierwotnych wydm pojawiło się życie. Wpraw-
dzie tylko słabe, w�małych gniazdach, ciężko walcząc z�naturą i�nędzą zmie-
niających się czasów wojny, które ciągle nawiedzały wąski pas lądu, już od 
momentu, kiedy zakon krzyżacki zbudował tutaj niegdyś swój trakt wojen-
ny i�aż do czasów wojen szwedzkich zabezpieczył go „ufortyfi kowanymi do-
mami” przed atakami Sambijczyków i� Litwinów. Przez trakt ten przeszły 
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grabieże, klęski głodu i� dżuma, a� przejeżdżającym nim podróżnym serce 
trzęsło się ze strachu przed tą „opustoszałą dziką okolicą”. 

Był to jednak dom i� strony ojczyste ludzi, przeciwko którym wyruszył 
wróg najstraszliwszy ze wszystkich.

Ten cud i� to monstrum, na którego nieruchomych, piętrzących się do 
wysokości sześćdziesięciu metrów plecach tutaj stoję.

Spoglądam na zachód i� w� duchu widzę, jak powoli i� niepowstrzyma-
nie rosło i�rosło ono tam na skraju lasu. Nabrzmiawszy do potężnych roz-
miarów, wysyłało najpierw do lasu pojedyncze czułki piaskowe. Czy odczu-
wam coś ze strachu urzeczonego stworzenia, które nie może uciec w�obliczu 
skradającego się bezlitośnie niebezpieczeństwa? Najpierw pada mu ono na 
korzenie, kurzy się mu na wietrze przez gałęzie. Następnie prześlizguje się 
bliżej, wyżej, otula sobą pień, gałęzie i�wierzchołek, opadając coraz bardziej 
ukośnie z�coraz większej wysokości – piasek, piasek i�tylko piasek – nie moż-
na go strząsnąć, nie może go zdmuchnąć wiatr wiejący z�przeciwnej stro-
ny – czy mamy bezradnie dać się udusić i�zamordować przez głupi, martwy 
piasek, który jest symbolem lekkości i�ulotności? – Ach, tutaj niezmiernie 
ciężki i�wolny jak ślimak; tak przerażające, nagie, żółto-białe ogromne śli-
maki, które pełzną naprzód po omacku z�całej siły miażdżąc wszystko pod 
swoimi ciałami. – Obumierające wierzchołki drzew, żałośnie wystające tu 
i�ówdzie ze skradającej się pochyłości. Kikuty złamanych drzew. Następnie 
nicość. Śmiertelne pustkowie.

A�za lasem, w�kierunku Zalewu, gnieżdżą się osiedla ludzkie. Małe, liche 
drewniane domy, wzruszająco pomalowane na niebiesko, zielono i�biało na 
drzwiach, oknach i�zwieńczeniach; pozbawione komina, ponieważ dym ma 
pozostać w�domu i�zaprawiać wiszące pod sufi tem sieci; pogańskie i�chrześ-
cijańskie runy ochronne bronią przed demonami i� diabłami. Złego wro-
ga, który się teraz zbliża, nie można jednak nimi odstraszyć. Wiejąc i�sypiąc 
skrada się on bezgłośnie coraz bliżej i�bliżej. Bardzo, bardzo powoli; posu-
wa się naprzód nie więcej niż pięć metrów rocznie. W�niektórych miejscach 
jeszcze wolniej, w� niektórych szybciej. Czy nie ma ratunku albo obrony? 
Piasek pochłonął, przykrył niemalże już cały stary wierny las. Potężne ru-
mowiska coraz groźniej zwisają nad zagrożonymi miejscowościami. Czy już 
wówczas powstał pomysł, by pełznącemu monstrum stawić opór za pomocą 
belek [Stange], listew [Latte] i�nasadzeń? „Stangenwalde”, „Lattenwalde”, 
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„Preden” (Praede = sosna) – takie nazwy nosiły od dawna zasypane miej-
scowości. Czy nazwy wskazują na takie próby obrony?1 Jeśli rzeczywiście je 
podejmowano, to nic one nie pomogły. Brakowało doświadczenia i� środ-
ków fi nansowych, by wykonać gruntowne prace. Zagrożeni nie mieli inne-
go wyboru, jak tylko opuścić swoje domostwa i�wydać je na pastwę piasku. 
Stangenwalde, Lattenwalde, Preden, Kunzen, Neustadt, Krawaiten, Ne-
geln – niemalże zapomniane nazwy zasypanych miejscowości. „Nie pozostał 
po nich żaden ślad poza wypłowiałymi kośćmi ich niegdysiejszych miesz-
kańców na dawnych cmentarzach odkrytych przez wiejący wiatr, one same 
świadczą o�niszczycielskiej sile wędrujących piasków” (O. Schlicht).

Białe potwory leżą teraz tutaj na skraju Zalewu, pozornie nieruchome. 
Gdyby jednak powiał wiatr, mógłbym zobaczyć na własne oczy, że ciągle 
jeszcze nie zaznały spokoju. Mógłbym to stwierdzić na podstawie delikatne-
go, rozciągającego się nieustannie nad wzniesieniami welonu. Przetoczyw-
szy się przez wąskie pasmo lądu, potwory rozwiewają się i�z�powrotem peł-
zną do wewnętrznych wód. Ich własny los jest tak samo nieunikniony, jak 
ten, który zgotowały lasowi i� siedliskom ludzi. Jednak nie całe frontalne 
masy zostały poskromione. Pokryte złoto-zielonym futrem wzniesienia, po-
środku których stałem wczoraj na Wężowej Górze i�które widzę stąd jaś-
niejące pod mieniącym się błękitem niebem – do których tuli się położo-
na na dole pomiędzy Zalewem a�lasem urocza miejscowość Nida – również 
one były przed wiekiem gołymi, białymi, stanowiącymi śmiertelne zagro-
żenie piaskowymi wałami. W� desperackiej walce ze śmiercią ludzie szyb-
ko jednak nauczyli się wiele nowego. Wzdłuż morskiej plaży usypano „wy-
dmę plażową”2, która – obsadzona szybko zakorzeniającą się piaskownicą 
zwyczajną i�wydmuchrzycą piaskową oraz obudowana ogrodzeniem z�chru-
stu – zatrzymywała niesiony od strony plaży piasek i�w�ten sposób odcię-
ła wędrowne wydmy od ich piaskowego rezerwuaru. Kraj został zalesiony. 
Same wydmy wędrowne, o� ile nie zakończyły one jeszcze swojego dzie-
ła zniszczenia i�nie zatrzymały się przy Zalewie, obsadzono gęstą i�niewy-
magającą kosodrzewiną albo kosówką, których pierwszy wzrost chroniony 

1 Por. na ten temat, jak i�w�ogóle, znakomitą, zrozumiałą i�utrzymaną w�ciepłym tonie książkę 
Oscara Schlichta: Die Kurische Nehrung in Wort und Bild, wydawnictwo Gräfe & Unzer, Królewiec 
1927. 

2 W�oryginale Vordüne, dosłownie: „przedwydma” (przyp. tłumacza).
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był przez zmyślny system zarośli. Przez wydmy poprowadzono utwardzone 
drogi. Monstra zostały pokonane i�zatrzymane. 

Niebezpieczeństwo powstania wędrownych wydm nie zostało jed-
nak również i� dzisiaj całkowicie zażegnane. Wydma plażowa nie jest wy-
starczająco silna i� już w�wielu miejscach uszkodzona. Jej stan jest, jak pi-
sze O. Schlicht, „częściowo tak niepokojący, że po kilku dziesięcioleciach 
na miejscu wydmy plażowej nad brzegiem morza można by może znaleźć 
wydmy wędrujące znacznej wysokości, które od nowa pogrzebałyby pod 
sobą Mierzeję, jeśli nie poczyni się energicznie kroków przeciwko temu”. 
To jednak kosztuje dużo pieniędzy! Samo tylko umocnienie olbrzymiej wy-
dmy, przed którą w�latach 1887-1891 uchroniono jeszcze miejscowość Pill-
koppen na południe od Nidy, pochłonęło półtora miliona marek. I�gdyby 
w�celu odciążenia wydmy plażowej zbudowano w�głąb morza duże palisady 
– co Schlicht uważa za przypuszczalnie jedyny środek ratunku – to potrze-
ba byłoby ok. 1800 takich palisad, z�których tylko jedna kosztuje, licząc mi-
nimalnie, 5000 marek.

O� tym przyszłym niebezpieczeństwie nie myślimy jednak w� momen-
cie, gdy latem idziemy na cichą plażę przez przyjazną leśną dolinę, pośród 
pni drzew której mienią się kolorowe kąpielówki, czapki i�opalone na brąz 
ramiona; albo gdy wieczorem w� uroczystej godzinie zachodu słońca piel-
grzymujemy wąskimi ścieżkami pomiędzy niskimi sosnami górskimi na 
wzniesienie Wężowej Góry, by z� krystalicznie czystej przestrzeni zobaczyć 
opadającą za horyzont morza kulę ognia do chwili, w�której zgaśnie ostat-
ni punkcik płomieni – albo stojąc tam na górze podczas wieczornej burzy 
i�roztapiając się z�całej duszy w�natłoku kolorów złożonych z�nieba i�chmur 
oraz spienionych fal – wszystkie kolory tęczy pędzące wokół nas w�tym tak 
cudownie lśniącym, mieniącym się powietrzu – tak że chciałoby się zaśpie-
wać „hosanna!”.

Ciężko sobie również wyobrazić niebezpieczeństwo, jeśli spaceruje się 
przez osiedle, które jest tak bezpiecznie położone nad łagodną zatoką Za-
lewu, mając w�tyle czerwone pnie sosen na zalesionych skarpach. Pokryte 
grubymi dachami z�trzciny drewniane domki rybaków, od zawsze pomalo-
wane na piękny, mieniący się wschodniopruski błękit albo na biało i� zie-
lono; wieńczące dachy krzyże z� artyzmem wyrzeźbione jako końskie gło-
wy albo przypominające akant formy; małe ogródki, z� troską zasadzone 
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w�piaszczystej glebie. Pomiędzy nimi nowsze budowle przyjaznych zajazdów, 
pokryte czerwonymi dachówkami i�posiadające szklane werandy. W�zatoce 
portowej mała fl otylla rybacka z� rozwieszonymi sieciami i�niezwykle pięk-
nymi ozdobami w� formie proporców, które stanowią osobliwość Mierzei: 
umieszczone na długim proporcu kunsztownie wyrzeźbione i�pomalowane 
na czarno i� biało przedstawienia rodzinnych wsi, które służą do tego, by 
ułatwić nadzór nad ściśle uregulowanym rybołówstwem.

Lecz również i�ta spokojna mała gmina musiała już uciekać przed wiel-
kim wrogiem, jakim jest piasek. Dawna, wymieniana już w�1385 r. w�doku-
mentach Nida, czy też Noyden, była położona dwa kilometry dalej na za-
chód; przysypał ją piasek, wiatr odsłonił później tylko cmentarz, określany 
dzisiaj błędnie cmentarzem zmarłych na dżumę. 

Jednak również i�nowe osiedle zostało częściowo zagrożone, tak że kil-
ka rodzin przeprowadziło się kawałek dalej na południe i�utworzyło kolonię 
Nidy o�nazwie „Purwihn”.

Pomiędzy Nidą i�Purwihnem zalesiona i�obsadzona roślinnością wydma 
podchodzi blisko do drogi, która prowadzi wzdłuż zatoki. Na jednym z�jej 
wysuniętych do przodu, porośniętych pojedynczymi sosnami garbów, bez-
pośrednio nad Zalewem, stoi mały drewniany dom mojego przyjaciela i�go-
spodarza. Płynąc parowcem widzimy go już z� daleka wraz z� jego ciepłym 
błękitem i� brązem oraz grubym dachem z� trzciny. Z� jego małego tarasu, 
zwłaszcza w�błękitne dni, rozlega się widok, który wprawia nas w�południo-
wy nastrój; mieniąca się jedwabistym brązem albo błękitem powierzchnia 
Zalewu; unoszące się w�dali niczym odbite w�powietrzu małe, bardziej wy-
czuwalne niż rozpoznawalne kontury lądu po drugiej stronie na wschodzie; 
oślepiająco biało-żółte pasma wydm ciągnące się wzdłuż wybrzeża w�kierun-
ku południowym – tu i�ówdzie widoczny żagiel – przypominające wachla-
rze, podobne do pinii wierzchołki sosen, które osłaniają niewielkie wzgórze, 
wreszcie letnie wieczory w�złocie i�czerwieni ze zrywającymi się nagle stada-
mi ptaków oraz wielkimi, bliskimi tarczami księżyca otoczonymi wilgotnym 
okrągłym żarem – wszystko to mogłoby być Morzem Śródziemnym.

Dochodzą do tego owe osobliwe noce: jasne, napinające nerwy noce, 
które już od godziny drugiej są jasno oświetlone światłem dziennym, wy-
pełnione skrzeczeniem wron – w�których z�daleka wydajemy się odczuwać 
Arktykę i�słońce polarne. Niekiedy wokół horyzontu przeszywają je burze; 
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te jednakże rzadko nadchodzą; jest tak, jakby okolica tutaj była granicą 
meteorologiczną, której nie może zaszkodzić nawet tropikalny upał. 

Niekiedy bowiem rzeczywiście siedzimy w� bungalowie sparaliżowani 
przez upał niczym dwóch dżentelmenów w�Indiach i�nie byłoby dla nas nie-
spodzianką, gdyby zza rogu zakradły się węże i�tygrys, a�zamiast jasnowło-
sego kurońskiego dziewczęcia, które się nami opiekuje, weszłaby do środ-
ka posuwistym krokiem czarnoskóra dziewczyna z�dźwięczącymi klamrami 
na nogach. Zwłaszcza że w�momencie, gdy szybko zapada ciemność, a�na-
puszone wierzchołki drzew wznoszą się czarno w�mrocznej duchocie, wyda-
je się nam, że wokół domu wyrosła dżungla, a�do Europy przenosi nas tylko 
poczciwa Królewiecka Rozgłośnia Radiowa.

Dla orzeźwienia i�urozmaicenia odbywamy lekkim powozem myśliwskim 
„podróż do łosi”. Przenosi nas to ponownie na północ! Pierwszy łoś, które-
go tutaj ujrzałem, był padłym martwym zwierzęciem, klępą, którą pewne-
go ranka znaleźliśmy w�lesie niedaleko domu leżącą ze złamaną łapą. Dzi-
ki i�przerażający widok, wielkie ciemnobrązowe zwierzę tak blisko naszego 
codziennego spaceru, podczas gdy zazwyczaj trzeba jechać godzinę, by uj-
rzeć łosie na ich olchowym torfowisku. Czy nocną porą stado zakradło się 
tutaj tak blisko ludzkich siedzib? I�czy to biedne martwe zwierzę potknęło 
się podczas skoku – być może osłabione już śmiertelną chorobą, którą zwie-
rzętom tym grozi wstrętne robactwo o�odrażającej nazwie „bąk w�gardle ło-
sia”, składając w�ich nosach swoje jaja, tak że później larwy przedostają się 
do jamy gardłowej i�mózgu? Widzieliśmy w�każdym razie, że w�nosie i�pysku 
zdechłej klępy roiło się od robactwa, mimo że mogła tutaj leżeć dopiero od 
wczorajszej nocy.

Widok ten zraził mnie trochę do łosi. Tak, jak w�ogóle zresztą ma w�so-
bie nieco z�melancholii moment, w�którym podkradając się małym powo-
zem przez krzaki i� kamienie, przez trzcinę, torfowisko i� olchowe zarośla, 
widzimy nagle przed sobą w�odległości czterech, pięciu metrów ciche zwie-
rzęta o�nogach niczym szczudła, ze spuszczonymi głowami, z�kudłatą brodą 
Abrahama pokrywającą podbródek, gapiące się wielkimi oczyma pełnymi 
drzemiącej melancholii wymierającego gatunku.

Tak więc wszędzie na tym nieporównywalnym pasie lądu mieszkają bli-
sko obok siebie blask południa i� melancholia północy. Swojskie poczu-
cie bezpieczeństwa obok kosmicznej samotności świata. To powietrze, to 
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światło, budzą grozę. Straszy w�nich coś z�żałoby i�bólu duszy. Czujemy się 
tutaj bliżsi niż zazwyczaj panującej nad wszelką istotą ludzką naturze, pod-
czas gdy równocześnie uszczęśliwione oko upaja się niesłychanym, osobli-
wym pięknem, którego niezapomniany obraz powstał z�potężnych przemian 
ziemi, z�walki i�obrony tej naszej teraźniejszości – zielono złota, obramowa-
na bielą wspaniałość pomiędzy błękitem i�błękitem. 
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Malbork

ODRAZA ZOSTAJE JEDNAK PRZEZWYCIĘŻONA i�w�całej okazałości i�sile wznosi 
się przed czcigodnym spojrzeniem najszlachetniejsza budowla niemieckiego 
stylu gotyckiego na całym świecie. Gdy w�średniowieczu ostatecznie utra-
cono Jerozolimę, zakon krzyżacki, będący pionierem krzewienia chrześci-
jaństwa w�Ziemi Świętej, rozglądał się za inną misją dla siebie. Po epizodzie 
w� Wenecji z� konieczności obrony krajobrazów kulturowych na Pomorzu 
i�w�Marchii przed najazdami armii pogańskich jeszcze Prusów zrodziło się 
wielkie dzieło kolonizacji dokonanej przez zakon krzyżacki, w�trakcie której 
przez dwa wieki cały obszar wschodniego Pomorza aż po Rygę został podda-
ny wpływom kultury. Oczywisty był fakt, że była to kultura niemiecka. Ab-
solutnie niemieckie są jeszcze dzisiaj miasta bałtyckie aż po Zatokę Fińską. 
Wszelka kultura, która istnieje w�państwach powstałych po rozpadzie Impe-
rium Rosyjskiego na południe od Finlandii, ma swoje źródło w�czasach pa-
nowania zakonu krzyżackiego i�była kontynuowana przez bałtyckich właś-
cicieli ziemskich, którzy sprawowali wysokie urzędy w� carskiej Rosji, zaś 
w�swoich domach i�posiadłościach podtrzymywali niemiecką kulturę.

Wtedy, gdy powstał ten cud zamku, na Wschodzie już od dawna ob-
jawił się moralny cud gotowości do poświęceń, wyrzeczenia, czystości, 
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niezłomnej odwagi, historycznej dalekowzroczności i� twórczej siły, który 
nie ma sobie równych w�Europie. Nie dlatego jestem urzeczony tym zjawi-
skiem, że było ono niemieckie, lecz dlatego, że było ono wielkie w�ludzkim 
wymiarze oraz dlatego, że dla mojej własnej małości i�nieznaczności życia, 
jakie muszę wieść, potrzebuję wielkich przykładów dla pociechy i� zbudo-
wania, przekonania, że mimo wszystko życie jest potężne i� godne podzi-
wu. „Czy zawsze jednak potrzebujesz w�bytowaniu tych uniesień, po któ-
rych przecież i�tak nastąpią znowu upadki?” Ach, świat podąża dalej swoją 
drogą podług niezmiennych praw na przemian cichymi księżycowymi no-
cami i�grzmiącymi burzami. Z�czeluści wyłaniają się demoniczne siły ruchu. 
Z�niebios spływają błogosławieństwa piękna. Mało jednak ważne jest to, co 
ty o�tym myślisz lub co masz przeciwko temu. Szczęśliwy ten, któremu pod-
czas burzy serce rośnie i�którego dusza potężnieje na widok tego ogromu. 
Ciągle na nowo bóg wzlotów i�upadków pociąga swoje dzieci do przeżywa-
nia. Ogień, na którym gotujesz swoją zupę, mój przyjacielu z�drugiej stro-
ny, jest tym samym, który wypluwają wulkany ziemi; bez jednego nie było-
by drugiego.

Malbork został odrestaurowany – według powszechnie panującej opi-
nii jest najwierniejszą i� najczystszą odbudową z� czasów drugiego Wilhel-
ma. Po upadku zakonu zamek służył krótki czas polskim królom; troskliwie 
się z�nim obchodzili. Potem przyszli Prusacy pod rządami Fryderyka Wiel-
kiego, którzy wybudowali w�zamku magazyny, zburzyli sklepienie, umieścili 
tam konie i�wyczyniali przeróżne bolesne wybryki. Poeta Eichendorff ogłosił 
pierwszy publiczny apel o�ratowanie i�restaurację zamku. Król pruski nadał 
mu urzędniczą rangę. Od tamtego czasu zamek urósł do roli wschodniego 
symbolu niemieckości, który po kościelnym okresie świetności w�południo-
wo-wschodnich Niemczech świętował tutaj swój polityczny triumf w�śred-
niowieczu. To, co czynili tam mnisi, wykonywali tutaj rycerze zakonni. 
Klasztorowi w�Maulbronn przeciwstawiano zamek Najświętszej Maryi Pan-
ny, dzięki czemu świat kultury niemieckiej posiadał swoją równowagę. Dzi-
siaj wyłania się on pierwotnie z� równiny czasu i�napomina do uczynienia 
tego, co jest potrzebą chwili. Naród niemiecki nieprzerwanie pielgrzymu-
je do tej Mekki północy, by zobaczyć, by poczuć. Przez długi pasaż bram-
ny i�poprzez mosty łańcuchowe wchodzą i�wychodzą każdego dnia młodzi 
i�starzy, mnóstwo prostego ludu, rzadziej jakiś uczony, więcej młodych niż 
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starych, dowódcy SA i�SS, od wielkiego dzwonu jakiś cudzoziemiec. Po za-
warciu traktatu pokojowego w�1918 r. Polacy walczyli o�ten zamek w�woj-
nie plebiscytowej, nie dostali go jednak, akurat nie tym razem. Przed za-
mkiem stoi przypominający o� tym pomnik. Jego zewnętrzny wygląd jest 
określony przez ramy cudownie i�wąsko wznoszącej się siedziby wielkich mi-
strzów nad Nogatem oraz naprzeciw na wschodzie poprzez wysoki kościół 
halowy z�ogromną fi gurą Matki Bożej w�niszy. Wykonany przez włoskich ar-
tystów posąg o�nieco płaskiej twarzy stoi tam spoglądając wielkimi, wieko-
wymi oczami na dziesięciolecie, które jest stare i�nowe zarazem. Gdy byłem 
tu ostatnim razem, nad krajem unosiła się niesamowita cisza kończącej się 
właśnie epoki. Nad Rzeszą zapanowała ciemność i�było duszno, a�ja przepo-
wiadałem burzę. Dwa lata później nadeszła. Teraz wczesne wichury uderza-
ją w�naroża potężnych ramp twierdzy. Członkowie SA, którzy tu są oprowa-
dzani, sądząc po spojrzeniach, nie do końca orientują się i�sądzą, że chodzi 
tutaj o�sprawę polityczną. Mylą się: chodzi o�całość, o�wszystko razem. Te 
mury i�sklepienia, kolumny, okna łukowe, pasaże, blanki, sale i�wieże do-
tyczą ich bardziej, niż wydają się wierzyć. I�jeśli nawet ten czy ów usłyszał 
coś o�tym, że teraz chodzi o�to, by dla mas kształtować z�masy, to również 
nie jest do końca dobrze zorientowany; chodzi o�to, by tworzyć dla narodu, 
opierając się na pojedynczych przepełnionych euforią osobowościach. Ci 
niemieccy rycerze zakonni byli arystokratami z�pochodzenia i�z�natury. Mi-
strzowie budowniczy i�artyści byli wolnymi duszami, wywyższonymi indywi-
dualnie duchowymi naturami, dalekimi od tego, by szybko składać masowe 
towary dla potrzebujących mas, lecz budowali oni w�swoich czasach, opie-
rając się na marzeniach swojego życia, kierując się przy tym wymaganiami 
kultu i�polityki prowadzonej przez zakon i�wznosząc najbardziej oryginalne 
i�osobiste budowle, które byli w�stanie z�siebie wygenerować.

Popatrzcie na ten dwupiętrowy krużganek wokół pierwszego dziedziń-
ca, jaki dogodny dla przejścia w�obszernym zamku z� jednego skrzydła do 
drugiego oraz do pomieszczeń pod nim; jednak ta funkcjonalność stała się 
wysmakowanym artystycznym rarytasem. Nie ma tam nic, co byłoby byle 
jakie. Zamek jest twierdzą pierwszej rangi, którego nigdy nie zdobyto, prze-
kornie chroniony przez głębokie fosy oraz broniony przez strome, potężne 
mury. Lecz w�środku wszystko jest słodyczą, przyjemnym dźwiękiem, mu-
zyką z� kamienia, poezją powagi życia, delikatnością z� zebranej potęgi. To 
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ustawienie kolumn nie może was zmęczyć, by je powtarzać. Dlaczego? Mury 
wraz z�oknami też by to uczyniły. Ach, celowość nie jest naszym najwyższym 
przeżyciem. Nie w� prostocie znajdujemy nasze największe szczęście. Dla 
wymagających czasów technika nie jest niczym więcej niż wstępnym wa-
runkiem. W�maswerku gotyckiego okna może tkwić większa życiowa ener-
gia niż w�całym stalowym moście. Ostatnie czasy nie stawiały wielkich wy-
magań. Zakończyły się w�płaski i�tani sposób; duch ziemi niewiele zmienił 
w�ich upadku. Technika dopiero wchodzi w�nasze życie. Duch sądu pyta: 
„Co z�nią zrobiłeś? Jak ją uszlachetniłeś, ukształtowałeś, wprzągłeś do służ-
by wyższym ideałom? Jak ją uczłowieczyłeś i�ubóstwiłeś?” Wszystko to pole-
ga na odważnym i�bohaterskim rozwoju, rozwoju na polu bitwy, na cichych 
naradach, na planowaniu i�przewidywaniu, formowaniu i�ograniczaniu, na 
modlitwie, poście, na nieustannym myśleniu i� porównywaniu, na przeła-
mywaniu się i�zajmowaniu miejsca oraz na utrzymywaniu i�umacnianiu, na 
świeceniu przykładem i� ukazywaniu w� lepszym świetle, na przepełnionej 
euforią sztuce, na nadawaniu sprawom ogólnym czaru wyjątkowości i�uni-
katowości, czaru, który czyni masę narodem i� istotą – to wszystko razem 
wzięte ze stu i�tysiąca dusz i�z�powrotem skierowane promieniem w�tajem-
nicę jednostki. Ilu rycerzy wydawało tutaj rozkazy w�okresie rozkwitu? Pię-
ciuset? Czy dwustu? Razem około sześćdziesięciu i�to jest najniezwyklejszy 
ze wszystkich cudów. 

Napisania książki wymagałoby ujęcie w�słowa czaru i� legendy tego za-
mku. I� byłaby to tylko książka. Czy mówię o� zdobieniach na zachodniej 
ścianie dziedzińca, czy o�sławnym Refektarzu Letnim z�rzędami dumno-we-
sołych okien i�kunsztownym sklepieniu opierającym się na pojedynczej gra-
nitowej kolumnie, czy o�kościele z�głęboko nabożną atmosferą i�celach po-
kutnych w�murze, przez których małe zakratowane okna grzeszni rycerze 
mogli uczestniczyć w�świętych obrzędach, czy o�kamiennych, zimnych dor-
mitoriach pod niskimi stropami z�wąskimi oknami łukowymi, czy o�sali ban-
kietowej, refektarzu, o�kunsztownie zdobionych smukłych, dążących w�górę 
kolumnach z� granitowych głazów narzutowych znajdujących się na ze-
wnątrz przed oknami refektarza, czy o�uroczo zachwycających szczegółach, 
czy o�imponującej siłą całości: zawsze i�wszędzie mówię o�duchowej płod-
ności, o� euforii istnienia, o� sprawach wykraczających poza przeciętność, 
o�sprawach ponadmieszczańskich, o�twórczych ludziach sztuki, niezależnie 
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od tego, czy są malarzami, księżmi czy wychowawcami. Epoka jest wielka 
poprzez swój styl. O�tym właśnie mówię. Jeśli jednak świadomie pragnie-
cie nie być wielkimi ludźmi, jeśli chcecie być rozbrojeni, mieszczańscy, rze-
czowi i� bezpieczni, bądźcie przy tym sprawiedliwi i� cierpliwi, jak przystoi 
ludziom bez namiętności i�poczucia niebezpieczeństwa życia – bez tego po-
czucia, które nie tylko młodego, ale i� starego Goethego czyniło tak pięk-
nym. Pierwszy krok, to mówię wam, młodym na rozdrożu: pierwszy krok do 
twórczej krainy euforii wyprowadzi was z�niezdecydowania. On jest decyzją.

Oczy pełne piękna, serce pełne poczucia wielkości, dusza pełna prze-
czucia szczęścia i�duch mocno poruszony nieuchronnym poznaniem – tak 
opuszczamy to wyjątkowe miejsce. Wiemy, że te blanki i�wieże będą jeszcze 
długo wznosić się w�naszych marzeniach. Na nowo ożyły w�nas stworzone 
przez ducha sklepienia, słupy, kolumny, krużganki, maswerki, łuki, elemen-
ty podpierające i�unoszące, to, co ma służyć i� jest tylko piękne, wzrusza-
jące pojedyncze detale oraz ciągi uszczęśliwiających powtórzeń. W�naszym 
obudzonym i�pogłębionym uczuciu nosimy ze sobą sławne imiona przepeł-
nionych Bogiem mężów, Henryka von Plauen, Zygfryda von Feuchtwan-
gen, Hermanna Balka. Jeszcze targ Malborka z�podcieniami. Jeszcze raz sta-
ra brama. Przechodzimy koło gotyckiego ratusza. Akurat wjeżdża do miasta 
król Syjamu. Był u�Hindenburga i�teraz ma zwiedzić Malbork. Co on z�tego 
pojmie? Jeśli ma otwarty umysł, objawi się na nim prawda, że wielkość od-
działywuje zachwycająco na wielkie kierunki we wszystkich strefach i�po-
staciach. Mały ciemny mężczyzno z�Syjamu wraz z�twoją małą ciemną żoną, 
czy zamierzasz uczynić wielkie rzeczy, czy pragniesz tylko tego, co przynosi 
zysk? Niemiecka Reichswera grająca dźwięczną muzykę. Duże grupy poli-
cji i�urzędników. Dużo brunatnych mundurów. Błękitne niebo. Stare domy. 
Syjam i�Prusy Wschodnie. Góra z�górą się nie zejdzie, lecz ludzie – owszem. 

Myślimy, mówimy i�obserwujemy. Jest to wielkie i�niezwykłe szczęście, 
że ten święty zamek ocalono od ruiny. Lecz czy uczynienie z�niego muze-
um to ostatnie słowo narodu? Czuły urok klasztoru w� Maulbronn i� jego 
wielka mądrość polega na tym, że poprzez patrzenie i�uczenie się pozwa-
la on młodym pokoleniom z�całego kraju na przebudzenie się w�tym pięk-
nym dawnym duchu, by przygotować je na nowy rozwój, ich rozwój w�ich 
czasie. Malbork powinien stać się narodowym miejscem edukacji niemie-
ckich młodych kadr ducha. Ma on być nie muzeum, lecz dalej toczącym 
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się życiem. Ma on nie ograniczać się do edukacji, lecz być dalej twórczą 
rzeczywistością. Tutaj musiałaby obudzić się niemiecka elita, by w�duchu 
dawnych rycerzy zakonnych kształcić się do nowych zadań – właśnie tutaj 
na najdalej wysuniętym Wschodzie, w�niemieckiej strefi e zagrożenia, czo-
ło w�czoło ze słowiańskim światem. Tutaj bowiem, tak przedtem, jak i�teraz, 
znajduje się historyczny punkt zapalny.

Znajdziemy tu zresztą żyzne i� bogate gleby madowe, na którym wyra-
sta słynne bydło tuczne, kraj w� którym uprawiane są buraki i� pszenica. 
Po rycerzach zakonnych na ten krajobraz jeszcze raz wywarli wpływ me-
nonici. – Jedziemy dalej w�kierunku Królewca, coraz bardziej zagłębiając 
się w�tę tajemniczą wschodnią przestrzeń. Kocham ją, tę wschodnią prze-
strzeń, z� powodu jej głębi, jej fi zycznej, moralnej i� historycznej aury. Ko-
cham ją z� powodu wielkich widzialnych i� niewidzialnych zjawisk, jej po-
tężnych problemów, możliwości ruchu i�ich niemych, ogromnych obietnic 
rozwoju. Gdy błękitne niebo wznosi się nad tą zachwycającą równiną, a�ho-
ryzont nieobliczalnie gubi się w�bliskości szerokim kręgiem, jesteś tak sa-
motny, jak samotna może być tylko ludzka dusza. Gdy niebo się zachmurzy, 
jak właśnie teraz, a�deszcz osnuje cię mgliście i�szaro, jesteś sam i�absolut-
nie opuszczony. Zawsze jesteś zdany sam na siebie. Dla ciebie zawsze wszyst-
ko zależy od ciebie. Wszystko jest tutaj równe, dalekie, bezgraniczne, nie 
ma nawet właściwego horyzontu, żadnego ostatniego punktu zaczepienia, 
żadnej dającej schronienie doliny, żadnego wzniesienia, z� którego możesz 
władczo robić coś na przekór, nie stworzywszy go samemu. Niewiele jest tu-
taj miast, bardzo mało wsi, samotnie leżące gospodarstwa, szeroko rozsia-
ne majątki, pola, pastwiska, które tutaj noszą miano ogrodzonych wybie-
gów [Koppeln], tak wielkie, jak całe dobra gminne na południu, pola żyta 
i�pszenicy o�takich rozmiarach, że odczytuję na zegarku pięć minut do mo-
mentu przejazdu tylko przez jedno z�nich z�prędkością osiemdziesięciu ki-
lometrów. Każdy człowiek stoi tutaj niczym rozciągnięta pionowa linia na 
niezmierzonej lini poziomej.

Kraj jest ubogi w�ludzi. Feudalna własność wyludniła go w�czasach histo-
rycznych, a�maszyna rolnicza wyludnia go dalej. Maszyny rolnicze zastąpi-
ły przybywających z�Rosji, dawnych słowiańskich robotników sezonowych, 
co sprawiło, że sytuacja jeszcze się pogorszyła. Najbardziej zagrożona nie-
miecka przestrzeń niemieckiego osadnictwa jest pusta, pozbawiona kultury, 
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pozbawiona teraźniejszości i�historii pomimo dwóch wyraźnych akcentów 
w�Malborku i�Olsztynku koło Tannenbergu z�pomnikiem upamiętniającym 
bitwę. Właściwie to nie istnieje wschodniopruska rasa ani wschodniopruski 
styl. To, co tam się wznosi, wykonali obcy temu krajobrazowi ludzie. Prusy 
Wschodnie nadal są krajem kolonizowanym. Jak długo jeszcze?

Elbląg. Znajduje się tam starówka, kilka kościołów, wszystko niezbyt 
zasadnicze. Nowoniemieckie miasto przemysłowe z� 70� 000 mieszkańców. 
W� pobliżu próchnicka „Szwajcaria” („Dörbecker Schweiz”). Ile takich 
Szwajcarii leży właściwie w� Niemczech? Gdyby ktoś je razem zliczył, do-
liczyłby się setek. Prusy Wschodnie są zresztą pełne „Szwajcarów”, praw-
dziwych i�nieprawdziwych. Liczba prawdziwych maleje z�powodu panującej 
polityki pracy, która ich eliminuje. Miano to przekazują dalej miejscowi ho-
dowcy bydła i�dojarze. Dawniej mleczarnia określana była mianem „szwaj-
carni” [„Schweizerei”] Zatrzymujemy się na targu, podczas gdy przyjaciel 
zaopatruje się w�marki rejestrowe [Registermark]. Ta marka rejestrowa bę-
dzie kiedyś symbolem trudnych, powolnych i� zasadniczych przekształceń. 
Dziś jest ona jednym ze środków pomocniczych stosowanych w�celu nie-
dopuszczenia do tego, by zależność fi nansowa kontynuowanej pod presją 
potajemnie wojny przeciwko narodowi niemieckiemu nie przekształciła się 
w�duchową niewolę. Niektóre rzeczy mogłyby być wygodniejsze, gdyby po-
rozumiano się w�sprawie ostatecznej kapitulacji. Wojna była ciężka dla Nie-
miec. Ten pokój jest nieporównanie cięższy. 

Prusy Wschodnie to kraina koni. Te piękne, pobożne, cierpliwe zwierzę-
ta widać pasące się na łąkach całymi stadninami, każda klacz ze źrebięciem. 
W� epoce automobili taki krajobraz sprawia wrażenie prehistorycznego. 
Kraj staje się coraz cichszy i�głębszy. Od czasu do czasu jakaś klacz podnie-
sie łeb i�popatrzy za nami, podczas gdy młode stoi pod nią i�ssie na szero-
ko rozstawionych nogach. Tu i�tam całe stado pędzi przez rozległe pastwi-
sko. Młode zwierzęta umyślnie stają dęba i�wierzgają, tak że można usłyszeć 
świst ich ruchów. A� potem znów stoi nieruchomo dwadzieścia-trzydzie-
ści koni, patrząc i�nasłuchując pozwalają na siebie padać cichym kroplom 
deszczu. Wiele rozmawialiśmy o�zbudowaniu „drogi letniej” obok autostra-
dy. W�Marchii prawie się nie zdarza, żeby chłopskie wozy z�niej korzystały; 
wszystkie jadą po twardej jezdni. Pomorzanie używają jej od czasu do czasu, 
ale większość jej unika. W�Prusach Wschodnich wszyscy jadą miękką drogą 
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letnią. Pielęgnują tradycję jazdy końmi i� żyją według rytmu zwierzęcia. 
Twarda jezdnia rujnuje kopyta zużywając przedwcześnie siły konia, dlatego 
jeżdżą oni po miękkiej nawierzchni, jak za czasów ojców i�praojców. I�mają 
czas. Samochodów jest tym mniej, im dalej jedzie się na wschód. Widzi-
my prawdziwe kalesze zaprzęgnięte w�dwa konie, dookoła szkło, a�w�środku, 
sztywno wyprostowane i�niewygodnie siedzące jak na tronie, z�kapeluszami 
z�dawnych czasów oraz spojrzeniami i�minami z�dawnych czasów, wytwor-
ne starsze panie, w�długich rękawiczkach, trzymające przed sobą parasol-
ki o�długich rączkach. Po cylindrze woźnicy spływają strugi deszczu. Spływa 
on również po grzbietach koni. Wszystko razem wygląda przyzwoicie i�bar-
dzo cierpliwie. Prusy Wschodnie są w�ogóle krajem cierpliwości. Tak wie-
le ludzie już tu przeżyli, ostatnio Rosjan w�1914 r. i�oderwanie od Rzeszy. 
Jednak wciąż istnieją. Ich żyto rośnie. Ich wiatr wzdycha tą samą melodią 
w�godzinach narodzin i�śmierci. Ich sąsiadami byli Rosjanie, a�teraz są nimi 
Polacy.

Prusy Wschodnie są też krainą ostrożności. Złym Wschodnioprusa-
kiem jest ten, który się spieszy. W�każdym Wschodnioprusaku jest jakieś 
wahanie, jakaś czujność. Wschodnioprusak wierzy w�Boga, ale mało w�lu-
dzi. Lepiej jest trzy razy ponieść stratę przez nieufność, niż raz stracić wsku-
tek przedwczesnego zaufania. To, co ktoś ma, osiągnął ciężką pracą i� zna 
to dobrze. O�tym, co się ma otrzymać, nie wiadomo, czy to dobre i�czy po-
służy dobru. Nieco z�ducha z�przysłowia sąsiadów żyje również w�Prusach 
Wschodnich: „Rosja jest wielka, a�car daleko!”. Ziemia i�klimat są dla nie-
go niezwykle potężnymi i�niebezpiecznymi siłami, z�którymi musi się mie-
rzyć za pomocą większych sił fi zycznych niż Niemiec z�południa. Jego zimy 
są dłuższe i�cięższe; przed połową maja nie może pracować w�ogrodzie. Lato 
przychodzi tutaj nagle, szybko przemija i�jest gorące; musi on w�pięć mie-
sięcy zrobić to, na co westfalski chłop ma czas siedmiu lub ośmiu miesięcy. 
Gdy Wschodnioprusak podnosi głowę, nie widzi wesołych rzędów pagór-
ków i�pogodnie nastrajających gór, lecz nieskończoną równinę, horyzont, 
który się tym bardziej oddala, im bystrzejsze się ma oczy, samotnie leżące 
wioski z�niskimi pokrytymi słomą białymi domkami, ogrodzone gospodar-
stwa, łąki z�cicho pasącym się bydłem w�czarne łaty, konie, od czasu do cza-
su kroczącego bociana – i�bezgraniczne niebo. Dzień i�noc słyszy nieskoń-
czoną ciszę, której sam w�najmniejszym stopniu nie zakłóca. Także wichura, 
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pędząca znad jeziora ponad polami, łąkami i�wioskami, nie ma dla niego 
żadnych wiadomości. Jego księżyc wschodzi śmiertelnie samotny i�straszny 
z�otchłani nicości. Jego słońce topi się w�niewidocznym morzu nieistotnoś-
ci. To kraj Immanuela Kanta i�kategorycznego imperatywu. 

We Fromborku oczekuje na nas niespodzianka. Już z�daleka widać po-
tężną katedrę, wyrastającą z�płaskiej krainy. Przez bramę i�wieżę wjeżdża-
my do starego miasteczka, by się potem zatrzymać przed największą koś-
cielną budowlą Prus Wschodnich, tym razem wybudowaną dla biskupa, nie 
dla zakonu. Katedra jest obwarowana. Szczególnie piękny portal. Jej naj-
ważniejszą zawartością jest grób Kopernika [Kopernikus], z� jego właści-
wym nazwiskiem Kopernik; ten geniusz pochodzi ze śląskiej krwi. Katedra 
stoi na wielkim, porośniętym trawą placu, który sprawia wrażenie niezwy-
kle opuszczonego, wszystko to trochę obce i�nieco smutne oraz niezwykle 
poruszające w�swojej rozwiniętej wielkości. Naprzeciwko wieża z�mieszka-
niem Kopernika. Wspinamy się na nią. Prosty pokój ze zdumiewająco pro-
stym narzędziem mierniczym, drewniana rama z� przesuwanymi listewka-
mi; to było wszystko. Z�jego pomocą dokonał największych ustaleń swojej 
epoki. Był on też kanonikiem. To wysoko unoszące się lekkie pomieszcze-
nie naprzeciwko potężnego szczytu katedry jest porażające, a�z�niego roz-
tacza się widok na równinę oraz Zalew Wiślany. Niepojęta istota geniusza 
i�jego dokonań. To wycisza i�każe zagłębić się w�siebie. Tu wszystko jest wid-
mowe. Milcząc, zatopieni w� sobie, schodzimy wąskimi, stromymi schoda-
mi wiodącymi poprzez odbijające się echem podłogi. Dotknięci tym wszyst-
kim, wsiadamy bez słowa z�powrotem do samochodu. Ostatnie spojrzenia 
w�górę na pokój w�wieży, a�następnie na wznoszący się tympanon katedry. 
Cicho płacze deszcz. Czy ten Kopernik nie był jednym z�wielkich, samotnie 
walczących ludzi? Być może żaden z�pozostałych kanoników, z�którymi śpie-
wał, odmawiał litanie, pościł i�jadał, nie wiedział, o�czym rozmyślał i�marzył 
w�głębi swojego serca. Wzrok kieruje się w�stronę Galileusza. Wędruje dalej 
ku całemu świętemu orszakowi wielkich bojowników. Tutaj jedno okno ot-
wiera spojrzenie w�setkę światów.
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Kazanie wygłoszone przez Tannenberg

MÓWIĄC JĘZYKIEM GEOLOGII, przemierzamy skraj lodowców skandynaw-
skich, które pozostawiły tutaj swoje moreny. W�krajobrazie wyraża się to 
dzisiaj w�formie radosnego rozgardiaszu małych pagórków. Jest to tzw. teren 
poprzecinany rowami. Wokół porozrzucane są kawałki lasów. Najpierw do-
lina Łyny. Porośnięta bukami i�głęboko ukryta przepływa ona niemalże czar-
no pod mostami, a�jakie ma zamiary, tego nikt nie wie. Następnie ponow-
nie mienią się jeziora. Jest to dobry lokal dla śmiertelnej zabawy w�złodziei 
z�obcym naszemu krajowi wrogiem. Niemo i�poważnie wychodzi ci naprze-
ciw pierwszy cmentarz poległych. Odtąd towarzyszą one tobie, czy stoisz, 
czy idziesz. Teraz jest inaczej niż wtedy we Frankonii z� grobami z�1866 r. 
Tutaj wszystko jest świeże. Tutaj drga to jeszcze i�sprawia ból. Jezioro Wu-
plińskie. Dwa razy przekraczamy Pasłękę z�jej zakolami. Olsztynek, w�obrę-
bie gminy którego stoi Pomnik Narodowy. Dziwnym zbiegiem okoliczności 
w�Olsztynku wyprzedza nas jeden po drugim kondukt pogrzebowy i�powóz 
z�narzeczoną. Kondukt pogrzebowy podąża z�muzyką i�czarnymi chorągwia-
mi, powóz ozdobiony jest kwiatami i�dwoma mieniącymi się gniadymi koń-
mi. Coraz więcej grobów poległych. Pułk „Hindenburg” stracił w�tej wojnie 
trzy tysiące podofi cerów i�szeregowych. Wjeżdżamy w�prawdziwe towarzy-
stwo umarłych, do miasta grobów. W� samym jego środku wznosi się po-
mnik wraz ze swoimi sześcioma potężnymi czerwonymi wieżami i�wysokim 
murem okalającym, prosty, godny, pomyślany jako wielkie dzieło. Dziedzi-
niec wewnętrzny oferuje przestrzeń dla dwudziestu tysięcy ludzi. Wież jesz-
cze nie rozbudowano. W�pomieszczeniach na dole umieszczono tablice ho-
norowe z�nazwiskami poległych. W�jednej z�wież wiszą repliki sztandarów 
niemieckich pułków, które powiewały podczas bitwy. Wszystko razem sta-
nowi ludzki autoportret wielkiej formy. Chodzisz dookoła, patrzysz, myślisz, 
czujesz – ludzkie sprawy, wyłącznie ludzkie sprawy. Dotyka to ciebie, głębo-
ko wstrząsa twoimi fundamentami. Nie należy tutaj nic mówić. Zaraz obok 
pomnika, na zewnątrz, położony jest masowy grób Rosjan z�trzema prawo-
sławnymi krzyżami, cały obsadzony niskimi białymi różami: silne i�wyjątko-
we wrażenie. Kto troszczy się o�ten grób nieznanych żołnierzy? Republika 
sowiecka już tego nie czyni. Wszystko organizuje tutaj Niemieckie Stowa-
rzyszenie Opieki nad Grobami; dobrze jest wiedzieć, że nie czyni się różnicy 
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pomiędzy niemieckimi i�rosyjskimi zmarłymi. Wszędzie dookoła pola usłane 
grobami. Oddano ich ziemi tam, gdzie polegli. Wszystkie groby są obsadzo-
ne roślinnością i� zaopatrzone w�krzyże. Spoczywają tutaj prości żołnierze, 
podofi cerowie, ofi cerowie. Tak, jak śpiewamy w�starej pieśni: „W�ciasnym 
łożu tylko sam jeden pójdzie w�szeregi śmierci. Znajdują tutaj doborowe to-
warzystwo i�padają niczym zioła w�maju”.

Obok stoi karczma, tzw. Krug, z� kilkoma domami; jeden z� nich kryje 
w�sobie wielki relief, który za pomocą wędrujących rzędów świateł pokazu-
je przebieg bitwy, przepływ, zachwianie, atak, przesunięcie, natarcie, opór 
i�przełamanie działań wojennych. Przedstawia ona również przypadki oraz 
szybkie decyzje wodzów, wykorzystane okazje i�zmarnowane szanse wroga, 
wszystko staje się przytłaczająco plastyczne i�wstrząsająco jasne. To pole bi-
twy rozciąga się w�promieniu dobrych dwustu kilometrów. Legendą jest to, 
że Rosjanie masowo dusili się i� tonęli w� jeziorach i�morenach; właściwo-
ści krajobrazu ograniczyły jednak ich możliwości poruszania się, skoro tyl-
ko sami nie dyktowali już przebiegu bitwy. Musiały się tam wydarzyć gro-
teskowe sceny okrążonych kolumn pojazdów i�mas dział, które nie mogły 
już poruszać się do przodu i�cofać się, sceny spotkań z�własnymi zabłąkany-
mi oddziałami i�z�oddziałami wroga podczas oczekiwania na posiłki, a�gdy 
już sytuacja na polu bitwy wyglądała tak, że na przedzie i�na skrzydłach oraz 
wreszcie na tyłach pojawili się Niemcy, wszędzie Niemcy, tylko Niemcy, to 
nie rzucano się do jezior, lecz masowo poddawano. Raz sztaby generalne 
Rosjan i�Niemców minęły się na tej samej drodze, nie rozpoznawszy siebie. 
Straty Rosjan wyniosły siedemdziesiąt tysięcy ludzi, straty niemieckie mu-
siały być wyższe, ponieważ Rosjanie początkowo posiadali przewagę.

Jedziemy dalej przez ten szczególny teren, wyjeżdżamy z� Olsztynka. 
W�okolicy Olsztynka Rosjanie podjęli dużą próbę przełamania frontu, leżą 
oni tutaj zmieceni niczym deszcz umarłych, tak jak na początku zimy leżą 
opady gradu z�deszczem. Most z�balustradą z�żelaznych rur, z�których każda 
przebita jest wieloma pociskami, tak gęsto padały kule. We mgle miały tu-
taj miejsce walki z�bliska o�niszczącym uderzeniu. Piechota godzinami biła 
się sama. Gdy opadła mgła, na pole bitwy spadł żarzący się skwar. Cała ar-
tyleria 35. Pułku została zniszczona. Nieudany szturm na rosyjskie pozycje 
na Wzgórzach nad Marózką z�okropnym odwrotem. Orkany ognia na li-
nie niemieckie. Zajmujący przednie stanowiska żołnierze są prawie wszyscy 
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martwi. Rozkaz odwrotu dociera tylko do nielicznych części dywizji niemie-
ckiej; reszta pozostaje na miejscu. Z�59. Pułku wracają tylko dwie kompa-
nie. Pułki 18 i�148 zostają całkowicie rozbite. Okropnych cierpień doświad-
czyły konie; w�Olsztynku przypomina o�nich prosty pomnik. Teraz mijamy 
cmentarz poległych w�Waplicach. Śpią tam w�masowych grobach, pocho-
wani po dwudziestu, po sześciu, po dwóch, sami, w�grobach opatrzonych 
tabliczkami z�nazwiskami albo określeniem „nieznany żołnierz”. Wszystkie 
groby masowe porastają niskie róże. Cały cmentarz podzielony jest na pola 
za pomocą żywopłotów, rabat i�zielonych zakątków. Krzewy, drzewa i�kwia-
ty dają ulgę i�pociechę. Również tutaj spoczywają pomieszani ze sobą Niem-
cy i� Rosjanie, żaden nie będąc traktowanym lepiej niż inny. A� mimo to 
dwóch z�nich potraktowano lepiej i�zapada to w�serce jak nic innego. Za-
uważam pojedynczy grób z�pięknym zwisającym jesionem, którego gałęzie 
opadają szeroko nad mogiłą. Wyczekująco podchodzę do niego: z�pewnoś-
cią spoczywa tutaj wyższy rangą ofi cer niemiecki. Krzyż jest prawosławny. 
Napis na nim mówi: „Nieznany ofi cer rosyjski”. To samo zaraz jeszcze raz. 
Łzy podchodzą pod samo gardło. Ponurym spojrzeniem rozglądasz się wo-
kół siebie. Cmentarz dotyka otwartych pól. Daleko za równiną leży hory-
zontalnie rozpalona matowo i�krwawiąca cicho szczelina chmur. Wilgotny 
wiatr wieje tutaj drżąco w�grupach młodych drzew. Dookoła stoją poważ-
nie posępne brzozy. Pośrodku cmentarza wznosi się w�górę sięgający ku nie-
bu krzyż. Marmurowa tablica przy wejściu informuje o�tym, co tam znala-
zło swój koniec.

Widzieliśmy wystarczająco i�aż nadto wystarczająco. Jeszcze raz wraca-
my do pomnika, by rzucić nań jeszcze ostatnie spojrzenie. Bohatersko napo-
minając, wznosi się on w�kończącym się wieczorze. Również tutaj wznosi się 
ku niebu potężny krzyż. Wkrótce będziemy obchodzić jubileusz dwudzie-
stolecia tych dni. Jest to przecież chyba najbardziej bolesny i�najwspanialszy 
pomnik na świecie, pamiątka najbardziej zwycięskiej i�najsławniejszej bitwy 
najokropniejszej wojny oraz jej samej i�jej tragicznego końca wraz z�upad-
kiem czasów, które dobiegły końca. Oprócz Malborka pomnik ten stanie się 
miejscem pielgrzymek narodu niemieckiego. Celem niemieckiego wycho-
wania powinno być to, by każdy Niemiec raz w�życiu odwiedził Olsztynek. 
Tutaj, w�otoczeniu potężnych murów i�pośród wznoszących się w�górę ciem-
nych wież, pojmie on to, co w�domu go zawsze głucho porusza, ponieważ 
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potrafi  on widzieć, patrzeć i� bezpośrednio odczuwać. Pomnik wraz z� gło-
szonym przez siebie potężnym kazaniem zaczął już niczym macierzysty dom 
misji wnosić w�naród niemiecki wewnętrzny spokój i�pokój. Niemiec rozu-
mie tutaj, że skończyło się coś, co już nie powróci. Zaczyna on tutaj w�nie-
zwykły sposób rozumieć, że ogromny nakład sił, bohaterstwa, namiętno-
ści, wierności, wiary i�życia musi mieć konsekwencje, wydać owoc, piękny, 
bogaty i�wystarczająco ważny, by nasi potomkowie wyznali kiedyś: „Ofi ary 
nie zostały złożone nadaremnie”. Tutaj, na tym miejscu, które mówi do wi-
dza: „Uratowaliśmy nagie życie i�straciliśmy koronę cesarską!”, tutaj pojmie 
on niewypowiedzianym ruchem serca, że stał się człowiekiem bezgranicznie 
potrzebującym i�poszukującym pokoju, stworzeniem, które nie życzy sobie, 
nie marzy i�nie dąży do niczego innego niż długiego, długiego i�głębokiego 
pokoju, by móc pracować i�ponownie odbudowywać. To uczucie, które zy-
skało charakter uczucia pierwotnego, będzie dla niego tak potężnie wstrzą-
sające, że nie poruszy go już nawet nierozsądny i�wytrwały krzyk o�jego żą-
dzy wojny. Tak postrzega on siebie. To jest jego nowa postać i�nastawienie 
przyszłego wieku.

Z�powalającym strachem jego spojrzenie wędruje na drugą stronę poło-
żonej niedaleko polskiej granicy. Głęboka i�pokryta oparami nowego rozwo-
ju, rozciąga się tam niema obca równina. Pojmie on również to obce wycze-
kujące milczenie. Jeżeli człowiek wystarczająco dużo wycierpiał, to zaczyna 
uśmiechać się delikatnie boleśnie oraz – kochać. Jeśli siedzi on bardzo mały, 
słaby i�nędzny pod drzwiami swojej biedy i� jeśli pojął sens świata poprzez 
długoletnie, pełne cierpienia rozmyślanie, to zrozumie nowe znaczenie 
wielkości. Z�jego ducha promienieje godność, tam, gdzie jej nie oczekiwał. 
W�pochodzie z�wiatrem i�chmurami, z�którymi żyje teraz bardziej brater-
sko niż niegdyś, gdy był bogaty i�głośny, owiewa go niezmierzony szacunek 
do wszystkich żyjących. Z�wielkim zdziwieniem spogląda na tych, którzy da-
lej szaleją i�wołają o�broń. Dla takiej postawy nie ma już więcej zrozumie-
nia. Patrzy i�obserwuje: jest ich niewielu i�nie są to ci, o�których chodzi. 
Z�pewnością, swój dom będzie musiał ponownie umocnić. Będzie go musiał 
umocnić przeciwko dzikim zwierzętom i�podstępnym ludziom. Jednak jego 
największe bezpieczeństwo – to wie nieodwracalnie – polega na jego opa-
nowanym spokoju oraz na jego milczącym działaniu na rzecz pokoju. Po-
kój bowiem to nie bezczynność i�niemieszanie się, pokój jest najwyższym, 
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najczujniejszym, wymagającym największego trudu i�najbardziej wyrafi no-
wanym postępowaniem na ziemi. To postępowanie jest odtąd jego postę-
powaniem, postępowaniem niemieckim, ponieważ nie pozostało mu nic 
innego.

Och, wiele mu pozostało. Pozostała mu możliwość oraz święte zada-
nie odbudowania swojego świata. Pozostało mu pracować bez wytchnienia 
i� z�pełną świadomością celu, kształtować i� formować na nowo. Pozostało 
mu dokonywać wynalazków i�rozwijać swój geniusz. W�ogóle rozwój uznaje 
on za swoje najbardziej nobliwe i�najszlachetniejsze dziedzictwo wyniesione 
z�okropności upadku. Rozwój, śmiałe, drogie, potężne szczęście męża. Oglą-
da się wokół siebie nowymi oczami. „Kim jestem? Chłopem i�robotnikiem 
na ziemi czasów powojennych, który nie jest nikim innym niż ziemią cza-
sów polodowcowych. Chłopem i�robotnikiem! Najbardzej pokojowo uspo-
sobiony stan, który istnieje, stan pokoju od samego początku przez wsze 
czasy. Tu i�tam nadchodzą panowie i�wyrządzają nieszczęścia. Chłopi i�ro-
botnicy naprawiają wyrządzone nieszczęście. Jesteśmy prawdziwym zadość-
uczynieniem, płacimy nałożone na nas reparacje i�spełniamy żądania odbu-
dowy. Pracujemy. Pracujcie również. Wszyscy chcemy pracować i�uczynić 
świat znowu pięknym i�dobrym. Nie słuchajcie naszych krzykaczy, my rów-
nież nie słuchamy waszych. Byłby to najważniejszy pakt, który chcielibyśmy 
z�wami zawrzeć. Święte, święte są wszelkie kraje. Święta jest wszelka poboż-
na, wierna praca dla kobiety, dziecka i�ojczyzny. Tak, wiele pozostało. Pra-
wie chcielibyśmy znowu trochę się uśmiechnąć. Jednak jeszcze więcej po-
zostaje do zrobienia. Poczekajmy jeszcze ze śmiechem. Zachowajmy śmiech 
dla naszych dzieci.

Wy, Polacy tam po drugiej stronie, rozwijajcie się i� odnoście sukcesy! 
Życzymy wam tego z�całego serca. Odnoszący sukcesy, dobry, dumny naród 
po naszej wschodniej stronie może być dla nas przydatny. Spójrzcie, to jest 
równieś coś, czego uczymy się przy tym wielkim potężnym pomniku wraz 
z� jego wielkim kazaniem: przyjaźń narodów! Tylko wywołujący wojny do-
mowe i�bohaterzy tyłów nienawidzą dalej. U�tego, kto walczył aż do całko-
witego wykrwawienia się oraz do rozpoznania zwątpienia w�życie w�boha-
terskim spojrzeniu przeciwnika, wypaliła się wszelka nienawiść. Potrafi  on 
tylko kochać i�błogosławić. Musicie pojąć, że jest to nasze nowe usposobie-
nie, tak jak my rozumiemy, że wy również nie możecie mieć innego. Nie, 
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przejdźmy do tego, by skłonić do milczenia naszych krzykaczy. Przemawiać 
ma tylko praca, skłonność do dobrych i�wielkich rzeczy, delikatny pociąg do 
piękna i�wspólne kroczenie ku Bogu, za którym wszyscy podążamy, wszyscy 
ludzie, rasy i�narody. Złą jest rasa, która nie była posłuszna tej skłonności, 
ale czy taka w�ogóle istnieje? Chłop i�robotnik wiele słyszy i�czyta, i�wierzy 
w�to, czego potrzebuje do życia. Powróćmy do domu. Przyszło mi tu do gło-
wy wszystko, co można uczynić jeszcze lepszym i�bardziej celowym, a�tak-
że piękniejszym. Wiesz, kolego, rzeczy najprostsze zawsze są najsilniejsze, 
a�wielkie czyny rodzą się w�ciszy. Również tego nauczyliśmy się tutaj.

To jest kazanie wygłoszone przez pomnik w�Tannenbergu. 
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PRUSY WSCHODNIE (OSTPREUßEN) 
I�WSCHODNIOPRUSACY (OSTPREUßEN) 

(1937)

PRUSY WSCHODNIE, najbardziej wysunięta na północny wschód prowincja 
Prus, od momentu podpisania traktatu wersalskiego w�1919 r. oddzielona 
od Rzeszy Niemieckiej korytarzem Wisły; stolica: Królewiec.

Rejencja Powierzchnia 
w�km2

Liczba 
mieszkańców 

w�1933 r.

Ewangelicy Katolicy Żydzi Pozostali

Królewiec 13�146 957�363 809�988 132�981 4306 10�088

Gąbin 9�399 546�057 530�158 11�187 1701 3011

Olsztyn 11�520 552�541 393�957 153�854 1756 2974

Prusy Zachodnie 2�926 277�340 207�486 66�031 1075 2748

Prowincja 
Prusy Wschodnie

36�991 2�333�301 1�941�589 364�053 8838 18�821

Prusy Wschodnie graniczą z� Krajem Kłajpedzkim [Memelgebiet], Lit-
wą, Polską, Wolnym Miastem Gdańskiem i�Morzem Bałtyckim. Od Wisły 
są zupełnie odcięte; granica stale przebiega w� pewnej odległości od niej, 
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niekiedy tylko 50-100 m. Tworzą one część Niziny Północnoniemieckiej, 
uformowany w� okresie lodowcowym krajobraz morenowy, na południu 
wskutek znacznych różnic wysokości miejscami o� charakterze górzystym. 
Od południowego zachodu na północny wschód krainę tę przecina stre-
fa moreny końcowej Pobrzeży Wschodniobałtyckich o�przeciętnej wysoko-
ści 150-200 m, na południu dołączają się pokryte lasami sosnowymi obszary 
stepowe, z�których największa jest Puszcza Piska. Nabrzeże północne, ob-
niżająca się w�stronę Bałtyku i�Pregoły pagórkowata kraina, zawiera oprócz 
żyznych rzecznych równin napływowych pojedyncze silniej uwypuklone 
pasma wzgórz z� okresu lodowcowego, które np. w� Sambii, pomiędzy Za-
lewem Wiślanym i� Kurońskim, opadają w� kierunku morza w� formie wy-
brzeża klifowego. Odwodnienie w�kierunku północno-zachodnim przez do-
pływ Wisły Liwę, rzekę Elbląg, Pasłękę, Świeżą, Pregołę z�Wystrucią, Pisę, 
Węgorapę i�Łynę, Niemonin, Niemen wraz z�Szeszupą; w�kierunku połu-
dniowym przez wpadającą do Bobra rzekę Ełk oraz dopływy Narwi – Pisę 
i�Omulew. Obszar pobrzeża, a�w�szczególności Mazury, obfi tuje w� jeziora: 
Mamry, Śniardwy, Niegocin, Jezioro Nidzkie, Roś, Jezioro Orzysz, Selment, 
Sasek Mały, Jezioro Łańskie; poza tym Jeziorak, Jezioro Drwęckie, Dąbro-
wa Wielka. Rozległe torfowiska znajdują się na Mazurach, w�dolnym biegu 
Pregoły oraz w�delcie Niemna. Klimat jest surowszy i�bardziej kontynental-
ny niż na innych terenach Rzeszy Niemieckiej.

LUDNOŚĆ, abstrahując od kilku mówiących po litewsku, polsku i�mazur-
sku mniejszości, jest czysto niemiecka i�zajmuje się głównie rolnictwem. Na 
pierwszym miejscu znajduje się hodowla bydła: konie, krowy, świnie, mniej 
owiec. Najważniejszym zbożem uprawnym jest żyto, oprócz tego reszta zbóż, 
buraki, kartofl e, pasze, groch i� wyki; tytoń uprawiany jest w� delcie Wisły 
i�nad Niemnem, chmiel w�okolicach Olsztyna, len na Warmii. Ponadto na 
dużych obszarach leśnych, jak np. w�Puszczy Piskiej i�Romnickiej, ważną rolę 
odgrywa gospodarka leśna i�pozyskiwanie drewna. Górnictwo ogranicza się 
do wydobycia bursztynu na Wybrzeżu Sambijskim oraz torfu na obszarach 
bagnistych. Rybołówstwo morskie i�śródlądowe zapewnia obfi te połowy. Prze-
mysł odgrywa niewielką rolę wyłącznie w�miastach, szczególnie w�Królewcu, 
Elblągu, Tylży i�Wystruci; główne gałęzie: budowa statków, przemysł drzew-
ny, papierniczy, celulozowy, cukrowniczy, tekstylny, szklarski, gorzelnictwo, 
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Prusy Wschodnie (Ostpreußen) i�Wschodnioprusacy (Ostpreußen) (1937)  

browarnictwo. Turystyka skoncentrowana jest na wybrzeżu w� kurortach 
nadbałtyckich. Całe życie gospodarcze mocno ucierpiało wskutek oddzie-
lenia od Rzeszy i� spowodowanych tym utrudnień w� handlu i� transporcie.
Ostpreußen und seine Nachbarländer. Ein Wegweiser durch das Schrifttum (1935). – Fr. Mayer, Die 
natürlichen Grundlagen seiner Wirtschaft (1922); Hoffmann i�Hurtig, Ostpreußen. Land und Leute 
(1935); E. Scheu, Ostpreußen. Eine wirtschaftliche Landeskunde (1936); Heimatatlas für Ostpreußen, 
hg. von Wiechert (1936).

HISTORIA: Prusy Wschodnie wywodzą się z�dawnego Księstwa Prus, pozo-
stałości państwa krzyżackiego; w�1618 r. przypadło ono w�udziale brandenbur-
skiej linii Hohenzollernów, a�w�latach 1657/60 zostało zwolnione z�zależności 
lennej od Polski. W�latach 1722-40 Fryderyk Wilhelm I�osiedlił w�Prusach 
Wschodnich ok. 29 000 osadników, w� szczególności wypędzonych salzbur-
skich protestantów. Podczas wojny siedmioletniej w�latach 1758-62 kraj był 
okupowany przez Rosjan. Wskutek pierwszego rozbioru Polski w�1772 r. Pru-
sy zyskały również Warmię. Powstanie Prus Wschodnich przeciwko Napole-
onowi w�1813 r. stanowiło preludium do wojen wyzwoleńczych. W�1815 r. 
utworzono prowincję Prusy Wschodnie, która w�latach 1824-78 była jednak 
zjednoczona z�Prusami Zachodnimi (Prowincja Prusy). Podczas wojny świa-
towej Prusy Wschodnie dwukrotnie nawiedzili Rosjanie, zostali jednak zde-
cydowanie pokonani przez Hindenburga wskutek bitwy pod – Tannenber-
giem (23-31 sierpnia 1914), bitwy nad Jeziorami Mazurskimi, (5-15 września 
1914) oraz bitwy zimowej na – Mazurach ( 4-22 luty 1915). Duże połacie kra-
ju zostały spustoszone przez najazdy rosyjskie, lecz w�krótkim czasie ponow-
nie odbudowane. Na mocy postanowień traktatu wersalskiego z�1919 r. Pol-
sce przyznano ziemię działdowską, a�Kraj Kłajpedzki znalazł się pod zarządem 
litewskim, resztę wschodnich terenów Prus Zachodnich włączono natomiast 
do prowincji Prusy Wschodnie. Plebiscyt z� 11 lipca 1920 r. zorganizowany 
w� południowych Prusach Wschodnich przyniósł miażdżące zwycięstwo dla 
Rzeszy Niemieckiej przeciwko Polsce. Ciężkie położenie gospodarcze czasów 
powojennych miała uregulować Pomoc dla Wschodu [Osthilfe] (od 1928 r.); 
następnie od 1933 r. narodowosocjalistyczny gauleiter i�nadprezydent Erich 
Koch wprowadził „Plan dla Prus Wschodnich” [Ostpreußenplan].
Schumacher, Geschichte Ost- und Westpreußens (1937). 
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WSCHODNIOPRUSACY, nowe plemię wschodnioniemieckie, które wywo-
dzi się z�osadnictwa Niemców z�najróżniejszych plemion oraz ze zniemcze-
nia dawnego narodu Prusów w�państwie zakonu krzyżackiego. Pod wzglę-
dem rasowym Wschodnioprusacy przedstawiają przeważnie typ nordycki 
z�domieszką wschodniobałtycką. Jeśli chodzi o�dialekty, to Warmia i�Prusy 
Górne należą do wschodniej grupy dialektów środkowoniemieckich, a�resz-
ta kraju, przede wszystkim wybrzeże, do grupy dialektów wschodniodol-
noniemieckich. Forma zagrody jest charakterystyczna dla Niemiec Środ-
kowych, u�szczytów domów często można znaleźć podcienie. Strój ludowy 
zanikł. Zachowało się jeszcze wiele zwyczajów. Charakterystyczne dla ro-
dzaju wschodniopruskiego jest silne i�głębokie życie emocjonalne, dumne 
poczucie jedności ze stronami ojczystymi, które w�sposób szczególny uka-
zuje poezja Agnes Miegel, oraz ambitna duchowość z�silną skłonnością do 
mistyki (Hermann, Kant, Herder, E.T.A. Hoffmann). – Do wschodniopru-
skiego terytorium plemiennego włącza się blisko spokrewnione przez histo-
rię i�los krainy pogranicza zachodniopruskie Powiśle, którego słynnymi sy-
nami są toruńczyk Kopernik oraz gdańszczanin Schopenhauer.
K. Brunner, Ostdeutsche Volkskunde (1925); Harmjanz, Volkskunde und Siedlungsgeschiche Altpreu-
ßens (1936).
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KRAJOBRAZ WSCHODNIOPRUSAKÓW 
(1950)

W�SWOIM ROZWOJU RELACJA pomiędzy człowiekiem i�krajobrazem przyjmo-
wała wiele różnych postaci. Gdy krajobraz raju po upadku pierwszych lu-
dzi stał się kamienistą rolą, która wymagała potu, zanim wydała plon, – gdy 
nomada zaprzestał dalekich wędrówek i�jako rolnik związał się z�małym ka-
wałkiem ziemi, na którym zbudował swój stały dom, – gdy człowiek uczynił 
pustynię wody spławną drogą, – gdy pokonał bezwodną pustynię, jak i�po-
kryte lodem góry, – gdy w�końcu przekroczył morze powietrza ryczącym sil-
nikiem, – na wszystkich stopniach jego drogi na tej ziemi ciągle zmieniało 
się wołanie krajobrazu do człowieka. 

Człowiek przez długi czas w�ogóle nie widział krajobrazu. To bowiem, co 
dostrzegał, przetwarzał za pomocą swoich zdolności artystycznego wyrazu, 
by całkowicie to zawłaszczyć; jednak przez długi czas nie tworzył krajobra-
zu; dopiero bardzo stopniowo stał się on w�samym obrazie naczyniem, któ-
re przechowywało człowieka i�w�którym on się sprawdził. I�wielkie to było 
wydarzenie, gdy w�miejsce człowieka sam krajobraz stał się celem przedsta-
wienia artystycznego.

Przyznajmy: wydarzyły się jeszcze większe rzeczy, gdy poprzez twórczą 
sztukę człowieka krajobraz został wywyższony ponad naturę i�gdy nie był już 
odwzorowaniem stworzenia, lecz przedstawieniem Stwórcy w� jego dziele: 
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był to wspaniały pokaz naszego wschodnioniemieckiego rodaka Caspara 
Davida Friedricha.

Niewzruszony łajaniem współczesnego niezrozumienia wprowadził on 
krajobraz do kościoła, a�nawet na ołtarz. Nie był to jednak heroiczny kraj-
obraz wielkich mistrzów malarstwa z�Francji i�Holandii, lecz właśnie jego 
bezkresny krajobraz, obraz religijny! To, co przedstawił malarsko, było 
stworzoną przez Niemca ze Wschodu Johanna Jakoba Böhme wizją wszech-
obecności Stwórcy w�nieskończonym stworzeniu.

Friedrich był uważany za rewolucjonistę. I�rzeczywiście nim był. Jednak 
jego odczuwanie natury stało się dzisiaj w�ogóle odczuciem każdego czło-
wieka związanego z�naturą. I�myślę, że j ego  wizja relacji pomiędzy naturą 
i�kulturą, pomiędzy stworzeniem i�dziełem człowieka jest najgłębszą praw-
dą – i�mądrością.

Jego mądre ujęcie ruin Eldeny rozwija silniejsze siły niż podziw ludzkich 
osiągnięć na szczytach najwyższych gór albo falach największego morza, 
czy też w�ostatnich czeluściach atmosfery naszej planety, której tak trudno 
przeciwstawić się pokusie pychy. 

Należało pokonać długą drogę, zanim obok kulis gór i�wielkości morza 
odkryto i�z�mozołem zdobyto dla sztuki również puszczę i�torfowisko, a�na-
wet samą mierzeję. Należało pokonać bardzo długą drogę, zanim można 
było mówić o�Prusach Wschodnich w�malarstwie!

Krajobraz wysokich gór i�wielkich lasów w�mniejszym stopniu jest na-
znaczony pracą człowieka. Wschodniopruski krajobraz w� równie przeko-
nujący sposób opowiada o�płodnym akcie stwórczym i�wiecznie twórczym 
życiu natury, co o�kształtujących dokonaniach człowieka. Jeden z�najważ-
niejszych obrazów tego tomu pokazuje, jak praca Wschodnioprusaków na 
roli, w�lesie i�na niwie stron ojczystych niczym na mapie wyznaczyła nieza-
tarte granice ich stron ojczystych w�naturze.

Malowniczy wschodniopruski krajobraz ukazuje to, co tutaj w�Prusach 
Wschodnich, w�trwających ponad siedem wieków zmianie i�cyklu dziedzi-
czenia z�pokolenia na pokolenie ukształtowały z�fragmentu stworzenia do-
konania Niemców.

Pokazywał on to, gdy Wschodnioprusacy nie zostali jeszcze wypędzeni ze 
swoich stron rodzinnych. 
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Gdyby obrazom tym można przeciwstawić to, co nieprzekupna soczewka 
musiałaby dzisiaj opowiedzieć o�naszych stronach ojczystych, po tym, gdy 
zaledwie od siedmiu lat obce są temu krajowi pielęgnująca i�twórcza ręka 
oraz pełne troski serce Wschodnioprusaków! 

Żar odpowiedzialności musiałby stać się jeszcze cięższy do zniesienia, 
odpowiedzialności za to, co uczyniono temu krajowi i�jego ludziom.
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O�ODDZIAŁYWANIU KRAJOBRAZU NA CZŁOWIEKA 
(1996)

NIE MA KRAJOBRAZU BEZ CZŁOWIEKA. Bez naszych spojrzeń, naszych doznań, 
naszego niepokoju i� tęsknoty to, co nazywa się krajobrazem, byłoby zale-
dwie charakterystycznym wycinkiem powierzchni Ziemi. Ten poważny kraj-
obraz z�cyprysami, ta otoczona skałami zatoka, ta porośnięta lasem wyspa 
na morzu – gdyby nigdy na nich nie spoczęło baczne spojrzenie, pozostałyby 
zaledwie skutkami historycznego procesu rozwojowego, albo – w� lapidar-
nie abstrakcyjnym ujęciu – zbiorem geoczynników biotycznych. Jako krea-
cja krajobraz powstaje dwukrotnie: zdeterminowany przez przypadek i�ko-
nieczność, kształtuje się początkowo jako twór autonomiczny, który istnieje 
tylko dla siebie, po czym jest stwarzany na nowo dzięki ludzkiej zdolności 
przeżywania. Obojętnie, czy rozpościera się on przed nami, czy spogląda-
my z�jego wnętrza – krajobraz powstaje za naszym pośrednictwem; rejestru-
jąc jego oddziaływanie, przypisujemy mu jakąś wartość, jakieś ważne dla 
nas znaczenie. To oddziaływanie czuje każdy, kto ma otwartą głowę, czu-
je je jako echo, parabolę, albo – jak powiada malarz Horst Janssen – jako 
„paniczny cud”. Dzięki temu, że przeżywamy krajobraz na wiele sposobów, 
stwarzamy go na nowo – uspokojeni lub zatrwożeni, w�ekstatycznym mil-
czeniu lub uszczęśliwieni poczuciem harmonii. 

Krajobraz – mam na myśli w�pierwszym rzędzie krajobraz naturalny – od 
zawsze składał człowiekowi propozycję, aby widzieć w�nim szyfr własnego 
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O�oddziaływaniu krajobrazu na człowieka (1996) 

bytu. Potwierdzają to liczne świadectwa literackie i� artystyczne; literatu-
ra i� sztuki plastyczne dostarczają ponadto dowodów, że krajobraz emanu-
je energią, działającą pobudzająco zarówno na uczucia, jak i� na rozum. 
Od dawna jest źródłem inspiracji przede wszystkim w� jednej dziedzinie: 
jako miejsce ważnych zdarzeń. Nadawał się jako iluzoryczna przestrzeń do 
przedstawiania mitycznych, boskich i�historycznych wydarzeń. To tu, w�tej 
kotlinie, w�drżącym od południowego żaru powietrzu można usłyszeć fl etnię 
Pana; tu, w�pełnym nadziei pejzażu Jeziora Bodeńskiego odbywa się Cudow-
ny połów1 i�to tutaj dwie zanurzone w�wodzie skały, gigantyczne pociski, są 
świadectwami walki o�władzę między nordyckimi bóstwami. Legendarne-
mu zdarzeniu znajdowano bądź przypisywano miejsce akcji – w�krajobrazie, 
który to zdarzenie czynił możliwym. Jeśli nawet na dawnych przedstawie-
niach krajobraz występuje tylko jako dekoracyjny sztafaż, to jego inspirują-
cy charakter nie podlega dyskusji. Przeżywanie krajobrazu, doświadczanie 
jego oddziaływania wymaga spełnienia pewnych warunków. Jeśli ma w�nas 
coś wywołać – nastrój, uczucie, albo nawet zrozumienie czegoś – to mu-
simy się weń przenieść; musimy zobaczyć w� nim coś więcej: nas samych 
z�naszym nastrojem i�naszą historią. Tylko w�ten sposób odczujemy go jako 
nasz komplement; jak powiadał Goethe, krajobraz jest „właściwym dla nas 
miejscem”. 

Oddziaływanie krajobrazu zaczyna się w� chwili, gdy mimowolnie ule-
gamy pokusie opisania jego wyglądu, gdy na przykład – w�oparciu o�wiedzę 
i�doświadczenie – nazywamy jakiś krajobraz idyllicznym, archaicznym albo 
niesamowitym. Krajobraz przypomina nam wtedy o�czymś, co już kiedyś wi-
dzieliśmy albo co w�gotowej postaci zalega w�naszej wyobraźni. Zaspoka-
ja pragnienie porównywania, dlatego nie ma nic dziwnego w�tym, że szu-
kając dla niego nazwy, często sięgamy do porównań. Dziwne natomiast jest 
to, że nie potrafi my się pogodzić z�tym, iż krajobraz mógłby pozostać bez-
imienny; potrzeba jego nazwania jest bardzo znamienna. W�każdym razie 
mówi coś o�naszym pragnieniu oznaczania świata, aby w�ten sposób zapew-
nić sobie bezpieczeństwo i� orientację albo nawet się zadomowić. Niekie-
dy są to porównania zrozumiałe, prowadzące do powstania nazw własnych. 

1 Nawiązanie do obrazu niemieckiego malarza Konrada Witza (ok. 1400-ok. 1445/7) Petri 
Fischzug (Cudowny połów albo Połów ryb na jeziorze Genezaret) (przyp. tłumacza).
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Na przykład pasmo górskie Hunsrück – u�Uwe Förstera znajdziemy więcej 
przykładów tego rodzaju – nazywa się tak, ponieważ faktycznie wygląda, jak 
grzbiet psa2; z�kolei pasmo górskie Finne nazywa się tak dlatego, że przypo-
mina płetwę grzbietową ryby3. Nazwy krajobrazów powstają przez porów-
nania albo na zasadzie ich dopasowywania, to znaczy uwypukla się jakąś 
ich właściwość lub znamienną cechę. Zakola rzeki, gęste zarośla, przez któ-
re trudno się przedrzeć, kamienista pustać, szuwary, torfowiska i�charakte-
rystyczne rośliny – wszystko, co bliżej określa krajobraz, może być źródłem 
jego nazwy. Pozwalamy oddziaływać na siebie temu, co zastaliśmy i�utrwa-
lamy jego specyfi kę w�dopasowanej nazwie. Ale jest to, jak się wydaje, za-
ledwie akt zewnętrznego objęcia w�posiadanie. Istotne oddziaływanie kraj-
obrazu polega bowiem na przeżyciu wewnętrznym. 

Z�każdą próbą opisania krajobrazu odkrywamy związek człowieka z�na-
turą. Zachowane dokumenty epickie oraz wyznania uzmysławiają nam, jak 
zdumiewające mogą być echa powracające do nas od przeżywanego kraj-
obrazu i�jak szerokie i�różnorodne może być spektrum naszych doznań. Nie 
sprowadza się ono tylko do wzruszenia i�podziwu. Filozof Ludwig Feuerbach 
wyznał, w�jaki sposób krajobraz doprowadził go do samozrozumienia. 

Moja wyprawa w� Smreczany [Fichtelgebirge] – pisał w� liście – była koniecznym 
antidotum na Heidelberg. Na Ochsenkopf umieściłem swoją głowę na właściwym 
miejscu. [...] Tak, tam jest moje miejsce, w� tych posępnych, ubogich, a� przecież 
wspaniałych górach, a�nie w�bogatej, pięknej, wykwintnej dolinie Renu. Bardziej mi 
odpowiada borówka niż soczysta brzoskwinia, cierpka tarnina niż słodkie winogrono 
nad Renem, smutny smrek w�Smreczanach niź wesoły buk, nie mówiąc już o�sma-
kowitym kasztanie z�Odenwaldu. 

Tu, w�wolnych prastarych górach, podróżny uświadamia sobie, gdzie jest 
jego miejsce; wydaje mu się, że wrócił do domu, a�minione lata nazywa ży-
ciem na niby. 

Ten sam krajobraz, który obudził w�Feuerbachu pragnienie zrozumienia 
siebie, posłużył pisarzowi Immermannowi do wytłumaczenia osobliwości 

2 Der Hund = pies, der Rücken = grzbiet, plecy (przyp. tłumacza).
3 Der Fisch = ryba (przyp. tłumacza).
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charakteru pewnej znamienitej postaci – jego kolegi po piórze Jean Paula. 
Immermann przeżywa „ogromne, dziwaczne, wyposażone w� najwspanial-
sze widowiska natury góry”, spotyka dziwnych ludzi – ptaszników, górni-
ków, robotników leśnych, którzy nie skrywają przed nim swoich humorów 
i�dziwactw; im bliżej poznaje krajobraz i�ludzi, tym lepiej rozumie charak-
ter Jean Paula i�potrafi  sobie wytłumaczyć jego osobliwe poczucie humoru 
i�przyciągającą uwagę ekscentryczność. 

Oddziaływanie krajobrazu może też polegać na uzmysławianiu człowie-
kowi tego, co jest zgodne z�jego istotą. Jesteśmy zachęcani to defi niowania 
siebie i�nie tylko do tego: spoglądając jednocześnie na człowieka i�na krajo-
braz, rozumiemy istotę człowieka. Małomównego mężczyznę, przygarbione-
go przez wiatr i�oszczędnego w�okazywaniu uczuć skojarzymy od razu z�kra-
jobrazem nadmorskim. Do określonego krajobrazu należy także mężczyzna, 
który zagaduje nas w�swojej winnicy nad rzeką, zaprasza do degustacji wina 
i�z�zaskakującą otwartością opowiada o�swoim życiu.

W� wachlarzu możliwości oddziaływania krajobrazu mieści się nie tyl-
ko poczucie zadomowienia. Adalbert Stifter, jeden z� najdokładniejszych 
i�najcierpliwszych opisywaczy krajobrazu, pisze w�swoim opowiadaniu Der 
Hochwald o�innych doświadczeniach: 

Gęste lasy z�monotonnych jodeł i�sosen złożone ciągną się wpierw godzinami w�do-
linie Wełtawy, następnie otwiera się dal, lekko się wznosząca w�kierunku Seebach; 
jest to dzikie łożysko wypełnione przemieszanymi warstwami gruntu, gdzie czarna 
głęboką czernią ziemia, to łoże śmierci tysiącletniej wegetacji, na którym spoczywa-
ją mnogie kule granitowe, niczym białe czaszki od swego podłoża się odcinając, gdyż 
deszcze je odsłoniły, wymyły i�wypolerowały. Poza tym tu i�ówdzie leży biały szkielet 
przewróconego drzewa i�naniesione przez wodę pnie (...)., Ani śladu ludzkiej ręki, 
dziewicze milczenie. 

Stifter wyznał, że ogarnęło go tu uczucie głębokiej samotności, niepo-
jęte uczucie, jak powiedział, a�widząc małe jeziorko, pomyślał, że obserwu-
je go „niesamowite oko natury”. Oglądana panorama wywołuje w�nim zdu-
mienie i�niepokój, co jest oddziaływaniem dobrze znanym wielu osobom.

Jak wiadomo, każdy człowiek dysponuje pewnym zasobem przeżytych, 
odczutych i� wyobrażonych obrazów krajobrazu. Potrafi my wywoływać 
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je na żądanie lub na zawołanie w� sposób tak wyrazisty, że są one bezpo-
średnio rozpoznawalne. Na przykład wyobrażam sobie brunatną nizinę, na 
której rozbłyskuje kilka bajorek, pozwalam wyrosnąć na niej turzycy, ob-
sadzam horyzont wierzbami, nasłuchującymi starcami4; na pierwszym pla-
nie umieszczam wąski pas zmierzwionej przez wiatr trzciny, a�potem ciskam 
jeszcze w�powietrze samotnego ptaka i�oto mam krajobraz torfowiska. Ku 
mojemu zdumieniu nie tylko mam przed sobą krajobraz, ale także potrafi ę 
nazwać uczucia, które on we mnie budzi i�które zdają się z�nim korespondo-
wać: samotność, poczucie zagrożenia, niejasny lęk przed czymś niesamowi-
tym i�trochę groźnym.

Literatura opisowa dostarcza dość dowodów, że niektóre krajobrazy wy-
wołują identyczne, a� to znaczy także powtarzalne uczucia i� nastroje. Jak 
zgodne może być przeżywanie krajobrazu morskiego, pokazują opisy dwóch 
autorów, których wrażliwość na widowiska natury od dawna podziwiamy. 
U�Theodora Storma czytamy: 

W� te tajemnicze odgłosy nocy wdarło się dobiegające z� okolic stawu przenikliwe 
wołanie jakiegoś morskiego ptaka, który unosił się wysoko w�powietrzu. Moje rozbu-
dzone ucho słyszało także rozbijające się w�oddali fale, które w�jasną noc przetacza-
ły się nad dziką, tajemniczą otchłanią, rzucane na plażę przez nadciągający przypływ. 
Ogarnęło mnie uczucie pustki i�osamotnienia.

Z� kolei u� Wilhelma von Humboldta znajdziemy opis przerażającego 
i�jednocześnie wspaniałego nocnego widowiska na plaży nad Mierzeją: 

Wąski pas martwego piasku, z�jednej strony nieustannie atakowany przez rozwście-
czone morze, z�drugiej zaś strony graniczący ze spokojną tonią dużego akwenu, czy-
li Zalewu. Całymi godzinami nic, jak okiem sięgnąć tylko najnudniejsze piaszczyste 
pagórki; najstraszliwsze posępne sosny prosto z�piachu, bez jednego źdźbła trawy wy-
rastają i�tylko powietrze zdaje się je ożywiać; cisza i�pustka, brak nawet ptaków na 
lądzie, których szum morza nie kusi zagłuszać, tylko wielkie mewy unoszą się nad 
brzegiem.

4 Starzec (łac. senecio), rozpowszechniona na całym świecie roślina z� rodziny astrowatych 
obejmującej kilkaset gatunków. W�naszej strefi e klimatycznej występuje jako bylina, ma pionowe 
kłącza i�łodygę do 150 cm oraz pierzaste liście (przyp. tłum.).
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Widzimy wyraźnie, że identyczne przeżywanie krajobrazu jest możliwe 
tylko w�warunkach takiego samego nastroju i�przy takiej samej wrażliwości. 
Musimy być dysponowani do tego, aby owładnęło nami to samo spojrze-
nie i�to samo przekonanie. To, co echem do nas powraca z�krajobrazu: na-
sza przemijalność, pragnienie harmonii i�trwania, wymaga od nas otwarto-
ści, abyśmy mogli to zaakceptować. 

Kto roztrząsa najrozmaitsze formy oddziaływania krajobrazu, nie może 
pomijać jego właściwości polegającej na inspiracji. Wiadomo, ile malarstwo, 
poezja, muzyka zawdzięczają krajobrazowi. Liryka poświęcona naturze, ma-
larstwo krajobrazowe i�kompozycje wokalne pokazują, w�jak oczywisty spo-
sób powstaje pragnienie nadawania niektórym doznaniom formy estetycznej. 
To coś więcej niż impuls i�inspiracja; potrzeba nadawania przeżywaniu krajo-
brazu indywidualnego wyrazu jest formą wdzięczności. W�oryginalnym języku 
natury chcielibyśmy wyrazić to, co od niej otrzymaliśmy: odczuwanie świata 
i�rozumienie symboliczne. Pisarz Johannes Bobrowski wyraził to następująco:

Kiedy jechali przez Niemen po wysokim moście, kiedy od prawej strony sunął nurt, 
szeroki a�ciemny, o�ciężkim oddechu, okryty lotnym woalem białej koronki, migo-
taniem światła i�drobnych, walących się grzebieni wodnych, absorbowała Gaweh-
na jeszcze jedna fraza, jeszcze nie melodia wcale, albo już nie melodia, parę nie-
zwykłych pauz, przy ciągłej zmianie rytmu, trwające modulowanie (...) może ton 
opowieści, ale znów nie parlando także; cięższe, dokładniejsze, jeszcze rytm, ale już 
nie wybijany, lecz niby z�rozkołysanych łuków, niby oddychany, ponad rwącym wod-
nym nurtem.

Nadawanie krajobrazowi oryginalnego wyrazu, odtwarzanie jego wpły-
wu na uczucia było dla artysty od zawsze zadaniem, które sam sobie wyzna-
czał. Oryginalność wyrazu wymaga od nas wejścia do gry i�do niepomijania 
milczeniem ani naszej wrażliwości, ani nadziei. Paul Cezanne uczynił kiedyś 
wyznanie: „Chcę się zatracić w�naturze, chcę w�niej tak jak ona wypuszczać 
pędy, przybierać niezdecydowane barwy skał, mieć rozważną nieustępliwość 
gór, płynność powietrza, ciepło gór”. A�Horst Janssen powiada: 

Krajobraz jest obrazem czystej i� jedynej w� swoim rodzaju namiętności: drama-
tem składającym się z�aktów ciszy, burz, powietrza i�wodnych furii (...). Wchodzę 
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w�krajobraz, wydobywam zeń obrazy, sepię i�wodę (...), a�po powrocie do mojej wa-
rowni krajobraz przewija się przez sen.

A�więc krajobraz możemy zabrać ze sobą, zachować w�pamięci zmysło-
we wrażenie, które na nas zrobił. Dziwne jest jednak to, że coś, co w�spoczy-
wa w�pamięci, nie jest zawsze takie samo, lecz zmienia się z�czasem; niekiedy 
zatraca kontury i�ostrość, traci jednoznaczność i�ulega redukcji; nader często 
jednak się rozrasta, przybiera na wielkości i�znaczeniu, pokazując nam, w�ja-
kiej mierze nasze wrażenia mogą być wzbogacane. Krajobraz wspominany jest 
nader często krajobrazem wzbogaconym; przywołując go, zauważamy i�przypi-
sujemy mu w�myśli to, co na pierwszy rzut oka nie miało większego znaczenia. 
Günter Grass pokazuje w�Psich latach, co wyłania się z�próby opisania z�pamię-
ci nadwiślańskiego krajobrazu. Zaczyna od stwierdzenia, że „Wisła jest szeroką, 
we wspomnieniu coraz szerszą i�szerszą, mimo licznych mielizn żeglowną rze-
ką”. Potem, im dłużej trwa praca pamięci, tym więcej się z�niej wyłania – łąki, 
wsie, groble, panorama coraz szerzej rozlewającej się Wisły obejmuje zacho-
dy słońca i�przeprawy przez rzekę, ale i�to nie wystarcza, gdyż badawcze wspo-
mnienie zanurza się coraz głębiej, wydobywając na powierzchnię to wszystko, 
co kiedyś do tego krajobrazu należało: pogańskich bogów i�powodzie, legen-
darnych wójtów grobelnych i�przemarsz armii Napoleona. Pod wpływem ba-
dawczego przymusu wspominania krajobrazowi przypisuje się historyczny los. 
Uświadamiamy sobie, „z�czymże to Wiśle nie byłoby do twarzy, cóż takiej rzece 
jak Wisła dodaje rumieńców, zachody słońca, krew, glina i�popiół”.

Bez wątpienia oddziaływanie krajobrazu na człowieka przybiera najróż-
niejsze formy: nabożne skupienie i� przestrach, zdumienie i� melancholię, 
poczucie szczęścia i�dreszcz wieczności – znajome echa naszych własnych 
przeżyć. I� jak długo zachowamy zdolność przeżywania, tak długo możemy 
być pewni, że te echa będą rozbrzmiewały. 

Musimy sobie jednak powiedzieć, że nasze sposoby przeżywania, posta-
wy i�poglądy ulegają zmianie; zmienił się nasz stosunek do natury. Wypro-
wadziliśmy się z�panteistycznego domostwa; czas, w�którym naturę otacza-
no kultem należnym magna mater, minął. Już Kant pisał, że rozum musi 
podchodzić do natury nie jak uczeń, któremu wszystko można podpowie-
dzieć, lecz jak mianowany sędzia, który obliguje świadków do odpowiada-
nia na zadawane im pytania.
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Nie tylko nasze postawy i�sposoby przeżywania uległy zmianie; naszym 
udziałem stało się doświadczenie, że krajobraz naturalny, w�którym tak dłu-
go widzieliśmy odbicie życia niczym w� czarodziejskim lustrze, jest w� od-
wrocie. Wprawdzie można go jeszcze tu i� ówdzie znaleźć, ale coraz częś-
ciej w�otoczeniu i�relacji z�innym krajobrazem, który zdradza planistyczną 
ingerencję człowieka. Już Fontane, ten cudowny piewca krajobrazu, mówił 
w�tym kontekście o�krajobrazie kulturowym. Kronikarz Marchii Branden-
burskiej tak opisuje zmianę, która się dokonała: 

Tego mroźnego grudniowego dnia piękna kraina Haweli rozpościera się przed nami 
jak ugór, szarobrązowa, do stepu podobna płaszczyzna, po której rozlewają się szero-
ko niczym błyszczące lustra jezior wody gruntowe z�przepełnionych rowów meliora-
cyjnych. Szare niebo nad szarą krainą, tylko stado wron podrywa się do lotu z�bieg-
nącej skrajem rozlewisk polnej drogi; taka była ta kraina od zawsze: pusta, cicha, nic 
tylko woda, pastwisko i�las. Tam, między wodą i�pastwiskiem biegnie grobla, z�na-
szej wieży widoczna na pierwszy rzut oka jeno jako brązowa linia, teraz jednak owa 
linia nabiera wyrazu, ponieważ z�sykiem, szumem, w�obłokach pary, sypiąc deszczem 
iskier pędzą ku sobie ze zgrzytem dwa długie pociągi i�mijają się być może w�tym sa-
mym miejscu, w�którym spotkali się Jaczo i�Albrecht Niedźwiedź. Wszystko odbywa 
się błyskawicznie. (...) Kraina Haweli znów śni o�dawnych czasach”.

Dziewiczość i�niewinność mogą być już tylko marzeniem – marzeniem 
daremnym, ponieważ krajobraz kulturowy od dawna jest faktem. Fontane, 
wyliczając składniki swojego obrazu, wymienił pola rzepaku i�pszenicy, buj-
ne łąki, a�do tego czerwone dachy wioski, tratwy i�łodzie na jeziorach i�ka-
nałach. Możemy ten obraz rozbudować, wytyczając ścieżki biegnące przez 
łąki, przerzucając most przez rzekę, sadząc żywopłot i�zakładając ogród albo 
otoczony drzewami plac. Krajobraz kulturowy pozwala dostrzec formują-
cą i�pielęgnacyjną działalność człowieka, pokazuje nam, jakie zamiary miał 
człowiek, zmieniając samowystarczalną oryginalność natury. Pragnąc żyć 
łatwiej i�wydajniej, regulował, oczyszczał i�porządkował, a�niekiedy nawet 
przytrafi ał mu się cud organizacyjny w�postaci miasta, które oczywiście tak-
że zaliczamy do krajobrazu kulturowego.

Wolfgang Koeppen opisuje wrażenie, jakie zrobiło na nim zniszczone 
w�czasie wojny i�z�wyobraźnią odbudowane miasto: 
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Miasto jest przestronne, przejrzyste, wysokie; wzniesiono je oszczędnie, ale nie jest 
ono ubogie w� formy. Przechadzka nowymi ulicami handlowymi wprawia w� dobry 
nastrój. Architektura naszych czasów budzi nowe poczucie istnienia, które dotąd 
ofi arowało tylko Południe. Sklepy, kawiarnie, restauracje otwierają się chętnie na 
ulicę, nie odgradzając się od niej, tworzą razem z�trotuarem demokratyczne forum, 
które robi dobrą politykę. (...) Wieżowce sprawiają wrażenie lekkich i�przyjaznych, 
demonstrują zawieszony w�powietrzu, fantazyjny sposób mieszkania. (...) nowoczes-
ne, abstrakcyjne rzeźby zdobią ulice, a�przed odważnie zaprojektowaną fasadą siedzi-
by jakiejś formy stoi sympatyczny mędrzec Erazm i�jest sam.

Miasto – jest nim Rotterdam – budzi zachwyt zwiedzającego i�roznieca 
w�nim nowe poczucie życia. Tak jak odwiedzający je gość miasto na nowo 
czuje życie, tak komuś, kto dawno temu zwiedzał chiński mur, mogło towa-
rzyszyć poczucie bezpieczeństwa, a�odwiedzającemu świątynię wrażenie bli-
skości boga. Wielki Mur i�świątynia są także oddziałującymi na swój sposób 
krajobrazami kulturowymi. 

Przekształcanie krajobrazu może mieć, jak wiadomo, rozmaite po-
wody; może być uwarunkowane estetycznie, ekonomicznie, strategicz-
nie i�religijnie, ale pomijając je wszystkie, nadrzędne znaczenie ma fakt, 
że człowiek nie chciał się pogodzić z�egoizmem natury, z�którym się sty-
kał. Kształtował ją według swoich potrzeb i�możliwości, zawsze w�jakimś 
celu. Tym celem była często poprawa samopoczucia. Nie brakowało też 
prób wykorzystania krajobrazu do wyprowadzania człowieka z� równo-
wagi, uczynienia go małym i� posłusznym. Przytłoczony monstrualny-
mi rozmiarami i�onieśmielony zimną pustką człowiek miał być – zgodnie 
z�wolą możnych tego świata – sprowadzony do jednej jedynej funkcji po-
legającej na użyteczności. Gigantyczne place defi lad, osie komunikacyj-
ne, monotonne ulice bez końca, olbrzymie budowle: Adolf Arndt poka-
zał na konkretnych przykładach, jak człowiek reaguje na przemożny urok 
przestrzeni, na negatywny krajobraz kulturowy. Zamierzone oddziaływa-
nie przejawia się w� utracie pewności siebie i� w� gotowości do uległości. 
 Arndt powiada, że „człowiek, który w�taki sposób się zatraca, nie jest wol-
ny, lecz tylko odklejony i�niepewny samego siebie, i�dlatego podatny na 
ideologizację”. Jakże ten sposób przeżywania jest odległy od przeżyć Goe-
thego, który oddziaływanie kulturowego krajobrazu Turyngii oferującego 
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wszystko, co zaspokaja potrzeby człowieka, określił krótko jako „zwiększo-
ne zadowolenie”.

Zadowolenie to uczucie bardzo ogólne; możemy go dziś doznawać na 
widok fontanny na reprezentacyjnej ulicy, stojąc przed przykrytą słomianą 
strzechą chatą, które obiecuje odpoczynek w�potarganym wiatrami sadzie 
oraz na widok małego prostokątnego spłachetka ziemi obok przystanku au-
tobusowego, którym zawładnęły dziko rosnące trawy i� zioła. Nawet upo-
rządkowana góra kontenerów dominująca w� krajobrazie portowym może 
dzięki swej wielobarwności wywoływać jeśli nie zadowolenie, to przynaj-
mniej radość, może wpływać na nastrój. 

Oddziaływanie krajobrazu na człowieka nie zawsze można określić pre-
cyzyjnie. Niejednokrotnie doświadczaliśmy tego, że przepełniają nas niena-
zwane uczucia, że ulegamy nastrojom, których nie potrafi my opisać. Zawsze 
pozostawało coś niewysłowionego. Heinrich Böll sportretował kiedyś kraj-
obraz, który – chociaż nie ujął tego w�słowa – budzi osobliwą melancholię: 

Było to wieczorem, z�pól dochodził zapach zebranego czosnku, na horyzoncie, na 
tle czerwonawego nieba, dymiły czarno kominy. Zmierzch zapadał szybko, czerwień 
nieba przeszła w�fi olet, potem w�czerń, nie widzieliśmy już mocnych, jakby szerokim 
pędzlem pociągniętych kresek dymiących kominów. Zapach czosnku, pomieszany 
z�gorzką wonią cebuli, stał się jeszcze mocniejszy. Daleko, poza piaskowymi dołami 
płonęły lampy, a�z�przodu, gdzie biegła droga, przejechał jakiś człowiek na rowerze; 
stożek światła zatoczył łuk po wyboistej drodze i�wyciął z�nieba niewielki ciemny 
trójkąt, którego jedna strona była otwarta.

Zwlekamy, nie wiemy, jak precyzyjnie nazwać uczucie, które wzbudza 
krajobraz i�nie znajdujemy powodów pojawiającej się niewyraźnej melan-
cholii. Być może przyczyną jest to, że krajobraz kulturowy wzbudza inne 
uczucia niż krajobraz naturalny – po prostu dlatego, że jesteśmy mniej obe-
znani z�wzorcami interpretacyjnymi. Nicolas Born, opisując subtelnie pew-
ne miejsce, zdiagnozował u�siebie „długotrwałe poczucie żalu” i�„tylko nie-
jasne poczucie obecności, widmowego bytu”. Ruch – ludzie, autobusy, kolej 
miejska – wydawały mu się czymś, co „dzieje się tylko przejściowo”. Nie-
pewność postrzegania ujawniała się też w�tym, że obserwator nie dostrzegał 
oznak życia za fasadami mijanych budynków. 
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Ta niepewność znika, gdy obserwator powraca do sprawdzonych wzorców 
interpretacyjnych, a�brak klarowności doznań ustępuje, skoro tylko pojawia 
się możliwość porównania z�wcześniejszymi doświadczeniami lasu, łąki, rzeki 
i�pola. Biegnące zakolami tory metra kojarzą się z�leśnymi ścieżkami, a�czer-
wone londyńskie autobusy są niczym słonie w� Zaczarowanym Lesie. Uwe 
Johnson pokazuje, jak może być przeżywany pejzaż artystyczny Manhattanu:

Gesine pojechała w�dół Riverside Drive, tej wewnętrznej krawędzi rozległego pejza-
żu artystycznego, który zaczyna się promenadą nad rzeką i�wnika w�głąb kraju jako 
trasa szybkiego ruchu z�wydzielonymi jezdniami i�ślimakowatymi zjazdami przypomi-
nającymi kręte ścieżki ogrodowe; jest tam też rozległy pagórkowaty park, długi na 
pięćdziesiąt kwartałów, z�pomnikami, placami zabaw, boiskami sportowymi, łąkami 
do opalania i�alejkami spacerowymi naszpikowanymi ławkami. Dopiero dalej park 
przekształca się w�ramę głównej ulicy, która w�wielu miejscach skręca i�wzbija się 
w�górę na drobnych wypukłościach terenu, wyciągając za następującymi po sobie 
wąskie palce dróg zjazdowych w�stronę domów. (...) pokaz sztuki ogrodowej, droga 
z�widokiem na drzewa, wodę i�krajobraz”. 

Mimo efektywności w�planowaniu i�uporządkowaniu przestrzeni także 
ten obraz pokazuje, że kiedyś pierwszoplanowa jedność człowieka z�natu-
rą nie istnieje już w�taki sposób, że moglibyśmy się uważać za komplement. 
Coś najwyraźniej się zagubiło; bezpośredniość, spontaniczne doświadczanie 
istnienia współzależności, brzemiennej w�skutki relacji. 

Krajobraz, który stał się mającym określone przeznaczenie produk-
tem, obmierzonym sztafażem, nie ma już dziś na nas wymuszonego wpły-
wu. Wyższy porządek, wewnętrzna prawidłowość – to, co dla Humboldta 
było tajemniczym zwierciadłem bytu – nie jest już dziś dla nas oczywistoś-
cią. Jakże charakterystyczny jest przykład grupy artystów plastyków, którzy 
kiedyś nazywaliby się po prostu pejzażystami, dziś natomiast noszą miano 
„geodetów”. Dokonują oni pomiarów tego, co z�krajobrazu pozostało; jakiś 
skrawek, drobina przeżycia: oto odczarowana natura w�miniaturze, skarto-
grafowana dla przypominania o�tym, co straciliśmy.

Krajobraz musi wiele znosić; wrzosowiska, watty, łożyska rzek i�torfowi-
ska poddawane są planowaniu, które ma swoje konsekwencje. Coraz wy-
raźniej ukazuje się naszym oczom zjawisko, którego właściwym określeniem 
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byłby miasto-obraz [Stadtschaft]: rdzewiejące obiekty przemysłowe, unoszą-
ce się chmury pyłu, przeznaczone do rozbiórki osiedla mieszkaniowe, opu-
stoszałe place, przez które wiatr gna plastikowe śmieci w�stronę ogródków 
działkowych. Widać jak na dłoni, że i�miasto-obraz oddziałuje na człowie-
ka; przeżywaliśmy go jako smutek i�rozgoryczenie, bywał też dla nas na róż-
ne sposoby oskarżeniem. Współczucie dla zagrożonego krajobrazu rośnie 
wraz z�rosnącym dobrobytem. Istnieją już rozmaite koncepcje ratunku, pro-
pozycje ochrony i�konserwacji; zrodzone z�naszej troski projekty pokazują, 
jak chronić to, co zagrożone. 

Należałoby jednak zapytać, czy trwale zagrożone nie jest wszystko, co żyje 
i�czy uciekanie dzięki przemianie w�wymiar poza czasem nie jest przejawem 
działania prawa natury. Zmiana jest sprawdzonym środkiem samoobrony, na 
co nieskończenie wielu przykładów dostarcza utrwalona historia życia. Natu-
ra, co znajduje rozmaite potwierdzenia, ma swoją własną zdrową dynamikę. 
Tak, jakby to było oczywiste, obejmuje ponownie w�posiadanie to, co jej ode-
brano przez planowanie i�bezlitosną pielęgnację krajobrazu. Ona powraca do 
miejskiego gąszczu, w�którym żyjemy, pokazując nam, do czego jest zdolna, na 
nasypach kolejowych, spustoszonych terenach budowlanych i�między rdze-
wiejącymi obiektami przemysłowymi. W�tym podboju uczestniczy z�powodze-
niem także świat zwierząt – nie bacząc na estetykę i�architekturę krajobrazu.

Nie, idyllicznego krajobrazu z�minionych stuleci nie da się już odtworzyć. 
Tak zwany szczęśliwy świat pozostaje iluzją. Tym, co obecnie może nam da-
wać nadzieję, jest zaiste fantastyczna zdolność natury do samoobrony. Po-
zwólmy jej, przynajmniej tu i�ówdzie, stworzyć odpowiadający jej krajobraz, 
czyli krajobraz naturalny. Można go też nazwać dziczą [Wildnis]. Dzicz może 
zaistnieć zarówno na otwartym polu, jak i�w�mieście. Małe dzicze mogłyby 
stanowić odpowiedź na uzurpację brutalnej geometrii krajobrazu. Otwar-
te zmysły wszędzie rejestrują wpływ, jaki na człowieka wywiera dzicz nawet 
ograniczona: dziwimy się i�niepokoimy, jesteśmy zachwyceni i�wstrząśnię-
ci, odczuwamy tęsknotę i�mamy zagadkowe poczucie trwania. Rejestruje-
my obraz i�znak, śledzimy echo, które dzicz w�nas wyzwala, uświadamiamy 
sobie, że należymy do krajobrazu. Być może pocieszającym przekonaniem, 
które potrafi  nam przekazać krajobraz, jest poczucie zadomowienia.
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MITY O�POCZĄTKACH PRUS. 
POWSTANIE I�TRANSFORMACJA OD XV PO XX WIEK 

(2003)

Znaczenie i�funkcja mitów o�początkach

FORMY PAMIĘCI ZBIOROWEJ i�kulturowej oraz rola historii w�konstruowaniu 
wspólnot są tematami, które w�ostatnich latach były przedmiotem szcze-
gółowych rozważań. Korzenie tego zainteresowania mają z� jednej stro-
ny z� pewnością naturę naukową, z� drugiej jednak strony wpływ na nie 
ewident nie wywarło również ważne dla świata społecznego doświadczenie 
epokowej zmiany pod koniec XX w., w�którym z�powrotem ogromnie zy-
skała na znaczeniu rola historii dla społeczeństw europejskich, szczególnie 
w�regionach Europy Środkowej i�Wschodniej.

O�ile dla nowoczesnych społeczeństw punktami odniesienia zbiorowych 
obrazów historii są niewątpliwie narody, to dyskusja naukowa w�ostatnich 
latach zwróciła się również ku ich przednowoczesnej, etnicznej1, lecz rów-
nież i�protonarodowej2 genezie. Szczególnie dyskursy tożsamościowe huma-

1 A.D. Smith, The Ethnic Origin of Nations, Oxford 1986.
2 M. Weber, Zur Konzeption protonationaler Geschichtsbilder. Pommern und Schlesien in geschicht-

lichen Darstellungen des 16. Jahrhunderts, w: J. Bahlcke (red.), Die Konstruktion der Vergangenheit. 
Geschichtsdenken, Traditionsbildung und Selbstdarstellung in den ostmitteleuropäischen Ständegesell-
schaften (1500-1800) (Zeitschrift für historische Forschung, Beiheft 28), Berlin 2002, s. 57-81; 
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nistów3 oferują tutaj bogaty materiał. Centralnym pojęciem w�tym przed-
nowoczesnym kontekście jest pojęcie mitu, który w� przeciwieństwie do 
naukowej racjonalności nie jest tutaj identyfi kowany z�nieracjonalno ścią, 
lecz – by wyrazić to słowami Petera Burke’a�– uważany za „a�special kind 
of story about the past, one which symbolises the values of a�group and le-
gitimates their position or claims”4. Społeczeństwu, jak twierdzi Anthony 
D. Smith, potrzebny jest „mythomoteur”, „which ‘makes sense’ of its expe-
rience and defi nes its essence”5. Centralnymi elementami tych mitów są, 
by wymienić tylko niektóre, pochodzenie w�przestrzeni i�czasie oraz rodo-
wód i�nadawanie względnie interpretacja nazwy zbiorowej.

Oprócz znaczenia motywu origo Herfried Münkler i�Hans Grünberger 
podkreślają znaczenie dla świata nieromańskiego, przede wszystkim moty-
wu indigenae (autochtoni, aborygeni)6. Tak więc oprócz konstrukcji włas-
nego pochodzenia, której głównym celem było pokazanie związku z�syna-
mi Noego, centralne znaczenie posiadało ukazanie mieszkańców kraju jako 
pierwotnych. Jak twierdzi Jörn Garber, konstrukcja „autogenicznych” prze-
strzeni historycznych była przy tym warunkiem wstępnym dla własnych hi-
storii narodowych albo regionalnych, które dystansując się wobec trady-
cji rzymskiej, nawiązywały do własnej prehistorii7. Jeśli autorzy ci wywodzą 

w�szerszym kontekście por. N. Kersken, Geschichtsschreibung im Europa der „nationes”. Nationalge-
schichtliche Gesamtdarstellungen im Mittelalter (Münstersche Historische Forschungen 8). Köln u.a. 
1995.

3 H. Münkler, H. Grünberger, Nationale Identität im Diskurs der deutschen Humanisten, w: 
H. Berding (red.), Nationales Bewußtsein und kollektive Identität. Studien zur Entwicklung des 
kollektiven Bewußtseins in der Neuzeit, t. 2 (suhrkamp taschenbuch Wissenschaft 1154). Frankfurt 
am Main 1994, s. 211-248; szerzej na ten temat por. H. Münkler, H. Grünberger, K. Mayer, 
Nationenbildung. Die Nationalisierung Europas im Diskurs humanistischer Intellektueller. Italien und 
Deutschland (Politische Ideen 8), Berlin 1998.

4 P. Burke, Foundation Myths and Collective Identities in Early Modern Europe, w: B. Stråth (red.), 
Europe and the Other and Europe as the Other (Multiple Europes 10), Bruxelles et al. 2000, s. 113-
-122, tutaj s. 113; por. również H. Samsonowicz, O�„historii prawdziwej”. Mity, legendy i�podania jako 
źródło historyczne, Gdańsk 1997, s. 5-25.

5 A.D. Smith, The Ethnic Origin…, s. 24.
6 H. Münkler, H. Grünberger, Nationale Identität im Diskurs…, dz. cyt., s. 225, 228, 232; 

H. Münkler, H. Grünberger/K. Mayer, Nationenbildung…, dz. cyt., s. 235-249; na temat znaczenia 
i�etymologii Origo por. również H. Wolfram, Die Goten und ihre Geschichte, München 2001, s. 10 n.

7 J. Garber, Trojaner – Römer – Franken – Deutsche. Abstammungstheorien im Vorfeld der 
Nationalstaatsbildung, w: K. Garber (red.), Nation und Literatur im Europa der frühen Neuzeit. 
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niemieckie próby defi nicyjne z�defi cytu panującego w�porównaniu ze świa-
tem romańskim8, to mamy do czynienia ze zjawiskiem, które spotykamy na 
marginesie i�poza światem germańskim. Origo, a�bardziej jeszcze autochto-
ni, byli również siłą napędową mitów [mythomoteurs], której znaczenie roz-
patrzymy tutaj dla historiografi i dotyczącej Prus od wczesnej nowożytnoś-
ci aż do XX w.

Naszkicowane tutaj skrótowo znaczenie mitów pochodzenia zbiega się 
z�rolą i�częstotliwością występowania takich mitów we wczesnonowożytnej 
Europie, która w�ostatnich latach stała się przedmiotem intensywnych ba-
dań. Jeśli zainteresowanie badaczy skupia się przede wszystkim na produkcji 
narodowej świadomości historycznej, to w�przypadku Prus jako kraju rzą-
dzonego przez zakon krzyżacki względnie dwóch części Prus w�latach 1466-
-1772 mamy do czynienia ze specyfi czną sytuacją protonarodową. Mimo 
że nie doszło do wykształcenia się własnej pruskiej narodowości w�nowo-
czesnym tego słowa znaczeniu, to wiele przesłanek przemawia za tym, że 
wczesnonowożytne Prusy wykształciły narodowe wzory identyfi kacyjne9. 
Dlatego należy postawić pytanie o�wzajemną relację pruskich i�konkurują-
cych mitów narodowych. Nasze spojrzenie nie powinno się przy tym ogra-
niczać tylko i�wyłącznie do historiografi i szesnasto- i�siedemnastowiecznej, 
lecz również uwzględniać ewidentnie obecne w� historiografi i dziewiętna-
sto- i�dwudziestowiecznej mity o�pochodzeniu Prus. Jeśli nasze spojrzenie 
uwzględni więc tutaj nowoczesną historiografi ę, to automatycznie wynika 
z�tego pytanie o�stosunek mitu i�naukowości w�historiografi i.

Pytanie, na ile różne mity są „prawdziwe” albo „fałszywe”, było już cał-
kiem aktualne we wczesnej nowożytności10 i�już wówczas wywierało wpływ 
na produkcję mitów. Analiza znaczenia mitów pochodzenia dla tworze-

Akten des I. Internationalen Osnabrücker Kongresses zur Kulturgeschichte der Frühen Neuzeit (Frühe 
Neuzeit 1), Tübingen 1989, s. 108-163, tutaj s. 153-155.

 8 H. Münkler, H. Grünberger, Nationale Identität im Diskurs…, dz. cyt., s. 225.
 9 S. Herbst, Świadomość narodowa na ziemiach pruskich w�XV-XVII w., w: tegoż, Potrzeba historii, 

czyli o� polskim stylu życia. Wybór pism, t. 1. Warszawa 1978, s. 117-127; K. Friedrich, Politisches 
Landesbewußtsein und seine Trägerschichten im Königlichen Preußen w: Nord-Ost-Archiv 6, z. 2 (1997) 
[tekst ukazał się w�1999 r.], s. 541-564; H.-J. Bömelburg, Das preußische Landesbewußtsein im 16. und 
17. Jahrhundert, w: K. Garber, M. Komorowski, A.E. Walter (red.), Kulturgeschichte Ostpreußens in 
der frühen Neuzeit (Frühe Neuzeit 56), Tübingen 2001, s. 639-656.

10 P. Burke, Foundation Myths…, s. 119.
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nia się wspólnoty nie może się jednak orientować tylko i�wyłącznie według 
kryterium prawdy i�poprzestać na zwykłym zdemaskowaniu ideologicznoś-
ci mitów i�na formalnej analizie ich genezy11. Zamiast tego punktem wyj-
ścia należy uczynić konstruktywny charakter mitów i�postawić tym samym 
pytanie, dlaczego i�przez kogo zostały one wyprodukowane. Zupełnie oczy-
wisty jest fakt, że relacja pomiędzy mitem, naukowym uzasadnieniem oraz 
społecznym światem przeżywanym miała charakter dynamiczny. Oznacza 
to, że zainteresowanie produkcją mitów z�punktu widzenia świata społecz-
nego mogło sprzyjać zainteresowaniu naukowemu, zaś w� odwrotną stro-
nę nowe poznanie i�wnioski rzutować również na produkcję mitów12. Jako 
ramy interpretacyjne można tutaj wykorzystać dwa wzorce interpretacji, 
które Wolfgang Kaschuba określa jako reprezentacja i� legitymizacja. Re-
prezentacja oznacza przy tym, że mit przedstawia grupę społeczną jako osa-
dzoną na fundamencie kulturowym i�historycznym jednostkę polityczną13.

Jeśli kwestii pochodzenia danej grupy społecznej można przypisać rangę 
ostatecznego uzasadnienia, to bezpośrednio z� tego wynika oczywisty fakt, 
że w�sytuacjach konfl iktowych, a�więc w�momencie spotkania konkuren-
cyjnych roszczeń różnych grup, czy to natury terytorialnej, czy społecznej, 
mity pochodzenia mogą mieć ogromne znaczenie. Dlatego w�odniesieniu 
do Prus musimy więc w�tej dyskusji mieć na oku również szersze niemiecko-
-polskie związki. Jeśli więc w�poniższych rozważaniach mamy prześledzić na 
przykładzie Prus produkcję i�oddziaływanie mitów o�początkach aż do te-
raźniejszości, to oprócz czynników o�charakterze zainteresowania naukowe-
go i�pozycji świata społecznego należy również naświetlić historię wzajem-
nych oddziaływań.

11 Por. na ten temat: A. Mentzel-Reuters, Von der Ordenschronik zur Landesgeschichte – 
Die Herausbildung der altpreußischen Landeshistoriographie im 16. Jahrhundert, w: K. Garber, 
M. Komorowski, A.E. Walter (red.), Kulturgeschichte…, s. 581-637.

12 W�związku z�tym należy również naturalnie uwzględnić, co zostało w�mitach przemilczane; 
por. na ten temat pouczające wprowadzenie Bo Stråtha do: tegoż (red.), Myth and Memory in the 
Construction of Community. Historical Patterns in Europe and Beyond (Multiple Europes 9), Bruxelles 
et al. 2000, s. 19-46, tutaj s. 42; por. również P. Burke, Foundation Myths…, s. 113-122, tutaj s. 122, 
oraz M. Weber, Zur Konzeption protonationaler…, s. 78.

13 W. Kaschuba, The Emergence and Transformation of Foundation Myths, w: B. Stråth (red.), 
Myth and Memory…, dz. cyt., , s. 217-226, tutaj przede wszystkim s. 225.
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Początki mitów o�początkach w�historii Prus

KONSTRUKCJA PRUSKICH MITÓW o�początkach rozpoczyna się, jak pokaza-
li to ostatnio Karin Friedrich14 i�Norbert Kersken15, w�XV w., gdy uczeni 
odkryli na nowo zarówno Germanię Tacyta, jak i�Historię Gocką Jordanesa 
(VI w.) i�uczynili je punktem wyjścia mitów o�początku w�rozległych częś-
ciach Europy. Zgodnie z�ogólnie panującym przekonaniem wschodnią gra-
nicę Germanii tworzyła jednak Wisła, tak że region pruski należało zali-
czyć do Sarmacji. Tacyt uważał jednak handlujących bursztynem „Estów” 
za Germanów16. Centralne znaczenie posiadało pod wieloma względami 
dzieło Jordanesa De origine actibusque Getarum z�55117 roku, szczególnie 
dlatego, że wymienia on w�nim zamieszkaną przez Gotów „Scandza insu-
la quasi offi cina gentium aut certe velut vagina nationum” (IV, 25). Sta-
ło się ono w�ten sposób fundamentem licznych mitów o�początkach. Już 
na Soborze w�Bazylei 1434 Hiszpanie i�Szwedzi wywodzili swoje pocho-
dzenie od Gotów18. Dla naszych rozważań interesująca jest jednak infor-

14 K. Friedrich, The Other Prussia. Royal Prussia, Poland and Liberty, 1569-1772, Cambridge 
2000.

15 N. Kersken, Aspekte des preußischen Geschichtsdenkens im 16. Jahrhundert, w: U. Arnold, 
M. Glauert, J. Sarnowsky (Hg.), Preußische Landesgeschichte. Festschrift für Bernhart Jähnig zum 60. 
Geburtstag, Marburg 2001, s. 439-456.

16 C. Tacitus, Germania, 45, por. A. Städele (red.), Cornelius Tacitus – Agricola. Germania. 
München-Zürich 1991, s. 130-132; na temat granicy ze wschodem, por. wyjaśnienia tamże, 
s. 302; na temat humanistycznej recepcji Tacyta, por. H. Münkler, H. Grünberger, K. Mayer, 
Nationenbildung…, s. 163-168 i�częściej; por. szczególnie studium Ludwiga Krapfa, Germanenmythus 
und Reichsideologie. Frühhumanistische Rezeptionsweisen der taciteischen „Germania” (Studien zur 
deutschen Literatur 59), Tübingen 1979.

17 Na temat historiografi cznych związków Gotów z� Getami oraz na temat zaadaptowania 
przez Jordanesa historii Gotów Cassiodorusa, por. H. Wolfram, Die Goten…, s. 9-19; szerzej na ten 
temat tegoż, Die Goten von den Anfängen bis zur Mitte des 6. Jahrhunderts. Entwurf einer historischen 
Ethnographie, München 31990; oraz Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, t. 11. Berlin-New 
York 1998, s. 563-568, tutaj przede wszystkim 566 nn; na temat historii recepcji w�Niemczech por. 
również S. Brough, The Goths and the Concept of Gothic in Germany from 1500 to 1750. Culture, 
Language and Architecture (Mikrokosmos 17), Frankfurt/Main 1985; na temat recepcji w�Szwecji 
por. J. Svennung, Zur Geschichte des Goticismus, Stockholm 1967.

18 Por. na ten temat S. Brough, The Goths…, s. 24, z� odniesieniem do Arno Brosta: Der 
Turmbau zu Babel. Geschichte der Meinungen über Ursprung und Vielfalt der Sprachen und Völker, 
t. 3,1, Stuttgart 1960, s. 985, 1012n., J. Svennung, Zur Geschichte…, s. 34-41, 68-96; dyskusja ta 
przybrała na sile wraz z�publikacją Jordanesa w�1515 i�1531 r., por. S. Brough, The Goths…, s. 30.
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macja, że po migracji przez morze Goci przybyli na tereny, które nazwali 
„Gothiscandza”19. Ważną rolę w�dyskusjach prowadzonych w�Niemczech, 
Polsce i�Szwecji odgrywało oprócz tego pytanie o�przyporządkowanie są-
siadujących z�nimi Wenedów i�Wandalów oraz stosunek do Wendów20.

Do tych antycznych i�wczesnośredniowiecznych źródeł pisanych do-
chodzą w�następnej kolejności lokalne tradycje ustne o�pruskich miesz-
kańcach kraju oraz o�ich zwyczajach i�ustroju państwa. Trzeci korpus źró-
deł stanowią w�końcu znaleziska archeologiczne, o�których od XVIII w. 
pisano najpierw jako o�pojedynczych zabytkach z�zamierzchłych czasów, 
aż do momentu, gdy w�XIX w. zostały wykorzystane jako siła napędowa 
mitów.

Antyczne doniesienia o�Prusach znane już były oczywiście również kro-
nikarzom średniowiecza, nie wykorzystywani ich jednak (tak jak relacji 
o�Prusach) do konstrukcji mitów o�początkach i�pochodzeniu. Dlatego pru-
skie początki i�pogańskie zwyczaje mieszkańców kraju zostały negatywnie 
ocenione21 w�kronice Piotra z�Dusburga, stanowiąc swego rodzaju kontra-
stujące tło, na którym rozegrało się późniejsze zdobycie przez zakon krzyża-
cki. Dopiero wynikiem tych podbojów jest Descriptio terre Prussie22 Piotra 
z�Dusburga. Zarówno opis granicy, jak i�dokonany na jedenaście „partes” 

19 Jordanes, Getica IV, 25-26, w: T. Mommsen (red.), Iordanis Romana et Getica, (MGH, 
Auctores Antiquissimi, 5,1), Berlin 1882: „ex haec igitur Scandza insula quasi offi cina gentium aut 
certe velut vagina nationum cum rege suo nomine Berig Gothi quondam memorantur egressi: 
qui ut primum e navibus exientes terras attigerunt, ilico nomen loci dederunt. nam odieque 
illic, ut fertur, Gothiscandza vocatur. unde mox promoventes ad sedes Vlmerugorum, qui tune 
Oceani ripes insidebant, castra metati sunt eosque commisso proelio propriis sedibus pepulerunt, 
eorumque vicinos Vandalos iam tune subiugantes suis aplicavere victoriis”; por. H. Wolfram, Die 
Goten…, s. 15.

20 Na temat Niemiec por. H. Münkler, H. Grünberger, Nationenbildung, s. 237; K. Friedrich, 
The Other Prussia…, s, 87; na temat Polski por. N. Kersken, Geschichtsschreibung…, s. 535-537, 
793-798; na temat odpowiednich dyskusji na Pomorzu i� w� Polsce; por. również M. Weber, Zur 
Konzeption…, s. 57-81; na temat Szwecji por. K. Johannesson, The Renaissance of the Goths in 
Sixteenth-Century Sweden. Johannes and Claus Magnus as Politicians and Historians, Berkeley-Los 
Angeles 1982, s. 76-78, 87-90.

21 P. von Dusburg, Chronik des Preußenlandes, red. K. Scholz, D. Wojtecki (Ausgewählte 
Quellen zur deutschen Geschichte des Mittelalters 25), Darmstadt 1984, tutaj II, 7.

22 U. Arnold, Landesbeschreibungen Preußens, w: H.B. Harder (Hg.), Landesbeschreibungen 
Mitteleuropas vom 15. bis 17. Jahrhundert, Köln-Wien 1983, s. 79-123, tutaj s. 80n; N. Kersken, 
Aspekte…, s. 444.
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(III, 2-3) podział kraju orientują się w�pierwszym rzędzie na historii podbo-
jów. Z�perspektywy tego zasadniczego przeciwieństwa pomiędzy pogańskimi 
mieszkańcami a�chrześcijańskim zakonem należy również rozpatrywać spo-
rządzony przez Piotra z�Dusburga opis pruskich zwyczajów, do którego na-
wiązują późniejsi autorzy23. Dusburg wywiódł pruskie miejsce kultu „Ro-
mowe” od Rzymu, a�o�kapłanie Kriwe pisze jako o� „quem coelebant pro 
papa”24. Pogaństwo jest więc oznaką zaślepienia; z� perspektywy chrześci-
jańskiej nie stanowi ono punktu zaczepienia dla stworzenia własnego mitu 
o�początku25.

Pierwsze konstruktywne zbliżenia do początków czasów przedkrzyża-
ckich powzięli Enea Silvio de Picolomini (1405-1464, późniejszy papież 
Pius II, który w� 1457 r. został wybrany biskupem warmińskim, swojego 
urzędu nie sprawował jednak na miejscu26) oraz Laurentius Blumenau (ok. 
1415-1484), pochodzący z�Gdańska prawnik w�służbie wielkiego mistrza27. 
Enea Silvio, który uczestniczył w�Soborze w�Bazylei28, miał istotny udział 
nie tylko w�ponownym odkryciu Germanii29, lecz jako pierwszy natknął się 
na rękopis Jordanesa, z�którego sporządził odpis w�1453 r. Do odpisu tego 

23 P. v. Dusburg, Chronik…, tutaj III, 5: „De ydolatria et ritu et moribus Pruthenorum”.
24 Na temat relacji Piotra z�Dusburga o�Prusach i�jej recepcji por. krytyczne uwagi Stephena 

C. Rowella, Lithuania Ascending. A� Pagan Empire within East-Central Europe, 1295-1345 (Cam-
bridge Studies in Medieval Life and Thought, Fourth Series 25). Cambridge 1994, s. 39n. 
i�125-128.

25 Tak również w: N. v. Jeroschin, Di Kronike von Pruzinlant, w: T. Hirsch, M. Toeppen, 
E. Strehlke (red.), Scriptores Rerum Prassicarum. Die Geschichtsquellen der preußischen Vorzeit bis 
zum Untergange der Ordensherrschaft [dalej: SRP], t. 1, Leipzig 1861, s. 303-624, tutaj s. 348-351 
(wers 3983-4264).

26 L. Hrabova, Geschichte der Elbslawen und Prussen im Bilde der humanistischen Historiographie 
(Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica, Suppl. 32). Praha 1991, 
s. 29n., por. również G. Voigt, Enea Silvio de Piccolomini als Papst Pius der Zweite und sein Zeitalter, 
Berlin 1856-1863 (reprint Berlin 1967), szczególnie t. 2, s. 320n., s. 333n.

27 H. Boockmann, Laurentius Blumenau. Fürstlicher Rat – Jurist – Humanist (ok. 1415-1484) 
(Göttinger Bausteine zur Geschichtswissenschaft 37), Göttingen 1965, s. 15-20, s. 34-64.

28 Na temat oddziaływania Soboru por. L. Hrabova, Geschichte der Elbslawen…, s. 30; 
skutkiem Soboru było to, że już Enea Silvio zajął się Litwinami; por. również J. Svennung, Zur 
Geschichte…, s. 32-56.

29 Na temat rozpowszechnienia Germanii przez Eneę Silvio por. H. Münkler, H. Grünberger, 
K. Mayer, Nationenbildung…., s. 163-168.
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nawiązał w�swoim Descriptio Europae z�1458 r.30 oraz w�rozprawie De situ et 
origine Pruthenorum, która powstała pomiędzy rokiem 1450 i�145631. Przy-
czyną tego zainteresowania Prusami było jego uczestnictwo w� pertrakta-
cjach o�Związku Pruskim prowadzonych na dworze cesarza w�1453 r., pod-
czas których angażował się na rzecz Związku32. Enea Silvio nie traktował już 
„Prutheni” wyłącznie jako obiektu zakonu krzyżackiego, lecz szukał ich po-
czątków w�czasach przedzakonnych. Zlokalizował go na terenie „Ulmigieri”, 
którą wywiódł od wymienionych u�Jordanesa „Ulmerugów” (IV, 25). Ci zo-
stali wyparci przez Gotów i�mimo że sami Goci również ponownie się wy-
cofali, to niemała ich część powróciła; ta z�powodu swojego barbarzyńskie-
go i�prymitywnego sposobu życia została określona jako „gens Brutenica”33. 
Od nich pochodzi nazwa kraju „Pruscia”34.

W� swoim dziele Historia de Ordine Theutonicorum Cruciferorum Lau-
rentius Blumenau, podobnie jak Enea Silvio, powiązał Prusy z� przekaza-
mi o� Gotach. Nazwę „Prusy” wywiódł jednak od króla Bitynii Prusjasza, 
a�więc nie od etnonimu, lecz od imienia władcy35 i�podobnie jak Enea Sil-
vio wyszedł od gocko-getyckiego pochodzenia Prutheni36. U� Enei Silvio 

30 L. Hrabova, Geschichte der Elbslawen…, s. 29, 95; fragmenty Enei Silvio dotyczące Prus 
zostały przedrukowane w�SRP, t. 4. Leipzig 1870, s. 212-253.

31 L. Hrabova, Geschichte der Elbslawen…, s. 29-34; por. wprowadzenie Theodora Hirscha, w: 
SRP, t. 4, s. 212-221, na temat datowania, tamże, s. 213, por. N. Kersken, Aspekte..., s. 441.

32 L. Hrabova, Geschichte der Elbslawen…, s. 29.
33 SRP, t. 4, s. 218n.: „Hanc terram, cum Gothi duce Berigo Scandinaviam reliquissent, 

Ulinerigi tenebant, quos illi bello victos propriis sedibus expulerunt […] Manserunt hie Gothi 
usque ad Filimerum […]. Filimerus autem glorie cupidus, sedes dum novas querit, ad paludes 
Meothidas pervenit […]. Remansit igitur non parva pars Gothorum citra paludes, que sedes 
priores ad Wiscelam fl uvium ac Baltici maris littora repetunt. Hec cum ritu barbaro fetidoque 
vitam degeret, gens Brutenica dicta est”; por. N. Kersken, Aspekte..., s. 448 oraz H.-J. Schoenborn, 
Lebensgeschichte und Geschichtsschreibung des Erasmus Stella. Ein Beitrag zur Geschichte des gelehrten 
Fälschertums im 16. Jahrhundert, Dusseldorf 1938, s. 67.

34 Na temat rozwoju nazwy Prutheni czytamy: „quamvis postea mutata prima litera Pruteni-
cum nomen obtinuerit”.

35 Powstała z�tego linia tradycji prowadząca m.in. do Jana Długosza i�Macieja z�Miechowa, por. 
np. Maciej z�Miechowa, Chronica Polonorum, księga 2, rozdz. 8, tutaj użyta w�wersji w�opublikowa-
nej w: J. Pistorius (red.), Polonicae historiae corpus. Tomus II, Basel 1582, s. 25n., por. A. Mentzel-
Reuters, Von der Ordenschronik…, s. 598.

36 SRP, t. 4, s. 45n., por. również list Blumenaua z�2 kwietnia 1455, tamże, s. 68; por. H. Boock-
mann, Laurentius Blumenau..., s. 446-448. 
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nie znajdziemy jednak jeszcze spójnego i� pozytywnego opisu społeczeń-
stwa pruskiego w�formie, w�jakiej pojawia się ona od czasów Erasmusa Stel-
li († 1521). Historia pruska u�Enei Silvio jest raczej wyraźnie zakładnicz-
ką sfery germańsko-gotyckiej, wzmianki o�Sarmacji odnoszą się jedynie do 
granicznego położenia37.

Mity początku w�XVI wieku 

PIERWSZĄ ROZWINIĘTĄ KONSTRUKCJĘ pruskiego mitu o� początkach znaj-
dziemy u� Erasmusa Stelli, który poprzez wielkiego mistrza Fryderyka 
Wettyna zetknął się z� historią Prus. Jego dzieło De Borussiae antiquitati-
bus libri duo ukazało się drukiem w�1518 r.38 Obszerniejsza niż drukowa-
na wersja została wręczona zmarłemu już w�1510 r. Fryderykowi Wettyno-
wi, któremu dzieło to jest również poświęcone, a� rozprawa Stelli została 
już w�1517 r. wykorzystana przez Simona Grunaua (ok. 1470-1501)39. Za-
chowana wersja drukowana składa się z�dwóch części: część pierwsza za-
wiera najstarsze wiadomości o�Prusach, część druga wiadomości do mo-
mentu przybycia zakonu krzyżackiego. Z� jednej strony poprzez przekazy 
Enei Silvio można stwierdzić wpływy renesansu Tacyta i�recepcji Gotów, 
z� drugiej strony w� drugiej części jego dzieła pojawiają się po raz pierw-
szy ustne przekazy o�pruskim władcy „Vidvutusie” (Widowuto, Waidewu-
tus) oraz podziale kraju pomiędzy jego synów. Jako pierwszych mieszkań-
ców Stella wymienił wywiedzionych od Jordanesa „Hulmigerii”, których 
zinterpretował jako germańskich „Culmigerii”40 i�powiązał z�ziemią cheł-

37 SRP, t. 4, s. 231n.
38 Erasmi Stellae Libonothani De Borussiae antiquitatibus libri duo, w: SRP, t. 4, s. 282-298; por. 

na ten temat wprowadzenie Theodora Hirscha, tamże, s. 2775-282 oraz H.-J. Schoenborn, Lebens-
geschichte…, s 58-79; na temat historii tekstu por. A. Mentzel-Reuters, Von der Ordenschronik…, 
s. 604. 

39 H.-J. Schoenborn, Lebensgeschichte…, s. 63; A. Mentzel-Reuters, Von der Ordenschronik…, 
s. 604n. 

40 SRP, t. 4, s. 285: „[…] nuper Hulmigerii Germani earn tenuere, a� quibus aliquamdiu 
Hulmigeria dicta, hodieque ea pars, quae Vistula accolit, Culmigeria pro Hulmigeria vocitatur. Sed 
hi per Gotthos, quam primum ex Scandania in continentem descendissent, inde pulsi earn, ut is 
ait, occupavere”. 
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mińską. Zdaniem Stelli następni przybyli „Borussii”, których zidentyfi ko-
wał jako wymienionych przez Ptolemeusza „Βοροῦσκοι” (Boruskoi; III,5). 
Po odejściu Gotów Stella przyporządkował region do Sarmacji41, nie pozo-
stając jednakże jeszcze pod wpływem wielkiej gocko-sarmackiej dyskusji, 
która rozpoczęła się niedługo potem wraz z�narodową interpretacją Gotów 
jako przodków Szwedów42, a�Sarmatów jako przodków Polaków43. Wyraź-
nie można jednak rozpoznać fakt, że „Borussii” zostali zlokalizowani poza 
„Germanią”. Stella zbudował jednak most ciągłości twierdząc, że nie wszy-
scy Germanie wywędrowali. Dodatkowo w�drugiej księdze stwierdził od-
niesienie do księcia mazowieckiego, który zawsze pozostawał wierny Świę-
temu Cesarstwu Rzymskiemu i�był pochodzenia saskiego, tak jak saskiego 
pochodzenia44 był również wymieniony przez Piotra z�Dusburga legendar-
ny pogromca Prusów Hugo Botyr, który tutaj jest przedstawiony jako wódz 
zamieszkujących region Germanów. Na koniec Stella powiązał „Borussii” 
z�Alanami, którzy złączyli się częściowo z�Gotami w�Hiszpanii, a�częścio-
wo z�Prusami. W�tym kontekście Stella wymienił jako władcę „Vidvutu-
sa Alanusa”, który przybył do Borussi i�po opowiedzeniu baśni o�porządku 
panującym w�państwie pszczół został przez nich zaakceptowany jako „król 

41 SRP, t. 4, s. 286n.: „Ultimo autem Borussii intravere, populi qui Ptolemaeo teste ad 
Ripheos montes […] sedes habuere, qui infelicitate sua conciti […] ad novas sedes capessendas 
patriam egressi in haec loci delapsi sunt […]. Borussii vero sedibus formatis terram cultoribus 
vacuarn Gotthi enim populariter earn excessere – nullo repugnante facile occupaverunt citra earn 
portionero, quae Vistulam est. Haec adhuc a�paucissimis Germanis tenebatur”.

42 Na temat dyskusji w�Szwecji należałoby wspomnieć J. Magnus, Historia de omnibus Gothorum 
Sveonumque regibus, Rzym 1557; por. J. Svennung, Zur Geschichte… s. 81, oraz szczególnie 
K. Johannesson, The Renaissance…, s. 66-138.

43 Maciej z� Miechowa, De Duabus Sarmatiis Asiana et Europaeana [1517]; por. N. Kersken, 
Geschichtsschreibung…, s. 488, K. Friedrich, The Other Prussia…, s. 89, ogólnie na temat dyskursu 
sarmackiego por. J. Tazbir, Kultura szlachecka w� Polsce. Rozkwit – upadek – relikty, Poznań 1998 
oraz T. Ulewicz, Sarmacja. Studium z� problematyki słowiańskiej XV i� XVI w. (Biblioteka Studium 
Słowiańskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Seria A�7), Kraków 1950. 

44 SRP, t. 4, s. 295 f.; por. na ten temat P. von Dusburg, Chronik…, II,7; por. H.-J. Schoenborn, 
Lebensgeschichte…, s. 72 n., który fragment ten widzi nie tylko funkcjonalnie, lecz również w�zgo-
dzie z�Eneą Silvio, por. ponadto U. Arnold, Studien zur preußischen Historiographie des 16. Jahrhun-
derts, Bonn 1967, s. 118-120, tegoż, Landesbeschreibungen…, s. 97-100, na temat odniesienia do 
Germanów w�czasach humanizmu por. oprócz H. Münkler, H. Grünberger, K. Mayer, Nationen-
bildung…, również K. von See, Deutsche Germanenideologie vom Humanismus bis zur Gegenwart, 
Frankfurt am Main 1970. 
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pszczół”45. Najstarszy z�jego czterech synów, Litalanus, opuścił Prusy i�po-
wrócił do „Alanów” („Litfani” = Litwini), pozostali trzej synowie noszą 
imiona pruskich krain Pomezanii, Galindii i�Natangii46.

Stella skonstruował Prusów jako germańsko-sarmacki naród mieszany 
i� znał już legendę o� aklamacji władców oraz podziale kraju pomiędzy sy-
nów władcy. „Germańska konstrukcja” wynikała z�jednej strony z�tego, że 
w�ujęciu antycznym terytorium Germanii sięgało tylko do Wisły, tak że idą-
ce dalej rozszerzenie obszarów niemieckich wymagało wyjaśnienia. Z�dru-
giej strony wskazówka na saskie pochodzenie książąt mazowieckich mia-
ła w� sposób zupełnie oczywisty aktualne odniesienie w� postaci roszczeń 
wielkiego mistrza do sprawowania władzy w�państwie zakonnym, ponieważ 
w�ten sposób legitymacja była dodatkowo rozszerzana na partnera umowy 
z�zakonem podczas jego powołania. Nie można wyraźnie rozróżnić, jak da-
lece należy oceniać tutaj funkcję legitymacyjną i�reprezentację regionu po-
przez wskazówkę na sformułowane wówczas mity o�początku. Przynajmniej 
wskazówki na regionalny mit Wajdewuta47, który kilka lat wcześniej został 
podjęty i�rozbudowany przez Simona Grunaua, a�po nim przez Lucasa Da-
vida (1503-1583), nie można u�Stelli interpretować czysto funkcjonalnie, 
lecz jest ona najwidoczniej odbiciem polietnicznej struktury oraz graniczne-
go położenia Prus48.

Dla dalszego rozwoju pruskich mitów o�początku centralne znaczenie 
posiada kronika gdańskiego dominikanina Simona Grunaua. Jej przekazy 
rozpowszechniły się w�znaczący sposób we wczesnonowożytnej historiogra-
fi i Prus aż do Johannesa Voigta w� latach trzydziestych XIX w. Krytyczne 
wobec tradycji zajmowanie się tą kroniką jest centralnym tematem badań 

45 SRP, t. 4, s. 293: „Vidvutus Alanus, qui caeteris et dignitae et vigore animi praestabat […] 
inquit: ni o�Borussi apibus vestris hebetiores essetis, de hoc quod inter vos agitas dissidum nullum 
esst. Has enim regem habere videtis, cuius imperatis obtemperant, qui opera eorum dirigit […]. 
Eius victis cuncti ingenti suolato clamore assessore: ʽAn ergo nobis pris Biotterus?ʼ Quod ipsorum 
lingua apum regent signifi cat”. Na temat tła historii Alanów por. N. Kersken, Aspekte..., s. 448.

46 SRP, t. 4, s. 294n.; por. N. Kersken, Aspekte..., s. 448.
47 Na temat tła etniczno-kulturowego por. Lietuvos Kultūros ir Meno Insitutas (red.), Prūsijos 

kultūra. Senovės baltų kultūra, Vilnius 1994, tutaj s. 18-63 (szczególnie s. 62n.) artykuł Valdemarasa 
Šimėnasa, Legenda apie Videvutį ir Brutenį (legendos šaltinių klausimu).

48 Por. N. Kersken, Aspekte..., s. 439-456, tutaj 453 n. oraz K. Friedrich, The Other Prussia...., 
s. 83n.
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historycznych prowadzonych od połowy XIX w.49 Wbrew całkowicie nega-
tywnym ocenom niemieckich historyków Prus Wschodnich i�Zachodnich 
polscy, a�szczególnie litewscy historycy, oceniali Grunaua w�sposób wyraź-
nie bardziej pozytywny50. Kronika Grunaua cechuje się przede wszystkim 
przedstawieniem tradycji regionalnych, które po części opierają się na prze-
kazie ustnym, a�po części pochodzą z�przekazów pisemnych, których roz-
miary i�wiarygodność do dzisiaj pozostają sporne51.

Zaledwie kilka lat52 po rozprawie Stelli Grunau sformułował wyraźnie 
poszerzoną teorię początku, która ponownie wprowadziła do obiegu prze-
kazy zakonne (które u�Stelli nie odgrywały żadnej roli). Podejmując podział 
kraju dokonany przez Piotra z�Dusburga, Grunau – kierując się widocznie 
rozważaniami o�charakterze symbolicznym – mówił o�dwunastu krainach53. 
Dodatkowo wprowadził on rozpoczynającą się w� roku 514 chronologię54 

49 Zajmowanie się Grunauem polegało przede wszystkim na negatywnej ocenie wartości 
źródłowej jego kroniki, por. przede wszystkim M. Toeppen, Geschichte der preußischen 
Historiographie von P. v. Dusburg auf K. Schütz. Oder Nachweisung und Kritik der gedruckten und 
ungedruckten Chroniken zur Geschichte Preußens unter der Herrschaft des Deutschen Ordens, Berlin 
1853 (reprint: Walluf 1973), s. 122-201, por. również wstęp redaktorów, w: Simon Grunaus 
Preussische Chronik, red. M. Perlbach, R. Philippi, P. Wagner, (Die preußischen Geschichtsschreiber 
des 16. und 17 Jahrhunderts 1-3). Leipzig 1876-1896, tutaj t. 1, s. I-VIII; por. na ten temat 
U. Arnold, Studien zur preußischen Historiographie des 16. Jahrhunderts, Bonn 1967, s. 30, 112, 168-
-170; W. Hubatsch, Zur altpreußischen Chronistik des 16. Jahrhunderts, „Archivalische Zeitschrift” 
50/51 (1955), s. 427-462.

50 J. Yčas, Der Chronist Simon Grunau im Wandel der Jahrhunderte. Ein biographischer und 
historiographischer Beitrag zu der Kritik Grunaus. Phil. Diss. Königsberg 1920; w�języku litewskim:

Simono Grunau, XVI amžiaus kronisto, reikalu, Kaunas 1922; J. Dworzaczkowa, Kronika pruska 
Szymona Grunaua jako źródło historyczne, w: i�2 (1958), s. 119-146, na temat recepcji Grunaua, 
tamże s. 142-144. Por. V. Šimėnas, Legenda..., oraz inne artykuły w: Lietijvos Kultūros, Meno 
Insitutas (red.), Prūsijos kultūra…, jak np. G. Beresnevičius, Religijos reforma Prūsijoje ankstyvaisiais 
viduramžiais, w: tamże, s. 91-106, które wychodzą z�zasadniczej wiarygodności informacji podanych 
przez Grunaua, por. również L. Hrabova, Geschichte der Elbslawen…, s. 68-73. Na temat Grunaua 
ciągle jeszcze ważne znaczenie posiada gruntowna analiza M. Toeppena, Geschichte…; por. również 
N. Kersken, Aspekte..., s. 439-456.

51 A. Mentzel-Reuters, Von der Ordenschronik…, s. 610nn.
52 Grunau podaje we wstępie, że źródła do swojej kroniki czytał w�1517 r.; spośród 24 trakta-

tów kroniki pierwsze 22 traktaty zostały ukończone do 1521 r.
53 Simon Grunaus Preussische Chronik…, t. 1, s. 35-44 (tutaj wielokrotnie wspomniana 

Micholowia, której nie wymienił Dusburg).
54 Simon Grunaus Preussische Chronik…, , s. 60, por. N. Kersken, Aspekte..., s. 452. 
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pruskich początków, która na stałe miała zyskać na znaczeniu, jak widać to 
na przykładzie koronacji na króla w�Prusach w�1701 r. Oprócz „Widowu-
ta” (=Wajdewut) Grunau wprowadził jego brata „Bruteno” (Brutenus)55, 
którego imię wyjaśnia etnonim56. Grunau skonstruował przy tym legendę 
o�wędrówce, która związała ich obu z�Gotlandią57. Wg autora kroniki byli 
oni królami ludu „Scandian” na wyspie „Cimbria” (Gotlandia), zostali wy-
gnani przez Gotów, przez morze dostali się do Prus i�„w�Ulmiganei znaleź-
li lud, który był niedoświadczony”58. Tam wybudowali zamki i�zostali wład-
cami. W�celu zapewnienia bezpieczeństwa kraju wybrano najpierw królem 
Brutenusa, a�po jego rezygnacji Wajdewuta; Brutenus został następnie wy-
brany najwyższym kapłanem. Zbudował on centralne miejsce kultu i�jako 
władca nadał krajowi swoje imię. Obaj następnie objawili ludowi trójcę 
bogów Patollusa, Portimposa i�Perkuna59. Brutenus stał się prawodawcą, 
który ogłosił opierające się na opisie Piotra z�Dusburga zwyczaje60. Kraj zo-
stał podzielony pomiędzy dwunastu synów Wajdewuta. Jedenastu z�nich 
można przyporządkować wymienionym przez Piotra z�Dusburga częściom 
kraju, dwunasty otrzymał Litwę (wraz z� Małą Litwą)61. Pierwotnie rów-
nież szlachta składała się z� imigrantów z�Gotlandii, po rozsądzonym jed-
nak przez Wajdewuta i�Brutenusa konfl ikcie zintegrowała jednak również 
tubylców. Grunau zrelacjonował w�końcu konfl ikty z�Mazurami (= Ma-
zowszanami), którzy określali Prusów jako „Bruti” (= głupich), czego 
znaczenie ci ostatni zamienili na „Pruteni” (= mądrzy). Mamy więc tu-
taj jeszcze jedno wyjaśnienie powstania etnonimu z� konfl iktów prusko-

55 Oba imiona pojawiają się u� Grunaua w� wielu wersjach, tutaj ujednolicone do formy 
„Waidewuth” i� „Bruteno”; na temat wprowadzenia Bruteno por. A. Mentzel-Reuters, Von der 
Ordenschronik…, s. 626.

56 Simon Grunaus Preussische Chronik…, s. 60 n., na temat pochodzenia tej linii tradycji por. 
N. Kersken, Aspekte..., s. 447.

57 Simon Grunaus Preussische Chronik…, , s. 60n.
58 Tamże, s. 60-63.
59 Tamże, s. 62-65, 78n., 87.
60 Tamże, s. 63n., por. również N. Kersken, Aspekte..., s. 449-451.
61 Tamże, s. 62n., imiona w: N. Kersken, Aspekte, s. 449-451; Pogezania (względnie 

Höckerland) została przyporządkowana Hoggo; liczba synów podawana w�późniejszej historiografi i 
waha się pomiędzy jedenastoma a� dwunastoma, genealogia ta nie uwzględnia zachodnich Prus 
względnie Pomorza Gdańskiego.
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-mazowieckich, które polega na (typowej) zmianie znaczenia określenia 
pejoratywnego62.

Wywody Grunaua pokazują wyraźnie, że mamy już tutaj do czynie-
nia z�konstrukcjami hybrydycznymi, w�których pruskie tradycje łączą się 
z�przekazem zakonnym. W�przypadku Litwy wykraczają one (jak to już ma 
miejsce w�przypadku Stelli) poza terytorium Prus. Można to zinterpreto-
wać jako skutek bliskości językowo-kulturowej, jest to jednak przypusz-
czalnie odbicie litewskiego zasiedlania Wielkiej Puszczy i� miało tym sa-
mym podstawę wewnątrzpruską63. Nawet jeśli uwzględnimy różne źródła 
w�tekście Grunaua, jak również jego dwie redakcje64, to mimo to Grunau 
dążył do całkowicie przekonującego celu: popularnego wyjaśnienia panu-
jących współcześnie stosunków poprzez ukazanie odniesień historycznych. 
Należałoby tutaj wymienić powstanie szlachty65, podział kraju, jego sto-
sunki z�Litwą i�Mazowszem i�wreszcie podbój przez obcych władców, któ-
rzy nadali krajowi swoją religię i�swoje prawa. Wprowadzenie dodatkowe-
go, nadrzędnego zwierzchnika duchowego miało z� jednej strony na celu 
wytworzenie zgodności z� przekazem Piotra z� Dusburga, z� drugiej strony 
pewną rolę mogły odegrać interesy klerykalne66. Wyraźnie widać, że mity 
Grunaua można przyporządkować do wymienionych przez Anthony’ego 
D. Smitha podstawowych czynników kształtowania etnicznego, do któ-
rych zalicza się wyjaśnienie nazwy zbiorowej, wspólny mit o�pochodzeniu 
oraz wspólną historię67.

Podczas gdy stworzone przez Grunaua mity posiadały ogromne znacze-
nie dla pamięci zbiorowej Prus, to samo stwierdzenie odnosi się – tylko 
w�ograniczonym zakresie – do Lucasa Davida, którego kronika powstała od 

62 Simon Grunaus Preussische Chronik…, s. 101-103; por. również przemianę na „Pruscia”, 
tamże, t. 1, s. 107n; por. H. Münkler, H. Grünberger, Nationale Identität…, s. 218.

63 Inaczej natomiast A. Mentzel-Reuters, Von der Ordenschronik…, s. 628, który powołuje się 
na duże rozmiary państwa zakonnego.

64 Por. V. Šimėnas, Legenda..., s. 63; A. Mentzel-Reuters, Von der Ordenschronik…, s. 623nn.; 
M. Toeppen, Geschichte…, s. 124-126.

65 Simon Grunaus Preussische Chronik…, , s. 66; por. N. Kersken, Aspekte..., s. 451.
66 Takie przypuszczenie wysuwa A. Mentzel-Reuters, Von der Ordenschronik…, s. 628n.
67 A.D. Smith, The Ethnic Origin…, , s. 22-25; por. również katalog, tamże, s. 192; por. również 

rozważania N. Kersken, Aspekte..., s. 454-456. 
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lat pięćdziesiątych XVI w. przy wsparciu księcia Albrechta Fryderyka i�sta-
nów, lecz została opublikowana dopiero na początku XIX w. przez Ernsta 
Henninga68. W�rzeczy samej nie istnieją pomiędzy nimi większe różnice je-
śli chodzi o�interpretację początków Prus, nawet jeśli David bardziej skon-
centrował się na osobie władcy Wajdewuta. W�każdym razie David jasno 
wywiódł etnonim od władców:

tak jak inne kraje i�ludy zostały nazwane od swoich królów, najwyższych, szlachet-
nie urodzonych i�sławnych, którzy żyli pomiędzy nimi, tak również i�Prusowie otrzy-
mali swoją nazwę od Brutów albo Prutów, którzy, jak wielu powiada, przybyli do kra-
ju ze Skandynawami i�stali się najpierw ich wodzami, a�następnie książętami, a�więc 
zostali nazwani Prusami od Prutów69.

David opisał poza tym wspomnianego u�Johannessona władcę Gotów 
„Beriga”, od którego miała wywodzić się nazwa „Borussia”70. Bardziej niż 
Grunau David uwydatnił fakt stopienia się w� jedno tubylczych Ulmigie-
ri ze Skandynawami, „którzy potrafi li czytać i�pisać, w�swoich zwyczajach 
byli uprzejmiejsi i� sprytniejsi również w� sprawach wojennych”71. W� celu 
załagodzenia konfl iktu pomiędzy obydwiema grupami wydano następnie 
w�sumie 17 ustaw72. W�porównaniu z�Grunauem David w�oczywisty spo-
sób rozbudował tutaj mityczną podstawę doświadczenia historycznego. 
W�sumie jednak niewielkie odstępstwo od Grunaua w�odniesieniu do mitu 
początku jest o�tyle godne zauważenia, że wskutek niejako półofi cjalnego 
charakteru jego dzieła można by założyć istnienie jeszcze silniejszej funk-
cji legitymizacyjnej; nie można jednak rozpoznać konstrukcji specyfi czne-
go mitu władcy. 

68 L. David, Preußische Chronik, 8 tomów, red. E. Hennig, D.F. Schütz, Königsberg 1812-
-1817; por. L. Hrabova, Geschichte der Elbslawen…, s. 73-75; A. Mentzel-Reuters, Von der Ordens-
chronik…, s. 634n.

69 L. David, Preußische Chronik…, s. 4.
70 Tamże, s. 14.
71 Tamże, s. 18.
72 Tamże, s. 19-24; u� Grunaua, Preussische Chronik…, s. 65n. było ich natomiast 13, por. 

również N. Kersken, Aspekte..., s. 453n.
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Jeżeli historiografi i humanistycznej przypiszemy posługiwanie się prze-
szłością jako arsenałem73, to w�odniesieniu do rozpatrywanych tutaj mitów 
używano jej do celu wytworzenia tożsamości wspólnoty, nie zaś do wywie-
dzenia pochodzenia dynastii władców. W� tym sensie ta wczesnośrednio-
wieczna instrumentalizacja historii nie różniła się zasadniczo od jej nowo-
czesnej formy z�XIX i�XX w. 

Mity początku w�XVII i�XVIII w. 

OD DRUGIEJ POŁOWY XVI W. coraz większe znaczenie dla historiografi i 
pruskiej zyskują wielkie dyskursy narodowe. Oprócz wspomnianej już re-
cepcji Tacyta należy wymienić dyskusję o�Wenedach, Wandalach i�Wen-
dach, których Albert Krantz zidentyfi kował jako należących do Germanii, 
a�inni autorzy uznali ich za Sarmatów74. Dyskusja ta posiadała dla Prus ra-
czej marginalne znaczenie, ponieważ przypisanie do terytorium Wendów 
dyskutowane było tylko w� odniesieniu do Pomorza Gdańskiego z� Gdań-
skiem. Ważniejsza była północnoeuropejska dyskusja o� Gotach i� dyskurs 
sarmacki75.

Przyporządkowanie Prus do „Sarmatia Europea”, jak można to zauwa-
żyć np. w�Krótkim i�prawdziwym opisie krainy Prus (Kurtze und wahrhaftige 
Beschreibung des Landes zu Preußen) Caspara Hennebergera (1529-1600), 
należało uzasadnić Ptolemeuszem i�właściwie nie budziło ono kontrowersji. 
Mit Gotów zyskał natomiast mocno na znaczeniu poprzez ponowne podję-
cie go przez Jordanesa, a�szczególnie wraz ze wstąpieniem na tron w�Polsce 

73 Por. np. N. Hammerstein, Geschichte als Arsenal. Geschichtsschreibung im Umfeld deutscher 
Humanisten, w: A. Buck, T. Klaniczay, K. Nemeth (red.), Geschichtsbewußtsein und Geschichts-
schreibung in der Renaissance, Leiden u.a. 1989, s. 19-32.

74 H. Münkler, H. Grünberger, K. Mayer, Nationenbildung…., s. 237; J. Garber, Trojaner…, 
s. 108-163, tutaj s. 158n., książka Krantza o� Gotach: Chronica Regnorum Aquilonarium… 
ukazała się drukiem dopiero w�1541 r.; por. S. Brough, The Goths…, s. 30; Melanchton uważał 
natomiast Wandalów za Sarmatów, tamże, s. 39; por. również N. Kersken, Aspekte..., s. 535-537; 
na temat problemu Veneti-Wendowie por. zawierające wiele przydatnych informacji wprowadzenie 
Gerarda Labudy, Słowiańszczyzna starożytna i�wczesnośredniowieczna. Antologia tekstów źródłowych 
(Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wznowienia 5), Poznań 1999, s. 11-22, tutaj s. 15-20.

75 Powyżej przypis nr 42 i�43.
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Zygmunta III76, ponieważ poprzez odniesienie do Gotów można było po-
łożyć symboliczny fundament pod szwedzko-polski sojusz Wazów. Z� dru-
giej strony w�Niemczech od czasów Alberta Krantza i�Filipa Melanchto-
na toczono ożywione debaty na temat interpretacji Gotów jako Germanów. 
W�tym kontekście czasowym pojawia się u�Conrada Celtisa (1459-1508) 
wywiedzenie nazwy „Gedaneum” (= Gdańsk) od „Getae” (= Goci), 
a�u�Philippa Clüvera (1580-1622) interpretacja Prus jako miejsca narodzin 
Gotów oraz wywiedzenie Gdańska od nazwy „Gothiscandza”77. Pruskie roz-
ważania nad początkami uczestniczyły jednak mniej w�tych „narodowych” 
dyskusjach i�koncentrowały się raczej na mitach regionalnych, co można 
rozumieć jako wyraz specyfi cznej tożsamości kraju. W�tym polu odniesie-
nia konkurujących ze sobą mitów Gotów, Wandalów i�Sarmatów rozwinął 
się w�Prusach mit gocko-sarmacki, który swój punkt kulminacyjny znalazł 
u�Christopha Hartknocha (1644-1687).

Autorzy szesnasto- i�siedemnastowieczni posługiwali się zastanymi ele-
mentami mitu i�ewentualnie łączyli je ze sobą na nowo. Matthaeus Wais-
sel (ok. 1540-1607) dość dokładnie podążył za Stellą i�udowodnił, że po 
podziale kraju przez Wajdewuta Prusowie powrócili do praktyk zbójeckich 
i� zrabowali „niezmiernie wielką ilość bydła”, tak że Germanie musieli za-
wrzeć sojusz ze Szwedami78. W�swojej legendzie o�powołaniu Wajdewuta 
i�Brutenusa Caspar Henneberger oparł się na wersji przedstawionej przez 
Grunaua. Brzemienny w� skutki był dokonany przez niego podział historii 
Prus na epokę pruską i�historię zakonu79, do którego nawiązał następnie 
Christoph Hartknoch. Jeśli Henneberger (tak jak już Grunau) rozróżniał 
pomiędzy granicami terytorium pruskiego i� politycznymi granicami pań-

76 K. Friedrich, The Other Prussia…, s. 85.
77 P. Clover, Germaniae Antiquae Libri Tres, Leiden 1616, III, 34; na temat Celtisa i�Clüvera 

por. S. Brough, The Goths…, s. 39, 53-55; na temat tła dyskusji o� pochodzeniu Gotów por. 
H. Münkler, H. Grünberger, K. Mayer, Nationenbildung..., s. 236-238.

78 M. Waissel, Chronica Alter Preusscher Eiffl endischer vnd Curlendischer Historien Von dem 
Lande Preussen und seiner Gelegenheit…, Königsberg 1599, fol. 14r-14v; por. N. Kersken, Aspekte..., 
s. 442n.

79 C. Henneberger, Kurtze und wahrhafftige Beschreibung des Landes zu Preussen, Königsberg 
1584; tegoż, Kurtze und einfeltige Beschreibung aller Hohemeister Deutschen Ordens S. Mariae des 
Hospitals zu Jerusalem, Königsberg 1584.
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stwa zakonnego, a�w�swoim opisie nie uwzględnił ani Pomorza Gdańskiego 
ani Litwy80, to należy dokładniej przyjrzeć się tworzeniu mitów w�odniesie-
niu do Pomorza Gdańskiego. Pruskie mity historyczne rzeczywiście weszły 
do wielkich dzieł gdańskiej historiografi i i�pokazały w�ten sposób, że rów-
nież tam mieliśmy do czynienia z�istnieniem odnoszącej się do całych Prus 
świadomości krajowej. 

Na początku swojej Historii rerum Prussicarum Caspar Schütz (†1594) 
tylko bardzo krótko wspomniał początki Prus. Podążył przy tym za argu-
mentem Davida, że nazwa musi pochodzić od władcy i�wobec tego wysu-
nął przypuszczenie że Bruteno był królem. Jednak „po tym, gdy przybył do 
wielkiego ołtarza i�miał dość rządzenia”, przekazał władzę swojemu bratu 
„Widewutowi” i� następnie został najwyższym kapłanem81. Ponieważ jed-
nak Pomorze Gdańskie nie pojawiło się w�micie o�Wajdewucie, Schütz na-
wiązał do mitycznego „Hagela” jako gdańskiego mitu lokalnego. Ten nie 
pochodził, jak twierdził Schütz, z�pruskiego domu książęcego, lecz z�ksią-
żąt wendyjskich albo kaszubskich, był jednak tyranem, którego w� końcu 
zamordowano82.

Centralne znaczenie polityczne i� naukowe pruskie mity początku zy-
skały u�Christopha Hartknocha83. Wykorzystał on dokonany przez Henne-
bergera podział na dwie części historii Prus i�uczynił go zasadą strukturalną 
swojego dzieła. Podział na „Stare i�nowe Prusy” był dla niego uzasadniony 
najpierw poprzez różną jakość wiedzy historycznej o� „tempus fabulosum” 

80 C. Henneberger, Kurtze und wahrhafftige…, fol. 2n., w�przeciwieństwie do Marcina Kromera, 
De orgine et rebus gestis Polonorum libri XXX [1558], tutaj wg wersji podanej przez J. Pistorius (red.), 
Polonicae historiae corpus, Tomus II, Basel 1582, s. 443, uważał on ziemię chełmińską za perwotnie 
pruską, por. N. Kersken, Aspekte..., s. 443. 

81 C. Schütz, Historia rerum Prussicarum…, Zerbst 1592, fol. 4v; por. L. Hrabova, Geschichte 
der Elbslawen…, s. 78n. Schütz interpretuje Tacyta w�ten sposób, że miejscowości zamieszkiwane 
były „promiscue przez Sarmatów i�Germanów”, tamże, fol. 2v.

82 C. Schütz, Historia rerum Prussicarum…, fol. 6r-6v.
83 Na temat Hartknocha por. K. Friedrich, Better in Perilous Liberty Than In Quiet Servitude… 

The Idea of Freedom in the Writings of Two Protestant Burghers in Seventeenth Century Royal Prussia, 
w: K. Wajda (red.), Między wielką polityką a�szlacheckim partykularzem. Studia z�dziejów nowożytnej 
Polski i� Europy ku czci Profesora Jacka Staszewskiego, Toruń 1993, s. 71-85; J. Serczyk, Warsztat 
naukowy Krzysztofa Hartknocha (1644-1687), w: Z. Zdrójkowski (red.), Księga pamiątkowa 400-lecia 
toruńskiego gimnazjum akademickiego, t. 1, Toruń 1972, s. 283-314; L. Hrabova, Geschichte der 
Elbslawen…, s. 81-85.
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oraz o�„czasie historycznym”, w�którym „mamy już pewną i�nieomylną wia-
domość o�ludzie i�kraju”: 

Jeśli dokonujemy już więc podziału tego dzieła na stare i�nowe Prusy, to pod po-
jęciem starych Prus rozumiemy […] średni czas, […] tempus mythikon. Pod poję-
ciem nowych Prus rozumiemy czas od przybycia zakonu krzyżackiego aż do lat 
obecnych84.

Cezura ta nie była oczywiście warunkowana w�pierwszym rzędzie przez 
źródła i�nie można jej również wyprowadzić wyłącznie z�procesu historycz-
nego albo struktury etnicznej. W�rzeczywistości mamy tutaj do czynienia 
z�naładowaną teologiczną semantyką konstrukcją, która poprzez odniesie-
nie do mitycznych paralel wyolbrzymia opis politycznych warunków teraź-
niejszości. Widać to po tym, że obie części kończą się każdorazowo opi-
sem „republiki i�rządu”85. Również pierwsza część, jak twierdzi Hartknoch, 
ma swoje historyczne uzasadnienie, ponieważ wcale nie posiada wyłącz-
nie charakteru bajkowego, ponieważ „również pośród tych bajek tkwi wie-
le ukrytej prawdy”86. Metodyczny podział na czas mityczny i�historyczny 
nie doprowadził Hartknocha (pomimo jego krytycznych refl eksji na temat 
źródeł87) do odrzucenia przekazu pruskiego. Hartknoch był raczej zdania, 
że

dawni Prusowie nie zostali całkowicie wytępieni przez braci zakonnych, lecz wielu 
z�nich pozostało w�kraju przez setki lat, zachowując swoją mowę, ubiór, styl życia, 
zwyczaje i�inne przyzwyczajenia, tak że również w�nowych Prusach można odnaleźć 
dużą część starych88.

Za pierwszych mieszkańców Prus Hartknoch uznał z�jednej strony sło-
wiańskich Wendów („Venedi”), a� z� drugiej – podążając za Ptolemeuszem 

84 Ch. Hartknoch, Alt- und Neues Preussen Oder Preussischer Historien Zwey Theile […], 
Frankfurt, Leipzig 1684, Przedmowa, s. [3].

85 Tamże, s. 230-240, 601-655.
86 Tamże, Przedmowa, s. [3].
87 Tak jak można to rozpoznać w�ocenie Simona Grunaua, Ch. Hartknoch, dz. cyt., s. [3].
88 Tamże.
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– „Galindów” i�„Sudawów”, których językowo zakwalifi kował jako Prusów 
i� zinterpretował jako „Po-Rusów” [„Po-Russi”]; wszystkich ich zaliczył do 
Sarmatów89. Następnie przybyli Goci, których Hartknoch identyfi kował 
z�„Estami” u�Tacyta i�którzy wyparli Wendów (a�nie Prusów), zanim z�ko-
lei sami zostali przez Sarmatów wypędzeni na północ do Liwonii90. Rów-
nocześnie podał w�wątpliwość szwedzkie pochodzenie Gotów. Gotów (po-
dobnie jak Krantz) traktował jako Niemców, jednak nie jako „tubylców”, 
lecz jako tych, którzy przybyli raczej z� „Gór Ryfejskich”, tzn. ze wscho-
du. W�przeciwieństwie do Krantza uznał jednak Wendów za Sarmatów91. 
Ogólnie rzecz biorąc, Prusowie są „ludem mieszanym i� złożonym z� wielu 
narodowości”92. W�momencie, gdy przybył zakon krzyżacki, cały kraj aż po 
ziemię chełmińską był już pruski. 

Stworzona przez Hartknocha konstrukcja germańsko-sarmackiej lud-
ności mieszanej93 skierowana była przeciwko szwedzkim interpretacjom 
Gotów, które obstawały przy tezie o�wędrówce Gotów ze Szwecji przez Bał-
tyk na południe. Tym samym Hartknoch odrzucił obraz „offi cina gentium” 
Jordanesa i�zamiast tego stwierdził, że Sarmacja jest wspólną językową mat-
ką Prusów, Polaków i�Litwinów94. Hartknoch snuł również spekulacje na 
temat pochodzenia języka pruskiego95, przy czym rzuca się w�oczy to, że nie 
występował tam ani Lech, ani inne postacie polskich mitów o�początku96. 
Hartknoch skonstruował więc tutaj specyfi czny mit o�początku pruskiego 
narodu wraz z�własnym pochodzeniem w�ramach zdefi niowanej językowo 
i�geografi cznie Sarmacji.

89 Tamże, s. 24, 39, 73, por. K. Friedrich, The Other Prussia…, s. 103n. Na temat wyjaśnienia 
Po-Russi, por. M. Kromer, De orgine..., s. 443: „Borussos, quasi Russis fi nitimos”.

90 Ch. Hartknoch, Alt- und Neues Preussen…, s. 50, 74.
91 Tamże, s. 49n., 232. 
92 Tamże, s. 56.
93 Tamże, s. 73n., por. również 22-30, 39, 46-56. 
94 Tamże, s.101, por. K. Friedrich, The Other Prussia…, s. 104.
95 Tamże, s. 41, 73n.; jego pochodzenie widzi on jednak w�kontekście języków słowiańskich. 
96 Spostrzeżenie to znajdziemy w� K. Friedrich, The Other Prussia…, s. 105, która wskazuje 

równocześnie na podobieństwo strukturalne do mitu Lecha: również Lech podzielił kraj pomiędzy 
12 synów. Podczas gdy Grunau przyjął liczbę 11 synów, Hartknoch podał Lituanusa jako 
dwunastego, por. Ch. Hartknoch, Alt- und Neues…, s. 101, por. K. Friedrich, The Other Prussia…, 
s. 237.
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Przyporządkowanie do Sarmacji odnosiło się u� Hartknocha jednak 
szczególnie również do (mitycznego) ustroju kraju Prusów, tutaj ponow-
nie pojawił się na scenie Wajdewut. Mimo że Hartknoch uznał historię 
Wajdewuta za bajkę, to użył jej do konstrukcji wolnego porządku rządów 
w� zamierzchłych czasach97. Chodziło wówczas o� „respublica popularis”, 
„tzn. rządy, który mają w� rękach nie król albo inni z�możnych w�kraju, 
lecz cały lud”. Z�pierwotnie słowiańsko-pruskiego charakteru Prus Har-
tknoch wyciągnął wniosek, że opierająca się na „ogólnej wolności” for-
ma rządów słowiańskich wraz z�zasadą podejmowania decyzji przez „jed-
nomyślne postanowienie wszystkich”98 obowiązywała również u� Prusów. 
Później jednak, gdy w�czasie wędrówki ludów wewnętrzne niepokoje sta-
ły się zbyt duże, wybrano sobie za przykładem Imperium Romanum kró-
la o�imieniu Wajdewut99, w�którym miała swój początek stała forma rzą-
dów Prusów.

Polityczno-konstytucyjna funkcja konstrukcji mitów uwidacznia się wy-
raźnie w�stwierdzeniu Hartknocha, że podczas swojego panowania w�Pru-
sach Goci nie posiadali „absolutnej władzy” w� kraju; również władza 
wielkiego mistrza miała być ograniczona100. Konstrukcja historycznej re-
publiki pruskiej podpierała więc legitymizację istniejącego ustroju stano-
wego, z�jednej strony wobec zakonu krzyżackiego, a�z�drugiej wobec współ-
czesnych zmian pod koniec XVII w. Tak więc w�sposób zupełnie oczywisty 
mamy u� Hartknocha do czynienia z� racjonalnie skalkulowanym tworze-
niem mitów. W�związku z�tym rzucające się w�oczy jest to, że nie pojawia 
się tutaj już zbędny dla konstrukcji „respublica popularis” Bruteno101. Har-

 97 Ch. Hartknoch, Alt- und Neues…, s. 35, 232, 236-240; por. K. Friedrich, The Other 
Prussia… s. 103n. oraz tejże, K. Friedrich, „Better in Perilous Liberty…, s. 77.

 98 Ch. Hartknoch, Alt- und Neues…, s. 232. 
 99 Prawdopodobnie relacja o� wyborze Wajdewuta w� celu przezwyciężenia wewnętrznych 

niepokojów może być uznana za paralelę do odrzucenia rządów zakonu i� podporządkowania się 
królowi polskiemu, por. Ch. Hartknoch, Alt- und Neues…, s. 628, na temat mianowania Jana 
Baysensa gubernatorem.

100 Ch. Hartknoch, Alt- und Neues…, s. 234, 620.
101 W� przeciwieństwie do katolickiego, prereformacyjnego tła oraz wprowadzenia Bruteno 

u�Grunaua rezygnacja ta byłaby konsekwentna. Hartknoch mógłby do tego w�ten sposób sięgnąć 
do „sarmackiej” względnie słowiańskiej etymologii nazwy Borussia, por. Ch. Hartknoch, Alt- und 
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tknoch kazał jednak zniknąć również ponownie władcy Wajdewutowi. Po 
podziale kraju pomiędzy swoich synów ograniczył się on do roli najwyższego 
kapłana zwanego Kriwe; Hartknoch przyznał więc Wajdewutowi rolę, któ-
rą u�Grunaua odgrywał Bruteno102.

Siła napędowa mitu stworzonego przez Hartknocha była niewątpliwie 
pomyślana jako określenie miejsca natio Prussica w� ramach Rzeczpospoli-
tej Szlacheckiej. Ponieważ sam Hartknoch nie był przekonany o�istnieniu 
Wajdewuta, to w�nawiązaniu do Petera Burke’a�powstaje tutaj pytanie o�to, 
co uwiarygadniało te „niesamowite historie”103. Można tutaj postawić py-
tanie o�to, czy te oparte o�etnografi czną podstawę mity były bardziej wiary-
godne niż wychodzące od Noego i�Remusa rodowody. Dla motywacji i�ak-
ceptacji ważniejszy jest jednak fakt, że chodziło tutaj o�mit początku, który 
nie był ukierunkowany na dynastię albo władcę, lecz który reprezentował 
zorganizowaną politycznie wspólnotę. Dzieło Hartknocha pozwala bez wąt-
pienia rozpoznać, że została tutaj skonstruowana świecka teologia, w�której 
kwestia wiarygodności mitu zeszła na dalszy plan, a�na pierwszy wysunęła 
się jego funkcja polityczna.

Prowadzona przez Hartknocha dyskusja o�początkach była ściśle zwią-
zana z� konkurencyjnymi wzorcami interpretacji, wysuniętymi szczególnie 
przez Philippa Clüvera i�Matthäusa Prätoriusa (1630-1704), którzy umiesz-
czali Prusy w�kontekstach germańsko-gockich albo sarmacko-gockich. Or-
bis Gothicus Prätoriusa, przeciwko któremu Hartknoch wielokrotnie po-
lemizował, faworyzował gocko-sarmacki anty-mit104. W� tym kontekście 
Prätorius przypisał polskiemu królowi ambicje panowania nad Gotami, 

Neues…, s. 9, podobnie rzecz ma się z� Pomeranią; taka interpretacja również u� Kromera, De 
orgine..., s. 443.

102 Później Wajdewut zupełnie zniknął z�repertuaru mitów Hartknocha, gdy chodziło o�kwestię 
zależności trybutowej od Świętego Cesarstwa Rzymskiego, w�której przypadku odrzucał istnienie 
dynastii panującej i� podkreślał pruską wolność. Miało to miejsce w� kontekście krytyki tezy 
Conrada Samuela Schurtzfl eischa, że Prusowie płacili trybut na rzecz cesarza, por. na ten temat: 
Res Prussorum. Praeside Conrado Samuele Schurzfl eischio, publice expendit lo. Adolphus Kirchbach, 
w: C.S. Schurtzfl eisch, Disputationes historicae civiles..., Leipzig 1699; por. K. Friedrich, The Other 
Prussia…, s. 105.

103 P. Burke, Foundation Myths…, s. 115.
104 M. Prätorius, Orbis Gothicus…; K. Friedrich, The Other Prussia…, s. 91n.
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Prusami i�Pomorzanami105. W�centrum widział on Prusów, ponieważ nazwa 
Gotów jest pochodzenia pruskiego106.

Jeśli analizowane dotychczas mity były usytuowane w� sarmackim 
względnie gocko-sarmackim kontekście rzeczpospolitej szlacheckiej, to pod 
koniec XVII w. w�Prusach Książęcych i�w�Brandenburgii zauważalna staje 
się jednak zmiana ich ukierunkowania. Należy tutaj wymienić z�jednej stro-
ny Conrada Samuela Schurtzfl eischa (1641-1708), który – najwidoczniej 
polemizując z�przedstawieniem historii Prus przez Hartknocha – zbył histo-
rię Wajdewuta jako zupełnie „bajkową”107.

Z�drugiej strony w�przededniu pruskiej koronacji królewskiej z�1701 r. 
(lecz również i�po niej) można rozpoznać próby odniesienia monarchii Prus 
do czasów Prusów108. Pruski poseł Werner, który studiował u� Hartkno-
cha, powoływał się za pośrednictwem informacji uzyskanych od Henne-
bergera na relację Grunaua o�królestwie Wajdewuta na podział kraju do-
konany w�573 r.109. Zaznaczył, że elektor brandenburski już teraz posiada 
wszystkie te tereny poza Warmią i�ziemią chełmińską110. Johann Peter von 
Ludewig (1668-1743) dokonał następnie w�swojej „obronie Prus” stylizacji 

105 M. Prätorius, Orbis Gothicus…, s. 17; stosownie do tego Prätorius przedstawił rozbieżną 
etymologiczną interpretację nazwy Prusy, tamże, t. 1, s. 20 oraz t. 2, s. 37; por. K. Friedrich, The 
Other Prussia…, s. 91-95 oraz wskazówki na konfl ikt na Pomorzu Gdańskim, który jest tutaj 
dokładniej opisywany; por. M. Weber, Zur Konzeption…, s. 57-81 tutaj s. 74. Prätorius zmienił 
później linię argumentacji na prusko-hohenzollernowską w: W. Pierson (red.), Matthaus Prätorius’ 
Deliciae Prussicae oder Preufi ische Schaubiihne. Berlin 1871, s. 485n.

106 M. Prätorius, Orbis Gothicus…, s. 19: „Cum autem Gothi Sarmatiae none terris Sveciae 
aut Teutoniae prodierint, neque ab illis etiam sumpserunt nomina; adeoque nee derivatio 
Nominum ab illorum lingva desumenda est, sed quibus debent terris, populi sui originem, earum 
lingvis debent & nominum originem”.

107 Res Prussorum..., s. 1; Hartknoch skrytykował do tego fakt, że Schurtzfl eisch przedstawił 
Wajdewuta jako potężnego i� suwerennego prawodawcę; por. K. Friedrich, The Other Prussia…, 
s. 160; taż, Better in Perilous Liberty…, s. 77.

108 K. Friedrich, The Other Prussia…, s. 164; T. Schieder, Die preußische Königskrönung von 
1701 in der politischen Ideengeschichte, w: tegoż, Begegnungen mit der Geschichte, Göttingen 1962, 
s. 183-209, tutaj s. 198. Artykuł ukazał się wcześniej jako: Die preußische Königskrönung von 1701 
und die politische Ideengeschichte, w: Altpreußische Forschungen 12 (1935), s. 64-86.

109 Por. Simon Grunaus Preussische Chronik…, t. 1, s. 68.
110 Por. T. Schieder, Die preußische…, s. 183-209, tutaj s. 198 oraz K. Friedrich, The Other 

Prussia…, s. 164.
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Wajdewuta na „pierwszego wielkiego suwerena w� Prusach”111, by w� ten 
sposób nie tylko uzasadnić początek godności królewskiej, lecz by również 
odeprzeć roszczenia zakonu krzyżackiego wobec Prus112.

Wyraźna staje się tutaj jednak zmieniona funkcja mitu: dotychczas był 
on ukierunkowany na punktowe wydarzenie, a�jego celem nie była wypra-
cowana, prowadząca od początków [origo] do współczesności linia argu-
mentacji; nie chodziło tutaj również już o�symboliczne uzasadnienie ustroju 
państwa. A�jednak pomimo zmiany zasady siły napędowej mitu ze wspól-
notowej na dynastyczną113 również ten pruski mit pozostał od 1701 r. za-
wieszony w�mitycznej tradycji kraju i�wyraźnie różnił się od mitów początku 
stworzonych przez Hohenzollernów114. Dlatego w�swoim studium z�1935 r. 
na temat pruskiej koronacji królewskiej Theodor Schieder (1908-1984) 
dziwił się temu115, że w�mitologiach tych nie odgrywało żadnej roli „praw-
dziwe pochodzenie” Niemców. Czynnik etniczny nie zyskał więc jeszcze 
godnego wzmianki znaczenia. Odnosi się to również do Augusta Herman-
na Lucanusa (1691-1773), u�którego nad konstrukcją nowych mitów prze-
ważała krytyczna weryfi kacja ciemnych początków116. Przekazy o�Wajdewu-
cie potraktował on jako bajki, nie chciał jednak wykluczać, że posiadał on 
„nieograniczoną władzę” i�tym samym (za Johannem Peterem Ludewigiem) 
można go określić jako pierwszego suwerena117. Z� jednej strony uwidacz-
nia się tutaj fakt, że polityczna konstrukcja mitu Hartknocha straciła swoje 
znaczenie w�Prusach Hohenzollernów, z�drugiej strony widać również jed-

111 J.P. von Ludewig, Verthaidigtes Preußen. Wider den Vermeinten und Widerrechtlichen Anspruch 
Des Teutschen Ritter-Ordens […]. Mergentheim 1703; por. T. Schieder, Die preußische…, s. 198.

112 K. Friedrich, The Other Prussia…, s. 168.
113 A.D. Smith, The Ethnic Origin…, s. 58-61. 
114 Na temat mitu Hohenzollernów w�tym kontekście wypowiedział się Wolfgang Neugebauer 

na konferencji „300 Jahre preußische Köningskrönung 1700-2000”, Berlin listopad 2000, 
sprawozdanie z�konferencji autorstwa Michaela Kaisere można znaleźć pod następującym linkiem 
<http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/beitrag/ tagber/kami1100.htm>.

115 T. Schieder, Die preußische…, s. 183-209, tutaj s. 200n.
116 Aug. Herm. Lucanus, Preußens uralter und heutiger Zustand [1748], t. 1. Lötzen 1901-1912, 

s. 2-4, 6-8. Lucanus nie podjął się jasnego wywiedzenia nazwy oraz mieszkańców, pierwotnymi 
mieszkańcami byli wg niego Goci, następnie Wendowie, a�potem germańscy Estowie i� sarmaccy 
Alanowie. Przyjmował jednak, że posługiwali się wspólnym językiem, tamże s. 11.

117 Aug. Herm. Lucanus, Preußens…, s. 16-20, cytat na s. 20.
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nak i�to, że koronacja z�1701 r. nie zainicjowała zasadniczo nowego spojrze-
nia na historię.

Nowożytne mity o�początku: 
„krzewiciele kultury” albo „autochtoni”

NA TYM MIEJSCU transfer wczesnośredniowiecznych mitów o�początku znaj-
duje swoje ujście w�historiografi i XIX i�XX w. Decydującą rolę odegrało tu-
taj nie tyle odrzucenie mitów o�Wajdewucie i�Bruteno, co raczej dyskusja 
o�pochodzeniu cywilizacji. Tym samym kwestia przeszłości etnicznej zyska-
ła diametralnie zmieniony wymiar. Decydującej roli nie odgrywały już ko-
lejność i�wymieszanie, lecz dokonania i�działania grup etnicznych. Motywy 
początku i�ludów tubylczych uległy odtąd transformacji do postaci nacjona-
listycznego ekskluzywizmu.

Johannes Voigt (1786-1863) uchodzi za tego, który wprowadził do pru-
skiej historii krajowej rolę Niemców jako krzewicieli kultury. Dokładniej-
sze spojrzenie pokazuje, że Voigt (w�zupełnym przeciwieństwie do stawia-
nych sobie wymagań naukowych) wcale nie opierał się tylko na pozyskanej 
w�wyniku krytyki źródeł pewnej wiedzy. Znajdował się on raczej jeszcze zu-
pełnie w� tradycji naszkicowanej powyżej linii rozwoju i� poprzez rozważa-
nia nad źródłami antycznymi wyprodukował nowe mity o�początku. Gotów 
i� „Estów” uznał za germańskich pierwotnych mieszkańców118. Zaliczał do 
nich również – na podstawie ich nazw miejscowości – „Galindów” uznawa-
nych od czasów Ptolemeusza za Sarmatów, podczas gdy wymienieni również 
przez Ptolemeusza „Sudawowie” ze swojej natury i� usposobienia byli rze-
czywiście Sarmatami119. Ponieważ ci ostatni tylko częściowo zamieszkiwa-
li terytoria pruskie, Voigt wykluczał Sarmatów z�historii wschodnich Prus, 
nawet jeśli w�dalszym ciągu uważał Prusów za stop różnych narodów z�„We-
nedami” włącznie. Mieszanka ta odpowiadała więc interpretacjom „Ger-
mania Slavica” w� tradycji Krantza, w� której „Wenedowie” jako następcy 

118 J. Voigt, Geschichte Preußens von den ältesten Zeiten his zum Untergang der Herrschaft des 
Deutschen Ordens, 9 tomów, Königsberg 1827-1839, s. 56.

119 Tamże, s. 74-76.
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germańskich Wandalów nie rozsadzili właśnie ram Germanii, lecz reprezen-
towali tylko fazę przejściową120.

Voigt zinterpretował mieszankę Gotów i� „Wenedów” w� znaczeniu go-
ckiej, a�co za tym idzie germańskiej praojczyzny, ponieważ gdy „Wenedowie” 
przybyli do Prus, to nie wszyscy Goci wywędrowali, lecz niektórzy z�nich po-
zostali na „terytorium swojej praojczyzny” i�wymieszali się z�tymi pierwszy-
mi121. Odpowiadało to wprawdzie częściowo wcześniejszym mitom, różni-
ca polegała jednak na tym, że również informacje o�Wajdewucie i�kapłanie 
Kriwe zostały zinterpretowane jako dowody typowo germańskiego ustro-
ju122. Wyjaśniając etnonim Voigt pozostał przy tezie Grunaua, który wy-
wiódł go od Brutena jako kapłana zjednoczonego narodu. Teza ta bardziej 
pasowała do jego argumentacji niż wywiedzenie tej nazwy od „Po-Russi”123. 
W�„Gothiscandze” Voigt dostrzegł zamek obronny przeciwko Słowianom, 
poza tym również „Wenedowie” wywędrowali z�Prus124.

Można tutaj rozpoznać konstrukcję ukształtowanej wpływami germań-
skimi praojczyzny, z� której wyeliminowane zostały elementy sarmacko-
-słowiańskie względnie otrzymały one wrogi status. Tym samym kombina-
cja „Starych” i� „Nowych” Prus pozostała centralnym problemem również 
w�koncepcji historycznej Voigta. Voigt rozwiązał ten problem uznając zdo-
bycie kraju przez zakon krzyżacki za wynikającą z�losu misję „szerzenia owe-
go chrześcijańsko-niemieckiego życia wraz z� jego błogosławieństwami”125. 
Pruska prehistoria została więc przetransformowana przez Voigta do posta-
ci zinterpretowanego etnicznie mitu o� początkach. Ponieważ mit ten nie 
przetrwał pozytywistycznej historiografi i i�jej krytyki Voigta, niemiecka hi-
storiografi a regionalna zastąpiła ten tradycyjny mit poprzez perspektywę hi-
storyczno-kolonialną, która na początku historii regionu umieściła „krze-
wienie niemieckiej kultury i�obyczajów” [deutsche Pfl anzung].

Poszerzony przez Voigta mit o�początku sprowokował nie tylko sprzeciw 
niemieckich, lecz również protest polskich historyków. Kamień węgielny 

120 K. Friedrich, The Other Prussia…, s. 92n.
121 J. Voigt, Geschichte Preußens…, s. 105. 
122 Tamże, s. 155.
123 Tamże, s. 164. 
124 Tamże, s. 118-122. 
125 Tamże, s. 365, 575.
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położył Dominik Szulc (1797-1860) w�wielu mniejszych rozprawach. Co do 
swojej motywacji nie pozostawił żadnych wątpliwości:

W� czasie, w� którym badania dziejowe dochodzą pierwiastka żywotnego każdego 
ludu celem uczynienia wniosku o�przyszłej jego cywilizacyi, należałoby skorygować 
tradycyjne złe oceny o�narodach i�ich początkach126.

Jako prapolskie Szulc zidentyfi kował nie tylko zachodnie regiony 
Prus127, lecz również „Prus właściwych”128. Ten słowiański mit o� począt-
ku został jeszcze bardziej rozbudowany przez Szulca w�odniesieniu do Po-
morza i� terenów na zachód od Odry129. W�pierwszych wiekach po Chry-
stusie, jak twierdził Szulc, nie może być mowy o� słowiańskiej migracji 
albo o� zdobyciu pierwotnie germańskich terenów osadnictwa, dlatego 
„wszystkie ludy pomorskie, łącznie z�polskiemi, są autochtonami, narodem 
pierwiastkowym”130. Dokonanie Szulca polegało więc na zidentyfi kowaniu 
Prusów jako Słowian i�włączeniu pruskiej historii regionalnej do dyskursu 
Słowian Zachodnich131.

126 D. Szulc, O�znaczeniu Prus dawnych, Warszawa 1846, s. 55.
127 Tamże, s. 56, 61-65, 90; tegoż, O�Tarnowie Mazowieckim, w: tegoż, Pisma, Warszawa 1854, 

s. 189-241, tutaj s. 202.
128 W�nowym wydaniu O�znaczeniu Prus dawnych określił je jako „polskie Prusy”, w: tegoż, 

Pisma, Warszawa 1854, s. 189-241, tutaj s. 102; przytoczył tam również dalsze dowody na tożsamość 
Prusów i�Polaków, tamże, s. 106n. 

129 D. Szulc, O�Pomorzu Zaodrzańskiem, Warszawa 1850, s. 2: „W�epoce wywodu historyczne-
go wszelkich narodowoś ci, Pomorzanie lud ż eglarski, ję zykiem i�obyczajem niegdyś  z�Polską  zjedno-
czony, zasługuje na jaką ś  uwagę . Niechaj się  nie lę ka czytelnik zawikłanych wywodó w, któ reby nas 
od celu odprowadzały. Zamierzamy dowieś ć  drogą  najkró tszą , ż e ziemia Zaodrzań ska rozcią gają ca 
się  dawniej od Odry do Danji i�Westfalji, w�szerokim tym pasie, nosiła u�siebie nazwę  Pomorzan, 
nie zaś  Wendó w lub Słowian, ż e mieszkań cy mó wili po polsku, i�siedziby swe tu założ yli od czasó w 
przedhistorycznych. Czę sto napotykamy twierdzenia w�tym wzglę dzie mylne, pozbawione nie tyl-
ko wszelkiej podstawy historycznej, ale wbrew jej przeciwne. Utrzymują  albowiem niektó rzy, iż  nie 
samo Pomorze było Germanją , ale dalsza czę ś ć  ziemi, rozcią gają ca się  do Warty, a�nawet Wisły, sta-
nowi integralnoś ć  ludu niemieckiego, cywilizującego przymię szaną  do siebie obcą  mniejszoś ć ”.

130 D. Szulc, O�Pomorzu…, s. 51.
131 Perspektywa ta orientuje się prawdopodobnie na P.J. Safarik, Slovanske starozitnosti, Praha 

1837 (wydanie polskie: J. Safarik, Słowiańskie starożytności, Poznań 1842-1844), tutaj t. 1, s. 3n. 
Prusacy zostali jednak potraktowani w�kontekście „narodów szczepu litewskiego”, por. t. 1, s. 580- 
-607; na temat teorii słowiańskiej autochtonii por. J. Żak, Słowianie i�Germanie w�prahistorii polskiej 
i�niemieckiej, w: J. Krasuski i�inni (red.), Stosunki polsko-niemieckie w�historiografi i. Studia z�dziejów 
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Zarysowujące się w�tych konkurujących ze sobą teoriach o�germańskiej 
i� słowiańskiej autochtoni nowoczesne mity o� początku zostały następnie 
podparte przez archeologię względnie wiedzę o� starożytności [Alterstum-
kunde]. Wraz ze wzrostem napięć narodowych bardzo mocno na znacze-
niu zyskał składnik funkcjonalny. W�coraz większym stopniu chodziło o�to, 
by powołać się na pierwotne warunki w�celu uzasadnienia aktualnych rosz-
czeń terytorialnych132.

Wprawdzie zainteresowanie archeologią ze strony historii regionalnej 
można odnotować już w�XVIII w., to jednak ograniczało się ono najpierw 
do pojedynczych znalezisk i�zabytków. Do konstruowania mitów o�począt-
ku archeologia przyczyniła się dopiero wtedy, gdy przeszła do etnicznego 
klasyfi kowania starożytnych znalezisk. Kamień węgielny pod to położyły 
próby etnicznej interpretacji prehistorycznych kręgów kulturowych, które 
Gustaf Kossinna (1851-1931) streścił ok. 1895 r. w�postaci teorii, w�któ-
rej problemy polsko-niemieckie stanowiły ważne tło133. Jeśli każdą kulturę, 
której istnienie udowodniły znaleziska archeologiczne, można było przypi-
sać do jakieś grupy etnicznej, to rekonstrukcja kolejności następujących po 
sobie kręgów kulturowych dopuszczała stwierdzenia o� etnicznej ciągłości 
lub nieciągłości. Poza tym można było o�wiele bardziej plastycznie rozważyć 
kwestię poziomu kulturowego niż tylko i�wyłącznie na podstawie źródeł pi-
sanych. Kossinna próbował nadać swojej dyscyplinie charakter „wiedzy nie-
zwykle narodowej”134, jak sformułował to w�podtytule swojego dzieła o�pre-
historii Niemiec.

Tłem dla archeologicznej debaty o�początkach niemiecko-polskiego po-
granicza była dyskusja o�„kulturze łużyckiej”. Pojęcie „typ łużycki” zostało 

historiografi i polskiej i�niemieckiej, t. 1 (Studium niemcoznawcze Instytutu Zachodniego 25). Poznań 
1974, s. 21-149, tutaj 30-37; oraz L. Leciejewicz, Słowianie zachodni. Z� dziejów tworzenia się 
średniowiecznej Europy, Wrocław 1989, s. 13.

132 Na temat polskiej dyskusji por. ogólnie niezadowalającą jednak pracę Rolanda Gehrke, 
Der polnische Westgedanke bis zur Wiedererrichtung des polnischen Staates nach Ende des Ersten 
Weltkrieges. Genese und Begründung polnischer Gebietsansprüche gegenüber Deutschland im Zeitalter 
des europäischen Nationalismus (Materialien und Studien zur Ostmitteleuropa-Forschung 8). 
Marburg 2001.

133 J. Żak, Słowianie…, s. 46n.
134 G. Kossinna, Die deutsche Vorgeschichte. Eine hervorragend nationale Wissenschaft, Würzburg 

1912, s. 82, oraz III-V; tegoż, Die Herkunft der Germanen. Zur Methode der Siedlungsarchäologie 
(Mannus-Bibliothek 6). Würzburg 1911, na ten temat J. Żak, Słowianie…, s. 46n., 63n.
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wprowadzone w�1872 r. przez Rudolfa Virchowa (1821-1902) i�użyte w�szer-
szym kontekście regionalnym135. Podczas gdy Virchow uznał kulturę łużycką 
za pragermańską, a�Kossinna od 1912 r. uważał ją za iliryjską, polscy arche-
olodzy stworzyli perspektywę retrogresywną, która wychodząc od wczesno-
średniowiecznej ludności słowiańskiej próbowała wysnuć wnioski na temat 
etnicznego charakteru poprzedzających ją kultur. Już w�latach osiemdziesią-
tych XIX w. chodziło przy tym o�zdecydowaną argumentację przeciwko te-
zie o�niesłowiańskim charakterze kultury łużyckiej136. Wiązała się z�tym ściśle 
kwestia praojczyzny Słowian, którą poprzez argumentacyjne łączenie z�kul-
turą łużycką lokalizowano na niemiecko-polskim pograniczu137.

Pierwsze impulsy do sformułowania takiego ugruntowanego na archeo-
logii mitu o�początkach zachodnich Prus wyszły od samego Gustafa Kossin-
ny, który w�1919 r. próbował udowodnić, że chodzi tutaj o�„ziemię ojczystą 
Germanów”138. Podążając za Kossinną, Wolfgang La Baume (1885-1971)139 
skonstatował następnie nieprzerwane germańsko-niemieckie osadnictwo 
na obszarze Wisły. Istnieje ciągłość, pisał w�1920 r., od kultury epoki kamie-
nia łupanego aż do kultury germańskich plemion w�pierwszych wiekach po 
Chrystusie. Zmiany w�formach kultury La Baume wyjaśnił poprzez procesy 
migracji, które jednakże kompensowane były ciągle poprzez nową imigra-
cję germańską:

Nie tylko w�epoce kamienia łupanego, lecz również we wszystkich następujących 
po niej czasach prehistorycznych krąg form nordyckich odróżnia się w� tej samej 

135 U. Sommer, Archaeology and Regional Identity in Saxony, w: Public Archaeology 1 (2000), 
s. 125-147, tutaj s. 132-134. J. Żak, Słowianie…, s. 40-42.

136 J. Żak, Słowianie…, s. 43; por. również W. Raczkowski, „Drang nach Westen”? Polish 
archaeology and national identity, w: M. Diaz-Andreu, T. Champion (red.), Nationalism and 
Archaeology in Europe, London 1996, s. 189-217, tutaj s. 199.

137 J. Żak, Słowianie…, s. 45n.; por. również pouczający zarys Karla Wilhelma Struve, Die 
Ethnogenese der Slawen aus der Sicht der Vor- und Frühgeschichte [1986], w: M. Müller-Wille (red.), 
Starigard-Oldenburg . Ein slawischer Herrschersitz des frühen Mittelalters in Ostholstein, Neumünster 
1981, s. 9-28.

138 G. Kossinna, Die deutsche Ostmark, ein Heimatboden der Germanen, Berlin 1919; 1940, 
a�następnie opublikowana pośmiertnie pod tytułem: Das Weichselland. Ein uralter Heimatboden der 
Germanen, Danzig 1920; por. U. Sommer, Archaeology…, s. 136; J. Żak, Słowianie…, s. 49, 60.

139 W. La Baume, Germanen und Altslawen in Ostdeutschland, „Altpreußische Forschungen” 2 
(1925), z. 1, s. 5-14, tutaj s. 5.
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spójności od sąsiadujących przestrzeni kulturowych i�nigdzie nie znajdziemy oznak 
tego, że kiedykolwiek nastąpiło przerwanie kultury, które pozwoliłoby wyciągnąć 
wniosek o�wymianie ludności140.

Toposy origo i� indigenae zostały więc tutaj przejęte i�następnie długo-
falowo ukształtowane przez archeologię. W� sumie tereny wschodnionie-
mieckie od 3000 lat, oprócz krótkiej przerwy, były obszarem osadnictwa 
germańsko-niemieckiego – tak brzmiał wniosek, który wyciągnięto z�tych 
tez141.

Przeciwko temu wschodnioniemieckiemu mitowi o� początku poznań-
ski prehistoryk i� uczeń Kossinny Józef Kostrzewski (1885-1969) w� ostrej 
kontrowersji wytoczył argument kultury łużyckiej, za przedstawicieli której 
w�okresie ok. 1500 r. przed Chrystusem uznał Prasłowian142. Wskutek tego 
nawiązał do tego samego okresu od 3000 do 4000 lat i�rozprawiając się z�te-
zami niemieckimi143, podjął próbę udowodnienia autochtonicznego cha-

140 W. La Baume, Vorgeschichte von Westpreußen, Danzig 1920, s. 10, 99.
141 W�ten sposób ujmuje to Wilhelm Volz w�swojej przedmowie do tegoż (red.), Der ostdeutsche 

Volksboden. Aufsätze zu den Fragen des Ostens, Breslau 21926, s. 5; tło dla tej publikacji stanowiła 
„dyskusja o�Pragermanach” w�przypadku czeskim polegająca na sporze o�tezy Wilhelma Bretholza, 
por. J.M. Piskorski, Z�badań nad historiografi ą Europy Środkowej i�Wschodniej, „Przegląd Historyczny” 
91 (2000), s. 451-474, tutaj s. 456n. oraz J. Hackmann, Ch. Lübke, Die mittelalterliche Ostsiedlung 
in der deutschen Geschichtswissenschaft, w: J.M. Piskorski (red.), Historiographical Approaches to 
Medieval Colonization of East Central Europe. A� Comparative Analysis Against the Background of 
other European Inter-ethnic Colonization Processes in the Middle Ages (East European Monographs 
611), Boulder 2002, s. 179-217, tutaj s. 198n.

142 Tak formułują to Józef Kostrzewski i�Andrzej Żaki, Kultura Łużycka, w: W. Kowalenko (red.), 
Słownik starożytności słowianskich. Encyklopedyczny zarys kultury Slowian od czasów najdawniejszych 
do schyłku wieku XII, t. 2, Wrocław etc. 1964, s. 563n. oraz w�jasny sposób Leon Jan Lulka, Kultura 
wschodniopomorska, w�tamże, s. 565; por. dalej na ten temat J. Kostrzewski, Die ostgermanische Kultur 
der Spätlatenezeit (Mannus-Bibliothek 18), Leipzig 1919; w� sposób bardzo zwięzły argumentacja 
Kostrzewskiego została wyłożona jeszcze w� tegoż, 1965, Zur Frage der Siedlungsstetigkeit in der 
Urgeschichte Polens. Von der Mitte des II. Jahrtausends v. u. Z. bis zum frühen Mittelalter, Wrocław 
1965; por. również tegoż, Kultura Łużycka na Pomorzu (Poznanskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 
Wydział Historii i�Nauk Społecznych, Prace Komisji Archeologicznej 3). Poznań 1958, s. 246; na 
temat kultury łużyckiej i�historii jej interpretacji por. Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, 
t. 18, Berlin-New York 2001, s. 144-156, tam na s. 150 również wskazówki na różnice w�ocenie 
przynależności polskich grup lokalnych; na temat znaczenia okresu od roku 3000-4000 por. 
J.M. Piskorski, Z�badań…, s. 456.

143 W. La Baume, Germanen…, s. 10-14, na temat polsko-niemieckiej polemiki w�tym obszarze 
por. Żak, Słowianie…, s. 58-83.

Prusy Wschodnie.indd   237Prusy Wschodnie.indd   237 14.06.2022   16:21:4914.06.2022   16:21:49



« 238 »

Jörg Hackmann

rakteru polskiej ludności na Pomorzu Gdańskim poprzez wyjaśnienie jej 
tożsamości za pomocą ludności kultury łużyckiej. Tę metodę retrogresyw-
ną, która wychodząc od źródeł pisanych analizowała wcześniejsze okresy 
na podstawie znalezisk archeologicznych pod kątem ciągłości kultury albo 
wymiany ludności, Kostrzewski poszerzył o�aspekt ewolucji144. Doszedł on 
do wniosku, że istnienie kultury łużyckiej można w�regionie udowodnić dla 
środkowej epoki brązu oraz że wszystkie późniejsze formy kulturowe są z�nią 
ściśle powiązane w�wymiarze kulturowym i�tym samym również etnicznym. 
Można z�tego tylko wnioskować, jak twierdził Kostrzewski, 

że te polskie tereny już w�trzecim okresie epoki brązu zamieszkane były przez przod-
ków ludności prasłowiańskiej oraz że w�wyniku tego tutaj, w�dorzeczu Wisły i�Odry, 
znajdowały się pradawne siedziby Słowian145.

Nieważne, czy forsowano tutaj tożsamość etniczną czy kulturową146, 
niewątpliwie mamy tutaj do czynienia z�polskim kontraprojektem do nie-
mieckich mitów o� Germanach wschodnich. W� 1927 r. Kostrzewski pisał 
o�Pomorzu Gdańskim, że niezależnie od tego, czy można wykazać istnienie 
tego etnicznego związku pomiędzy kulturą łużycką a�wczesnośredniowiecz-
ną kulturą słowiańską, to „prawo nasze do tej ziemi nie podlega najmniej-
szej wątpliwości”147.

W�odniesieniu do ich uzasadnienia historiografi cznego obie teorie mu-
siały zmagać się z�odpowiadającymi sobie problemami. Wyzwaniem dla ger-
mańsko-niemieckiego mitu o�początku musiało być osadnictwo słowiańskie, 

144 J. Żak, Słowianie…, s. 73; na temat metody por. J. Kostrzewski, Zur Frage…, s. 10; por. 
W. Raczkowski, „Drang nach Westen”…, s. 204.

145 J. Kostrzewski, Zur Frage…, s. 132. 
146 K. Tymieniecki, Koordynacja badań w� dziedzinie osadnictwa i� stanu posiadania ziemi pod 

względem narodowościowym na Pomorzu, w: Stan posiadania ziemi na Pomorzu. Zagadnienie historyczne 
i� prawne (Pamiętnik Instytutu Bałtyckiego 11), Toruń 1933, s. 25-36, tutaj s. 25n., podobnie 
W. Łęga, Kultura Pomorza we wczesnym średniowieczu na podstawie wykopalisk. Toruń 1930, s. 29n.

147 J. Kostrzewski, Czasy przedhistoryczne, „Roczniki Historyczne” 3 (1927), s. 1-12, tutaj 
s. 10; por. również tegoż, Kultura przedhistoryczna Pomorza, w: Polskie Pomorze, t. 1. Ziemia i�ludzie, 
Toruń 1929, s. 135-160; tegoż, Pradzieje Pomorza a� kontrowersje polsko-niemieckie, w: J. Borowik 
(red.), Przeciw propagandzie korytarzowej, Toruń 1930, s. 5-24; na temat poglądów politycznych 
Kostrzewskiego por. W. Raczkowski, „Drang nach Westen”…, s. 203.
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które jako quantité négligeable zostało zredukowane do możliwie najkrótsze-
go okresu, po którym miało nastąpić „ponowne zasiedlenie” przez Niem-
ców. Dla polskiej teorii problem stanowił okres przed kolonizacją słowiań-
ską; w�końcu polscy naukowcy byli podobnie jak niemieccy zainteresowani 
tym, by zebrać argumenty służące wypełnieniu rozziewu w�ciągłości. Oprócz 
archeologii duże znaczenie dla strony polskiej posiadało szczególnie języko-
znawstwo. Należy tutaj wymienić przede wszystkim Mikołaja Rudnickiego 
(1881-1978), który w�1921 r. założył na Uniwersytecie Poznańskim Instytut 
Zachodniosłowiański i�który podjął próbę udowodnienia za pomocą badań 
onomastycznych pierwotnego charakteru osadnictwa słowiańskiego pomię-
dzy Odrą i�Wisłą oraz ich przynależności do terytorium Prasłowian. Jako 
„właściwy neoautochtonista” Rudnicki był najważniejszym orędownikiem 
tezy o� autochtonicznym charakterze Słowian pomiędzy Odrą i�Wisłą ok. 
1500 r. przed Chrystusem148.

Konfl ikt ten rozgrywał się w�latach międzywojennych przede wszystkim 
na obszarze Pomorza Gdańskiego, emanował on jednak również na Pru-
sy Wschodnie i� doprowadził tam do zasadniczo nie odbiegających teorii. 
W�ten sposób Kostrzewski uznał, że kultura łużycka była reprezentowana 
przynajmniej w�niektórych częściach Prus Wschodnich149. Przeciwko temu 
stanęły niemieckie mity o�stosunkach nordycko-germańskich, które miały 
przede wszystkim za zadanie obalić polskie roszczenia150.

Zasadnicza słuszność tych roszczeń nie została prawie w� ogóle poda-
na w�wątpliwość. Przeciwnie. Mając na uwadze zadane na wstępie pytanie 
o� intencję mitów o�początku, można stwierdzić, że jednoznaczną przewa-
gę posiadały aspekty legitymizacyjne. Ponownie więc należy zadać tutaj py-
tanie o�stosunek nauki do aktualnych kwestii politycznych. Problematyka 

148 Por. Np. M. Rudnicki, Studia nad nazwami rzek lechickich, „Slavia Occidentalis” 15, 1936, 
s. 184-214, tutaj s. 212n.; por. J. Żak, Słowianie…, s. 95, 129; por. również M. Waller, Instytut 
Zachodnio-Słowiański przy Uniwersytecie Poznańskim (1921-1939), „Przegląd Zachodni” 26 (1970), 
zeszyt 4, s. 378-407.

149 Por. G. Labuda (red.), Historia Pomorza, t. 1, Poznań 21972, s. 127, 131; por. również 
J. Kostrzewski, Zabytki przedhistoryczne Prus Wschodnich, w: M. Zawidzki (red.), Prusy Wschodnie. 
Przeszłość i�teraźniejszość, Poznań 1932, s. 1-22.

150 Wyraźnie widać to – szczególnie na przykładzie map – w: W. La Baume, Das Land an der 
unteren Weichsel in vor- und frühgeschichtlicher Zeit, w: Landeshauptmann der Provinz Ostpreußen 
(red.), Deutsche Staatenbildung und deutsche Kultur im Preußenlande, Königsberg 1931, s. 1-7.
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ta zostanie zilustrowana jednym drastycznym przykładem: w�1939 r. Erich 
Keyser napisał o�Pomorzu Gdańskim:

Nawet gdyby wszystkie inne źródła milczały o� obecności niemieckich osadników, 
to świadectwo o�nich dałyby ich dzieła, i� to nie tylko o� ich egzystencji, lecz rów-
nież o�ich wybitnych zdolnościach. Wszystko bowiem, co zostało zachowane z�ludz-
kiej pracy z�tych wieków [przed 1772 r.], należy zawdzięczać tylko im. […] Przed ich 
przybyciem kraj, o� ile ziemia nie skrywała jeszcze skarbów kultury wschodnioger-
mańskiej, był dziki i�pusty. Również później żaden inny naród poza Niemcami nie 
mógł poszczycić się choćby jednym jedynym osiągnięciem kulturalnym151.

Widać tutaj, że pytanie zadane przez Edmunda Burke’a: „What made 
these «incredible genealogies» appear credible?” wcale nie jest skierowane 
tylko do mitów wczesnonowożytnych, lecz musi również zostać odniesione 
do tych nowoczesnych prehistorycznych genealogii. 

Wnioski

DOKONANY TUTAJ PRZEGLĄD historiografi i pruskiej pokazał, że moderniza-
cja historiografi i wcale nie doprowadziła najpierw do demitologizacji. Prze-
ciwnie, podejmowano próby naukowego uzasadniania mitów, co przyniosło 
fatalne, długotrwałe skutki dla obrazów historii w�Niemczech i�w�Polsce. 
Zewnętrznymi oznakami tej nowoczesnej mitologizacji są np. zmiany nazw 
miejscowości – Gdynia stała się w�1939 r. „Gotenhafen” – albo specyfi cz-
ne historyzujące argumentacje: po II wojnie światowej pruski wschód został 
przez Polaków „zreslawizowany”.

Można by naturalnie jeszcze dokładniej zbadać, kim byli poszczególni 
producenci i�odbiorcy mitów. Historyków nie wolno w�każdym razie zwol-
nić z�odpowiedzialności. Dekonstruktywna rola historyka może pełnić waż-
ną rolę korygującą, zwłaszcza że również współczesne czasy nie są wolne od 

151 E. Keyser, Geschichte des deutschen Weichsellandes, Leipzig 1939, s. 122; por. na ten temat 
J. Hackmann, „Der Kampf um die Weichsel”, Die deutsche Ostforschung in Danzig von 1918-1945, 
„Zapiski Historyczne” 58 (1993), s. 49-56.
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produkcji nowych mitów. Z�pewnością szeroko obecnie rozpowszechnione 
przywoływanie wielokulturowości określonych regionów ma również cechy 
nowego mitu, nawet jeśli jest on bardziej ludzki niż te mity, które stworzo-
no na podstawie takich wyobrażeń, jak etniczna homogeniczność, charak-
ter autochtoniczny ludności i�krzewienie kultury.
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PODWÓJNA PRZESZŁOŚĆ. PRUSY WSCHODNIE JAKO FIKCJA 
(2007)

Łoś zasłuchał się w�wieczność.
(Erich Hanninghofer, Pieśń Prus 

Wschodnich)

„Kraj ciemnych lasów i�przezroczystych jezior”1, Prusy Wschodnie, „At-
lantyda Północy”2, ten „Graal daleko na Wschodzie”3 nie jest (już) kra-
jobrazem; „zachodnia Grenlandia”4 Prusy Wschodnie to wspomnienie, 
„fi kcyjna geografi a”5, dobiegające z� oddali słowa „Pewnego razu...”6, to 
przesycona marzeniami, lękami i�wizjami tekstura, niczym podarty papirus 

1 Często cytowana – w� lekko różniących się od siebie wersjach – Pieśń Prus Wschodnich do 
dziś dostarcza literaturze gotowych sformułowań i�w�ten sposób partycypuje w�konstruowaniu pa-
mięciowego obrazu Prus Wschodnich. Por. najnowszy przykład: H. Michałowski, Die Silberstraße. 
Ein Masurenleben, Berlin 1999, s. 80; ten mocno obecny w�kulturze pamięci tekst był jeszcze po 
śmierci autora (1945) rozszerzany, wobec czego nie sposób ustalić jego wersji „kanonicznej”. Być 
może da się stwierdzić tylko to, że stale ewoluujący tekst zgodnie z�obowiązującą w�Wikipedii zasa-
dą kolektywności i�anonimowości koreluje ze stale się zmieniającym (i�korygowanym) stanem wie-
dzy, a�tekst Pieśni Prus Wschodnich w�obu językach zamieszczony w�artykule pt. Hymn Prus Wschod-
nich, stanie się podstawą do przyszłej wersji „ostatecznej”. Por. https://pl.wikipedia.org/wiki/Hymn_
Prus_Wschodnich (30.03.2018).

2 K. Brakoniecki, Atlantyda Północy. Atlantis des Nordens, przeł. W. Lipscher, Olsztyn 1998.
3 R. Giordano, Ostpreußen ade. Reise durch ein melancholisches Land, Köln 2002, s. 234.
4 R. von Gottschall, Aus meiner Jugend. Erinnerungen, Berlin 1898, s. 28.
5 Giordano, Ostpreußen ade…, s. 234.
6 W. Koeppen, Pewnego razu na Mazurach. Es war einmal in Masuren, Olsztyn 1998.
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z�nieczytelnym tytułem, którego resztki są przechowywane w�różnych miej-
scach, gdzie snuje się fantazje na temat tego, jak mogła wyglądać całość. 
Nad tą nieskończoną wizją pamięci pracują z� syzyfową pilnością „mazur-
skiej pszczoły”7 instytucje i�osoby prywatne (jakże często w�opozycji wobec 
siebie), między które są dziś podzielone Prusy Wschodnie: archiwa, media, 
stowarzyszenia, związki, wydawnictwa, osoby prywatne, ugrupowania, ro-
dziny, czasopisma, szkoły, strony internetowe, muzea, dyscypliny naukowe, 
literatury, Niemcy i�Polacy, Litwini i�Rosjanie, Warmiacy i�Mazurzy, germa-
niści, chrześcijanie, żydzi i�ateiści, historycy i�politycy, ludzie. Ludzie z�Prus 
Wschodnich, dawni i�obecni mieszkańcy, i�tacy, którzy „tylko” mają skądś 
w�głowie obraz tego regionu. Każdy jest w�posiadaniu „swojego” kawałka 
należących już od dawna do sfery imaginacji Prus Wschodnich, o�których 
wiążące wyobrażenie toczy się do dziś bój przy użyciu środków politycznych, 
prawnych i� publicystycznych8. Walczy się o� ten obraz, jak gdyby przefor-
sowanie określonego wyobrażenia Prus Wschodnich mogło uspokoić prze-
szłość (albo ją nawet restytuować9 w�postaci roszczeń prawnych10 do „utra-
conego raju”11, które – jeśli nawet niespełnialne – pozwalają poczuć, że się 
ów raj kiedyś posiadało)12.

 7 Patrz periodyk Die masurische Biene. Mitteilungen der Genealogischen Arbeitsgemeinschaft Nei-
denburg, Ortelsburg und benachbarter Kirchspiele zum Aufbau der Historischen Einwohner-Datenbank 
im südlichen Ostpreußen/Masuren. Herausgeber: B. Maxin, M. Hennig (Ämterübergreifender Koordina-
tor innerhalb der Historischen, dwutygodnik), F. Jork (Forschungen in den Archiven Berlin und Al-
lenstein/Olsztyn), Marc Plessa (DZfG i�Historische Masurische Vereinigung). 

 8 Przypomnijmy w� tym miejscu tylko spory o� Ostsee-Akademie w� Lübeck-Travemünde
(2001) oraz o�Muzeum Wschodniopruskie [Ostpreußisches Landesmuseum] w�Lüneburgu (2005). 
Por. komentarze Martina Thoemmesa w�FAZ z�12.05.2001 (na temat Ostsee-Akademie) i�z�26.02.
2005 (Ostpreußisches Landesmuseum).

 9 Takie skrajnie prawicowe marzenia i�działania odnotowuje Giordano, Ostpreußen ade (por. 
przyp. 3), s. 273-278. Patrz także S. Salzborn, Grenzenlose Heimat. Geschichte, Gegenwart und 
Zukunft der Vertriebenenverbände, Berlin 2000.

10 Por. N. von Redecker, Die polnischen Vertreibungsdekrete und die offenen Vermögensfragen 
zwischen Deutschland und Polen (= Studien des Instituts für Ostrecht München 44), Frankfurt/M. 
i�in. 2003.

11 Zob. M.L. Sacha, Der Topos Masuren als verlorenes Paradies in der deutschsprachigen Literatur 
über Ostpreußen, w: B. Neumann, D. Albrecht, A. Talarczyk (Hg.), Literatur Grenzen Erinnerungs-
räume. Erkundungen des deutsch-polnisch-baltischen Ostseeraums als einer Literaturlandschaft, Würz-
burg 2004, s. 85-90.

12 Firma Preußische Treuhand GmbH & Co. KG a.A. nie na darmo nazywa się po angiel-
sku Prussian Claims Inc. Jej strona w�Internecie budzi podejrzenia, że nie chodzi jej o�ongiś jakże 
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„Nad szerokim polem / lśnią Plejady”. Baśniowy gest narracyjny („Były 
sobie...) jest wpisany w�nazwę „Prusy Wschodnie” jako wyraźnie widocz-
ny sygnał fi kcjonalizacji właśnie tam, gdzie o�to, czym Prusy Wschodnie 
mogły kiedyś być, toczy się spór przy akompaniamencie solennych zapew-
nień o� trzymaniu się prawdy. W� tak prowadzonym dyskursie znaczenie 
„Prus Wschodnich” jest znaczeniem problematycznej przeszłości w�teraź-
niejszości, która jeszcze nie w�pełni sobie uzmysłowiła, czym powinna być 
dla niej zachowana tylko we fragmentach przeszłość. I�czy w�ogóle czymś 
być powinna. W� niemieckojęzycznej literaturze poświęconej Prusom 
Wschodnim (i�to o�jej obraz Prus Wschodnich tu chodzi) następuje osob-
liwe podwojenie przeszłości, która budzi przeczucie, że pęknięcia między 
teraźniejszością i�przeszłością nie należy pochopnie datować na czas oko-
ło 1945 roku, na wojnę, ucieczkę i�wypędzenie. Zerwanie ciągłości, któ-
re narodowy socjalizm spowodował w�całej Europie (a�nie tylko w�Pru-
sach Wschodnich) nie wystarcza – jak można by podsumować implikacje 
mającej ponadregionalny zasięg niemieckojęzycznej literatury o�Prusach 
Wschodnich – jako wyjaśnienie nadmiaru niedokończonej przeszłości, 
która tak silnie się kumuluje właśnie w�nazwie „Prusy Wschodnie”. „Pru-
sy Wschodnie” bowiem funkcjonują (w� tej literaturze) wobec wszelkiej 
teraźniejszości, która o�tym mówi, jako przeszłość. Tak było przed 1945, 
a�nawet przed 1933 i�przed 1914 rokiem13. „Turbatverse i�disiecti membra 

często przywoływane „strony ojczyste”, lecz tylko o�„claims”, nadające się do wykorzystania parce-
le własnościowe. Niezadowolenie międzynarodowej opinii publicznej, które wywołała działalność 
fi rmy (pragnącej przekształcić się w�spółkę akcyjną), przewodniczący rady nadzorczej i�prezes tak 
skomentował na jej stronie internetowej (http://www.preussische-treuhand.org/de/aktionaer.htm, 
30.03.2018): ,,Praca Powiernictwa Pruskiego wywoływała w�ostatnim czasie duże zainteresowanie 
i�gorączkowe reakcje, zwłaszcza w�Niemczech i�Polsce. Jeszcze nigdy nie mówiono na całym świecie 
tyle o�wypędzeniu. Już to jest wspaniałym sukcesem Powiernictwa”. Jak na razie, strona interneto-
wa dokumentuje przede wszystkim porażki fi rmy.

13 Ciągłość prezentowania i�postrzegania sięgająca poza cezurę 1945 roku jest tak znaczna, że 
w�pewnej antologii tekstów wschodniopruskich wymieszano ze sobą najróżniejsze teksty, nie bacząc 
na datę ich powstania przed 1939, czy po 1945 roku. Kluczowe znaczenie ma to, że składają się one 
na obraz minionego wschodniopruskiego krajobrazu. Por. Und Petrulla lacht. Heiteres und Besinnli-
ches von ostpreußischen Erzählern. Oprac. H.H. Kirst. Red. R.M. Wagner. 2. wyd. Tübingen, Basel 
1972. Antologia zawiera teksty m.in. Grete Fischer (ur. 1922 w�Szczecinie), Lovisa Corintha, Fridy 
Jung (1865-1929), Kl. Klootboom-Klootweitschen (1890-1963), Johannesa Bobrowskiego, Sieg-
frieda Lenza, Hermanna Sudermanna, Agnes Miegel, Käthe Kollwitz, Ernsta Wiecherta i�Marion 
Dönhoff. Wybrane fragmenty prezentują emblematyczne motywy, scenki krajobrazowe, rodzajowe 
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poetae”14, gdy Prusy Wschodnie się14wyłaniają (trzymając się historyczno-
-teologicznej terminologii Johanna Georga Hamanna15), historyczne pozo-
stałości, wszelkiego rodzaju „krzemienne narzędzia, broń z� żelaza i� brązu, 
mapy i� ryciny, monety [...], ozdobne klamry, kołowrotek, pięknie wybie-
lone szkielety zwierząt”16, z�których się one składają, nie przypadkiem słu-
żą głównemu bohaterowi powieści Muzeum ziemi ojczystej Siegfrieda Lenza, 
jednego z�najważniejszych utworów literatury wschodniopruskiej po 1945 
roku, do stworzenia budzącego nieustające kontrowersje projektu kru-
chej przeszłości, która jako wschodniopruskie muzeum etnografi czne, od-
tworzone w�Szlezwiku-Holsztynie po ucieczce przed Armią Czerwoną, jest 
tylko rekonstrukcją rekonstrukcji przeszłości. Przeszłości, która już przed 
1945 rokiem istniała tylko w�nielicznych reliktach. W�przekazie wspomi-
nającej literatury – a� (niemieckojęzyczna) literatura wschodniopruska po 
1945 roku nie może robić nic innego – region prezentuje się nie tylko jako 
ówczesna teraźniejszość, ale także i�w�o�wiele większym stopniu jako prze-
szłość już wtedy miniona, która w�tej przeszłości jako podówczas dominu-
jąca teraźniejszość wypierała (ówczesną) teraźniejszość przy pomocy prze-
szłości17. Kto pyta o� Prusy Wschodnie, jest odsyłany za każdym razem 
do jakiegoś „dawniej”, a� stamtąd do „jeszcze dawniej”. Prusy Wschodnie 

martwe natury w�stylu industrialnego kiczu z�końca XIX wieku. Oto niektóre tytuły: Mężczyźni na 
torfowisku, Koński targ w�Wehlau, Życie – święto, Wtedy – wczesnym latem, Chłopi z�Boskollen, Pia-
sek na wydmach, Fantastyczna jazda na promieniu księżyca, Wśród pasterzy, Podróż do młodzieńczej mi-
łości, Powrót jesienią, Przed Bożym Narodzeniem w�starym Królewcu, Wiedźma z�wydm, Nocna prze-
chadzka, Mój dziecięcy raj. 

14 J.G. Hamann, Aesthetica in nuce, w: tenże: Sokratische Denkwürdigkeiten. Aesthetica in nuce. 
Komentarz Sven-Aage Jørgensen (= Universal-Bibliothek 926). Stuttgart 1968, s. 77-147, tu: 
s. 87. (łac. „Zawiłe wersy i� rozrzucone członki”, niedokładny cytat z�Horacego (Satyry I, 4, 62), 
gdzie disiecti membra poetae znaczą tyle, co słowa autora, w�których mimo luźnego związku, myśl 
można uchwycić).

15 Na temat długiego oddziaływania koncepcji historii Hamanna na najnowszą (polską) litera-
turę (także z�Prus Wschodnich) por. J. Joachimsthaler, Die Ästhetik des Verlusts. Hamanns (indirek-
te) Gegenwärtigkeit in Zeitalter und Literatur der Deprivation, w: B. Gajek (red.), Die Gegenwärtigkeit 
Johann Georg Hamanns. Acta des Achten Internationalen Hamann-Kolloquiums an der Martin-Luther-
-Universität Halle-Wittenberg 2002 (= Regensburger Beiträge zur deutschen Sprach- und Literatur-
wissenschaft B 88). Frankfurt/M. i�in. 2005, s. 273-288.

16 S. Lenz, Muzeum ziemi ojczystej. Tłum. E. Borg, M. Przybyłowska. Warszawa 1991, s. 93.
17 Por. tamże, s. 132: „[...] wszystkie pomieszczenia w�domu służyły muzeum ziemi ojczystej, 

były tym muzeum z�niezliczonymi świadkami i�świadectwami”.
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umykają w�coraz odleglejszą przeszłość, skazując swojego poszukiwacza na 
to, że zawsze będzie pozostawał „na zewnątrz”, beznadziejnie wyobcowa-
ny i� „nie na właściwym miejscu” obok nieosiągalnie „prawdziwych” Prus 
Wschodnich, których w�swoim zanurzeniu w�przeszłości nie jest w�stanie 
pojąć. „Zbierałem [...] kamyki i�kamienie, gdzie tylko mogłem. Poskładałem 
je w�całość, za wzór prehistorię Prus obierając!”18. Wydłużanie przeszłości 
(i� „właściwości”) w� ostatecznie niedostępną nieskończoność prowadzi do 
tego, że w�wielu tekstach niemieckich, których autorzy wspominają Pru-
sy Wschodnie po 1945 roku, utrata „ojczyzny” jest rzutowana na „głębszy” 
grunt metafi zyczny względnie metafi zyczno-archaiczny, natomiast na naro-
dowy socjalizm nakładają się refl eksje dotyczące oddalania się dawnej „oj-
czyzny”, bardziej znaczącego niż jego oddziaływanie. Dzięki temu jej trakto-
wana jako nieunikniona utrata może się wydawać znośniejsza – niezależnie 
od konkretnych zdarzeń historycznych. Jednocześnie utrata ulega idealiza-
cji jako coś nadnaturalnego. Jej „sens” polega – tak jak sens każdego mitu 
raju utraconego – również na tym, aby wcześniejszą egzystencję utracone-
go, które stało się czymś nadrzeczywistym, utwierdzić jako niegdyś istnieją-
cą rzeczywistość, jeśli nawet w�taki sposób (poza mitem) nigdy ona nie ist-
niała. W�ten sposób Prusy Wschodnie prezentują się jako coś istniejącego 
poza czasem, zawsze minionego, quasi-substancjalnego i�ponadczasowego, 
chociaż terytorium pierwszy raz nazwane w�1773 roku tą podówczas nową 
nazwą stało się jednostką administracyjną dopiero w�1778 roku19. Wcześ-
niej nie istniały żadne „Prusy Wschodnie” – ani terytorialnie, prawnie i�ad-
ministracyjnie, ani w�świadomości mieszkańców i� sąsiadów. Wyobrażenie, 
że istnieje jednorodny, wyjątkowy i�mający za sobą długą przeszłość region 

18 F. Zschokke, Bruteno und Waidewut. Ein historisch-romantisches Gemälde aus Preußens Vorzeit 
(= Wanderungen durch Littauen und Samland. Altpreußische Sagen und Denkmäler 1), Leipzig 1845, 
Przedmowa, s. IX.

19 A. Keller, Osteuropäische Literatur Deutscher Autoren. Interkulturelle Bezugsräume, nationa-
le Selektionsprozesse und poetische Geschichtsmedien am Beispiel ,,Ostpreußen”, „Jahrbuch für Inter-
nationale Germanistik” 37 (2005), z. 1, s. 125-160, tu: s. 135. W�konsekwencji w�skupionym ra-
czej na historii niż fi kcji literackiej standardowym dziele A. Lawaty, H. Orłowski (red.), Deutsche 
und Polen. Geschichte, Kultur, Politik, München 2003, dział pt. ,,Erinnerungsorte” [Miejsca pamięci] 
zawiera wprawdzie esej poświęcony ,,Prusom” (K. Zernack, s. 159-166), natomiast nie znajdziemy 
w�nim – mimo przewodniej roli, jaką Orłowski odgrywa w�historycznoliterackich badaniach Prus 
Wschodnich – tekstu poświęconego „Prusom Wschodnim”. 
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„Prusy Wschodnie” (taka świadomość nie rozwinęła się w�stosunku do każ-
dej prowincji) jest owocem ogromnej pracy nad stworzeniem potocznego 
wyobrażenia prastarego regionu „Prusy Wschodnie”. I� jeśli miałby on być 
jakoś wyobrażalny – w�oparciu o�Anzelma z�Canterbury można by tu mówić 
niemal o�ontologicznym dowodzie na istnienie regionalizmu20 – to region 
ten powinien albo (co jest pewniejsze) powinien był istnieć. 

„Silni chłopi kroczą / za koniem i�pługiem”. Prusy Wschodnie są w�lite-
raturze im poświęconej zawsze wspomnieniem fi kcyjnej „jedności”, teryto-
rialnego „przedtem”21, starszego od historycznie realnego okręgu admini-
stracyjnego Prusy Wschodnie (albo choćby tylko jego nazwy). Polityczne 
przewroty, które dokonały się w�XX wieku, tę tendencję wprawdzie wzmoc-
niły, ale jej nie ugruntowały. W�rzeczywistości już przed 1945 rokiem w�li-
teraturze wschodniopruskiej zaznacza się skłonność do używania grama-
tycznego czasu przeszłego, do narracyjnego przenoszenia Prus Wschodnich 
z�narracyjnej teraźniejszości w�przeszłość, którą z�perspektywy teraźniejszo-
ści można tylko opłakiwać jako umierającą22 albo już umarłą. Nie jest to 
oczywiście wschodniopruską specyfi ką, lecz elementem procesu toczące-
go się w�całych Niemczech (a�może nawet Europie). Z�perspektywy cen-
tralnych ośrodków modernizacji spoglądano z�egzotyzującą nostalgią na co-
raz bardziej opuszczone regiony, z�których napływali migranci, zapewniając 
centrom wspominania (i�przemysłu) perspektywy rozwojowe. Na przykład 
z�Mazur w�okresie istnienia Cesarstwa dwie trzecie urodzonej tam ludno-
ści wywędrowało do Zagłębia Ruhry23. Nieekonomiczny sposób życia ro-
dziców, który imigranci porzucali wraz z�krajem pochodzenia, wydawał się 
z�perspektywy przestrzennej i�czasowej często wcieleniem „dobrego stare-
go świata” (z�którego się kiedyś uciekło). Pojęcie „stron rodzinnych” ule-
gało nostalgicznej transformacji, w�którą utrata tego, co ono przywołuje, 

20 Anzelm z�Canterbury, Proslogion [ok. 1080, ostatnie wydanie niemieckie: Stuttgart 2005], 
rozdz. 2-4. Nawiasem mówiąc, dowód Anzelma na istnienie Boga – bez wymienienia jego imienia 
– pierwszy raz został nazwany „ontologicznym” (i�obalony) przez Kanta. Patrz: I. Kant, Kritik der 
reinen Vernunft (= t. III/I9), Frankfurt/M. 1990, s. 529-536.

21 Utrata światowego charakteru jest zauważalna oczywiście tylko dla przybyszów z�zewnątrz. 
Na przykład według Karla Rosenkranza, Von Magdeburg bis Königsberg, Leipzig 1878, s. 480: „czasy, 
gdy bogaci Kurlandczycy i�Liwończycy studiowali w�Królewcu, [...] dawno już minęły”.

22 F. Skowronnek, Wie die Heimat stirbt und andere Geschichten aus Masuren, Berlin 1902.
23 B. Martin, Masuren. Mythos und Geschichte, wyd. 3, Warszawa 1998, s. 39.
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jest wpisana jako przesłanka tego przywoływania24. W�ścisłej relacji zwrot-
nej z�tym procesem powstawało – poza migracjami (także poprzez wymia-
nę między migrantami) i�poza wyobrażeniami „ojczyzn”, które mieli wędru-
jący ludzie – przekazywane przez opowiadania, prasę, książki, obrazy, szkołę, 
mapy i�wojsko zbiorowe wyobrażenie pozostających pod zwierzchnictwem 
cesarza „całych Niemiec” (a�więc sumy wszystkich „ojczyzn”). Niemcy były 
przestrzenią polityczną i�komunikacyjną, w�której przemieszczały się masy 
ludzi szukających swojej szansy i�uciekających przed biedą. Niemcy próbo-
wały stworzyć z�nich (co nadal jest trudne) „naród”, który bycia całością 
(albo przynajmniej jej wyobrażenia) dopiero powinien się nauczyć. Waż-
niejsze w�ogólnym obrazie mentalnym tej całości od (faktycznie trudnego 
do ogarnięcia) mnóstwa istniejących w�Cesarstwie miast, prowincji, dolin, 
młynów, wsi i�fabryk, był dobrany zestaw wypełnionych treścią symbolicz-
ną przykładowych regionów i�miejsc mających szczególny walor estetycz-
nie odrębnych, odznaczających się oryginalnymi cechami krajobrazów: 
m.in. Ren (już od czasów romantyzmu coś w�rodzaju narodowego „krajo-
brazu pierwotnego”), Alpy, Monachium, Szwarzwald, góra Brocken, Frank-
furt nad Menem, Weimar, Lipsk, Zagłębie Ruhry, Karkonosze, Górny Śląsk, 
Pustać Lüneburska, Hamburg (z�dzielnicą St. Pauli), Rugia, Gdańsk, Pru-
sy Wschodnie (z�Mazurami, Mierzeją Kurońską, Małą Litwą i�Królewcem). 
W�Cesarstwie zaistniały nawet wyobrażenia Berlina. Tereny, na które napły-
wali imigranci (metropolie i�aglomeracje przemysłowe) oraz tereny, z�któ-
rych udawali się oni na emigrację, są w�tej mozaice jednakowo reprezen-
towane, pełniąc rolę komplementarnie się dopełniających przeciwieństw: 
„modernizacja” vs (często już utracona) „ojczyzna”25. Poza bezkresnym ob-
szarem regionalnych środowisk literackich, które często za pomocą zdeter-
minowanej regionalnie i�nastawionej na regionalną autoreklamę literatury 
konkurowały ze sobą o�uwagę, przychylność, dotacje, inwestorów i�godno-

24 Por. m.in. początkowy rozdział w: C. Ratzka, Urte Kalwis. Roman, Berlin 1917.
25 Siła sugestii wiejskiej koncepcji „ojczyzny” sięga aż do historii literatury, która jako literaturę 

regionalną traktuje tylko zorientowaną na wieś „literaturę ojczyźnianą” (por. N. Mecklenburg, 
Erzählte Provinz. Regionalismus und Moderne im Roman, Königstein/Ts.1982), tak jakby berlińskie 
i�gornośląskie powieści o�tematyce przemysłowej nie należały do literatury regionalnej, albo nawet 
„literatury stron rodzinnych”. Na temat relacji między regionem, narodową przestrzenią oraz jego 
(indywidualną i�zbiorową) mentalną i�medialną reprezentacją por. także J. Joachimsthaler, Text und 
Raum, „KulturPoetik” 5 (2005), s. 243-255.
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ści (oraz o�czytelników i�turystów) za pomocą zawsze tych samych skrom-
nych środków artystycznych26, na płaszczyźnie ogólnoniemieckiej powsta-
wała skupiona w� wyodrębnionych regionach (i� często, choć nie zawsze 
z�nich pochodząca) literatura, która szukała czytelników przede wszystkim 
na całym niemieckim obszarze językowym, a�nie tylko na niektórych (zur-
banizowanych bądź wiejskich) terenach. Przedstawiane w�niej regiony słu-
żyły jako przykładowe elementy wyobrażalnej całości. To one składały się 
na zbiorowy obraz mentalny Cesarstwa. Najdalej wraz z�publikacją Wschod-
niopruskiej księgi poetyckiej Adolfa Petrenza27 także Prusy Wschodnie stały 
się terminem stosowanym w�niemieckiej gramatyce regionów, w�której te-
renom uwzględnionym w�regionalnym kanonie przypisywano „własne” spe-
cyfi czne właściwości (bądź ich kombinacje). Stanowiły one wyzwanie dla 
poszczególnych terenów (oraz literatury im poświęconej). Regiony, uzupeł-
niając się wzajemnie, miały się wyróżniać cechami nieobecnymi gdzie in-
dziej (na przykład ktoś biegły w� sztuce jodłowania nie miał czego szukać 
w� Prusach Wschodnich, nawet jeśli ich wielu mieszkańców było potom-
kami uchodźców religijnych z�ziemi salzburskiej). Tylko tak regiony mogły 
stworzyć jeszcze dzisiaj aktualną28 wzorcową mozaikę elementów składają-
cych się na to, czym są bądź powinny być Niemcy. 

26 Por. jako wprawdzie powierzchowny, ale pierwszy (oszczędny) przegląd problematyki – roz-
prawę habilitacyjną Andreasa Schumanna, Heimat denken. Regionales Bewußtsein in der deutsch-
sprachigen Literatur zwischen 1815 und 1914, Köln i�in. 2002.

27 A. Petrenz, Ostpreussisches Dichterbuch, Dresden 1905.
28 Na przykład niejaki Gerhard Eckert publikuje w� wydawnictwie Husumer Verlag oprócz 

książek podróżniczych, kucharskich, albumów roślinnych, poradników majsterkowicza, książek po-
święconych zwierzętom, telewizji i�radiofonii także zatrważające ilości tekstów, które składają się na 
literacki patchwork Niemiec. Podsycają one ponadregionalnie rozpowszechnione stereotypy o�po-
szczególnych regionach i�ich mieszkańcach. Ich sens ujawnia się dopiero wtedy, gdy się je potrak-
tuje jako całość. Por. (to tylko wybór!) m.in.: G. Eckert, Ostpreußens Literatur entdecken und er-
leben, Husum 1994; tenże, Anekdoten aus Ostpreußen, wyd. 5, Husum 2004; tenże, Der Brocken. 
Berg in Deutschlands Mitte gestern und heute, wyd. 3, Husum 1994; tenże, Anekdoten aus Schlesien. 
Mit 30 Anekdoten um Gerhart Hauptmann, wyd. 4, Husum 2005; tenże, Schleswig-Holsteins Litera-
tur entdecken und erleben, Husum 1983; tenże, Die Zugspitze. Höchster Berg in Deutschland. Land-
schaft – Menschen – Kultur, Husum 1995; tenże, Der Wendelstein. Ein Berg, der viele Freunde hat. 
Landschaft – Menschen – Kunst, Husum 1997; tenże, Niedersachsens Literatur entdecken und erle-
ben, Husum 1991; tenże, Anekdoten aus Ostfriesland, Husum 1998; tenże, Anekdoten aus Meck-
lenburg-Vorpommern, wyd. 3, Husum 2003; tenże, Anekdoten aus Brandenburg, wyd. 3, Husum 
2006; tenże, Anekdoten aus Sachsen, wyd. 3, Husum 2005; tenże, Anekdoten aus Pommern, wyd. 3, 
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„A�na niebie bojaźliwie / ptaszek już wiruje”. Prusy Wschodnie były i�są 
w�tej mozaice regionem wiejskim. Królewiec, około 1800 roku i�wcześniej 
jeden z�duchowo najżywszych i�najbardziej inspirujących interkulturowych29 
ośrodków w�całych Prusach, miał może jakieś znaczenie jako miasto, w�któ-
rym o�Prusach Wschodnich pisano30, ale sam jest w�literaturze wschodnio-
pruskiej (z�wyjątkiem powieści historycznych31) niemal nieobecny. Ta nie-
obecność jest uderzająca nawet w�uważanych za kompetentne opracowanie 
źródłowe Wschodniopruskich życiorysach Ulli Lachauer32. Chociaż Królewiec 
był dużym miastem przemysłowym i� ośrodkiem przemysłu stoczniowego, 
Prusy Wschodnie w�rozpowszechnionych poza ich granicami wyobrażeniach 
występowały jako region wiejski, zredukowany do wywierających wrażenie 
krajobrazów33, które stanowiły jego charakterystyczny znak rozpoznawczy. 

Husum 1999; tenże, Die schönsten Sagen aus Hamburg, Essen [!] 1982; tenże, Die schönsten Sagen 
aus Braunschweig, Essen 1983.

29 Por. J. Kohnen, Ostpreußisch-russische Wechselbeziehungen in Königsberg zur Zeit Johann Ge-
org Hamanns, w: B. Gajek (red.), J.G. Hamann, Autor und Autorschaft. Acta des Sechsten Internatio-
nalen Hamann-Kolloquiums im Herder-Institut zu Marburg/Lahn 1992 (= Regensburger Beiträge zur 
deutschen Sprach- und Literaturwissenschaft B 61), Frankfurt/M. u.a, 1996, s. 333-351; J. Manth-
ey, Königsberg. Geschichte einer Weltbürgerrepublik. München, Wien 2005.

30 Por. H. Sudermann, Das Bilderbuch meiner Jugend. Posłowie E. Osterkamp, Frankfurt/M., 
Berlin 1990, s. 220: „Ciasna stolica prowincji [Królewiec!] nie wchodziła odtąd dla mnie w�grę jako 
teren działania. Dla kogoś takiego jak Felix Dahn i�Ernst Wiechert może i�była ona wystarczająco 
duża. Ja natomiast miałem obowiązek poszukania sobie większego królestwa”.

31 Por. M. Adamiak, Lauter Arroganz. Mittelalterliche Ostkolonisation als literarischer Stoff im wil-
helminischen Deutschland, w: K. Sauerland (red.), Kulturtransfer Polen – Deutschland. Wechselbezie-
hungen in Sprache, Kultur und Gesellschaft, t. 3. Bonn 2004, s. 83-92.

32 U. Lachauer, Ostpreußische Lebensläufe, Reinbek b. Hamburg 1998.
33 Analizę literackiego krajobrazu Prus Wschodnich daje Hubert Orłowski, Landschaft und 

Natur als sinnstiftende Faktoren einer Regionalliteratur. Über Ostpreußens deutsche Literatur vor 1914, 
w: S. Kersten, M. Schenke (red.), Spiegelungen. Entwürfe zu Identität und Alterität. Festschrift für 
Elke Mehnert, Berlin 2005, s. 203-323; por. też tenże, Das Bild Ostpreußens in der deutschen Litera-
tur des 20. Jahrhunderts, w: M. Weber (red.), Preußen in Ostmitteleuropa. Geschehensgeschichte und 
Verstehensgeschichte (= Schriften des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen 
im östlichen Europa 21), München 2003, s. 259-281; tenże, Et in Arcadia ego? Heimatverlust in der 
deutschen und polnischen Literatur, w: J.-P. Barbian, M. Zybura (red.), Erlebte Nachbarschaft. Aspek-
te der deutsch-polnischen Beziehungen im 20. Jahrhundert (= Veröffentlichungen des Deutschen Po-
len-Instituts Darmstadt 12), Wiesbaden 1999, s. 209-225, tu: s. 219; J. Stüben, „Wen die Nehrung 
geweiht hat, der taucht tiefer in alle Schächte”. Walther Heymanns Ästhetisierung der ostpreußischen Ge-
schichtslandschaft, w: E. Białek, M. Durzak, M. Zybura (red.), Literatur im Zeugenstand. Beiträge zur 
deutschsprachigen Literatur- und Kulturgeschichte. Festschrift zum 65. Geburtstag von Hubert Orłowski 
(= Oppelner Beiträge zur Germanistik 5), Frankfurt/M. u.a. 2002, s. 257-281.
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Powielając wciąż te same obrazy (jeziora, lasu i�Mierzei), literatura wschod-
niopruska o� ambicjach ponadregionalnych jest uzależniona od ich logi-
ki wewnętrznej. Po to, aby zawarte w� tekstach sformułowania, zdania, fi -
gury i�działania nie kłóciły się z�dominującymi w�nich (i�często je dopiero 
stwarzającymi) obrazami, trzeba niekiedy zaakceptować nawet sprzeczności 
w�stosunku do tego, co te teksty chciałyby odzwierciedlać. Prusy Wschodnie 
(tak jak inne regiony) stają się „zieloną wyspą”34, przekształcają się w�baśń. 
Powstaje świat oszałamiających obrazów, marzeń i�metafor, którego świętość 
graniczy z�boskością: „Lasy stoją niczym wysokie katedry, z�których zapach 
liści i�żywicy unosi się do nieba niczym dym ofi arny”35. Była to fi kcja miej-
sca, „gdzie świat wydawał mi się najpiękniejszy”36, wizja, często już mało ma-
jąca wspólnego z�„rzeczywistością”, którą literatura wschodniopruska rzeko-
mo przedstawiała. Region, w�którym „srebro księżyca jest walutą”37, jeszcze 
przed 1945 rokiem przestał być miejscem rzeczywistym; już wtedy był nostal-
gicznym, pełnym lirycznego piękna „łabędzim śpiewem”38 za czymś utraco-
nym, czego nikt nigdy nie posiadał. Problemu nie stanowi niezwykle atrak-
cyjna estetyka, lecz jej projekcja na rzeczywistość, która jest (albo powinna 
być) właśnie taka. Zachowanie w� tekście estetycznej i� narracyjnej warto-
ści dodanej tych pejzaży wyklucza obciążanie go elementami niezgodnymi 
z�estetyką krajobrazu. Tak więc komplet narracyjnie skonstruowanych po-
staci w�tekście musi „pasować do krajobrazu”, w�którym występuje. Postacie 
są wmontowywane w�„ich” (determinujące konstrukcję) otoczenie „w�zgo-
dzie ze środowiskiem” i�„naturalistycznie”; ich zakres działania jest określony 
i�ograniczony. Zagęszczony jako (otulająca postacie ikonosfera39) krajobraz, 
który stanowi wyraz „nieświadomej symbiozy człowieka z� jego naturalnym 
otoczeniem”40 jest naciągany na ludzi i�społeczeństwo niczym druga skóra.

34 Por. N. Mecklenburg, Die grünen Inseln. Zur Kritik des literarischen Heimatkomplexes, Mün-
chen 1986.

35 F. Skowronnek, Du mein Masuren! Geschichten und Gestalten, Berlin 1914, s. 7.
36 W. von Sanden-Guja, Wo mir die Welt am schönsten schien, Hannover 1957.
37 Annemarie in der Au, Kein Mondsilber mehr als Währung, Dortmund 1971.
38 O. Graf Finckenstein, Schwanengesang. Roman einer versunkenen Heimat, München 1950.
39 Por. H. Orłowski, Za górami, za lasami... O�niemieckiej literaturze Prus Wschodnich 1863-1945 

(= Miniatury Borussii), Olsztyn 2003, s. 11-30.
40 R.P. Stieferle, Entstehung und Zerstörung der Landschaft, w: M. Smuda, Landschaft, Frank-

furt/M. 1986, s. 238-265, tu: s. 238.
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Tak nakładała się warstwa na warstwę, mijał rok za rokiem w�rytm przyrody. To ona 
określała proporcje naszego świata, była jednak pełna nieoczekiwanych zdarzeń, ta-
jemniczych zjawisk nocą w�lesie i�dziwnych odgłosów nad brzegiem mrocznego je-
ziora. Wzrastały tak pokolenia za pokoleniami [...]41.

Leczące, ratujące i� opiekuńcze lasy42. Jeśli krajobraz, to „aleje starych 
drzew, ścieżki marzeń, lasy i�jeziora z�księgi baśni”43 naznaczone oddaleniem 
od cywilizacji i� „dziewiczością”, to ludzie w� tym krajobrazie powinni mieć 
te same właściwości; „naturalistyczne” zrównywanie ludności z� jej „środo-
wiskiem” było zabiegiem stosowanym w�całych Niemczech. W�jego następ-
stwie na przykład ludowe stroje w�Bawarii stały się jako atrakcyjna turystycz-
nie egzotyka dla płacących za nią Niemców z�północy „rzeczywistością” także 
pozaliteracką. Symbolicznie reprezentatywne krajobrazy miały wyglądać tak, 
jak ich symboliczne reprezentacje. Tak samo mieszkający w�nich ludzie. Na-
wet St. Pauli żyje jeszcze ze swojej literacko (i�fi lmowo) ugruntowanej sławy 
„półświatka” oraz z� ludzi, których profesja do niego pasuje. Ale to właśnie 
mieszkańcy byli czynnikiem odróżniającym Prusy Wschodnie od innych re-
gionów. Już w�samej nazwie „Prusy Wschodnie” była zapisana pamięć (w�po-
wieściach historycznych nieustannie przywoływanego) podboju, w�którego 
następstwie ci, którzy dali nazwę tej krainie, czyli Prusowie, „których ryce-
rze wytępili do szczętu”44, zostali z�jej krajobrazu wymazani. Niemniej jednak 
nie tylko prowincja, ale całe państwo zaborcze Prusy (które akurat dawnych 
ziem zakonnych, którym zawdzięcza nazwę, nie podbiło, lecz „odziedziczyło” 
po „Zakonie Krzyżackim”) od początku nosiło wskutek wyjątkowego zbie-
gu historycznych okoliczności swoją nazwę niczym piętno uprawianej przez 
siebie zaborczej polityki. Zmuszała ona państwo do podejmowania racjo-
nalnych działań i�przynajmniej częściowego tolerowania podbitej ludności, 
dzięki czemu Prusy mogły w�późniejszym okresie uchodzić za państwo „no-
woczesne”, zapewniające przestrzeń swobody różnym grupom ludności, teo-
retycznie równym w�świetle doktryny pruskiego prawa. „Do naszej pruskiej 

41 M. Dönhoff, Nazwy, których nikt już nie wymienia, tłum. G. Supady, Olsztyn 2001, s. 61.
42 E. Wiechert, Wälder und Menschen. Roman aus Ostpreußen, München 2000, s. 114-129.
43 Koeppen, Pewnego razu (por. przyp. 6), s. 7. 
44 W. Heymann, Die kurische Nehrung, ein künstlerisches Problem. [Aus dem Nachlass publiziert 

{ze spuścizny}], „Ostdeutsche Monatshefte” 24 (1957/58), s. 527-542, tu: s. 525.
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rodziny należą nie tylko ludzie mówiący po niemiecku i�po polsku, ale rów-
nież tacy, którzy mówią po morawsku, wendyjsku, duńsku i�francusku. Oni 
wszyscy są Prusakami”45. Państwo zaborcze Prusy, które otrzymało nazwę po 
podbitym ludzie (a�nie od niego), było państwem wielonarodowym46, które 
po podboju większości krajów niemieckojęzycznych musiało znaleźć legity-
mację jako państwo „niemieckie”. W�tej sytuacji Prusy składały swojej „nie-
-niemieckiej”47 ludności oferty, albo raczej formułowały zalecenia dotyczą-
ce asymilacji, które – przynajmniej wobec pozbawionych własnego państwa 
Polaków – były równoznaczne z�wypowiedzeniem wojny etnicznej. Konfl ikt 
z�polską ludnością należał do cech konstytutywnych państwa pruskiego w�la-
tach 1848-1918. Tym większe znaczenie dla autopromocji i�propagandy Prus 
miały „małe ludy”, które w�przeciwieństwie do Polaków mogły odgrywać rolę 
„wzorcowo” dostosowujących się mniejszości. Ponadregionalne, „ogólnonie-
mieckie” prezentacje Mazurów i�mieszkańców Małej Litwy (a�także Kaszu-
bów, Kurów, Filiponów, a�nawet Sinti i�Romów), etniczny pejzaż prowincji 
Prusy Wschodnie (oraz prowincji Prusy Zachodnie) wywiązywały się z�tego 
zadania znakomicie48. Nic zatem dziwnego, że pochodzący właśnie z� Prus 
Wschodnich „naczelny ideolog”49 walki z�polskim żywiołem na Górnym Ślą-
sku przedstawiał Prusy Wschodnie jako idyllę, która nie zna konfl iktów na-
rodowościowych, a�ludzie pełniący tam rozmaite funkcje służebne zasługują 
na najwyższe pochwały za karność i�poczucie obowiązku50. To ludzie, któ-

45 K.F. Preuß, Gebet dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist, w: tenże (red.), 
Ostmarkenbuch. Eine Sammlung aufklärender Abhandlungen, Erzählungen und Schilderungen aus dem 
gesamten Gebiete des deutschen Ostens. t. 2. Breslau 1911, s. 5-10, tu: s. 7.

46 Por. W. Engel, Geistiges Preußen – Preußischer Geist. Zur Einführung, w: G. Hundrieser, 
H.-G. Pott (red.), Geistiges Preußen – Preußischer Geist. Bielefeld 2003, s. 7-11, tu: s. 7.

47 Pojęcie szeroko stosowane w� administracji pruskiej. Wielokrotnie się z� nim spotykałem, 
m.in. w�Archiwum Państwowym w�Opolu, przeglądając akta Kreisschulinspektion Oppeln 1.

48 Patrz Dr. O. Hahn, Die Litauer, w: Preuß, Ostmarkenbuch (por. przyp. 45), s. 111-116; tenże: 
Die Kaschuben in Westpreußen, w: tamże, s. 117-123. Wprawdzie Mazurom nie poświęcono osobne-
go artykułu, ale na s. 117, na mapie quasi-„dobrych” ludów żyjących w�Cesarstwie Niemieckim za-
znaczono także ich.

49 J.J. Scholz, Die oberschlesische Grenzlandliteratur des Robert Kurpiun, w: tenże (red.), Breslau 
und die oberschlesische Provinz. Literarische Studien zum Umfeld einer Beziehung (= Tagungsreihe der 
Stiftung Haus Oberschlesien 4). Berlin 1995, s. 71-90, tu: s. 73.

50 Por. R. Kurpiun, Das goldene Kreuz, w: tenże, Bunt Volk. Eine gemischte Gesellschaft von erns-
ten und spaßigen einfältigen und geriebenen, bekümmerten und sorglosen Leuten, am Wege zusammenge-
rufen von Robert Kurpiun. Berlin, Breslau, Kattowitz, Leipzig [1911], s. 225-252.

Prusy Wschodnie.indd   253Prusy Wschodnie.indd   253 14.06.2022   16:21:5014.06.2022   16:21:50



« 254 »

Jürgen Joachimsthaler

rzy poczucie obowiązku mają we krwi. Gorliwy sługa państwa Robert Kur-
piun dawał sam siebie za wzorcowy przykład udanej asymilacji w� Prusach 
Wschodnich:

Moje nazwisko pochodzi od nazwiska rodu ze staropruskiego plemienia, które znik-
nęło z�kart historii. Moje obie babki były w�prostej linii potomkiniami Salzburczy-
ków, którzy przed dwustu laty opuścili swoją ojczyznę z� powodów wyznaniowych 
i�znaleźli nową w�Prusach Wschodnich51.

Długa tradycja prezentowania Prus Wschodnich jako krainy opiekuń-
czej, zamieszkanej przez „proste”, pokojowe i�dzięki asymilacji „wymiesza-
ne” ludy, które nie są w� najmniejszym stopniu zainteresowane sporami 
etnicznymi, jest kontynuowana jeszcze po 1945 roku (przy czym oceny ule-
gają całkowitemu odwróceniu):

Na południu Prus Wschodnich, między torfowiskami i�piaszczystą pustacią, pośród 
jezior i�sosnowych lasów żyliśmy my, Mazurzy – mieszanina składająca się z�żywio-
łu pruskiego i�polskiego, brandenburskiego, salzburskiego i�ruskiego. Moja rodzinna 
kraina leżała, jak by to powiedzieć, na tyłach historii; nie wydała żadnego sławne-
go fi zyka, żadnego mistrza w�jeździe na wrotkach ani też prezydenta, to, co można tu 
było raczej znaleźć, to niepozorne złoto ludzkiej społeczności: drwale i�chłopi, ryba-
cy i�robotnicy deputatowi, drobni rzemieślnicy i�miotlarze. Beznamiętnie i�cierpliwie 
wiedli oni swój żywot; rozmowy, jakie się u�nas prowadziło, dotyczyły odwiecznych 
tematów o�strzyżeniu owiec, o�kopaniu torfu, o�pełni księżyca i�jego wpływie na mło-
de kartofl e, o�kornikach, albo też o�miłości52.

To nie przypadek, że prawdopodobnie najstarsza (beletrystyczna) li-
teratura poświęcona Prusom Wschodnim była literaturą asymilacyj-
ną53. Obok literatury krajobrazowej tworzyła ona, na płaszczyźnie ponad-
regionalnej słabo jednak zauważalną linię tradycji w� obrębie literatury 

51 Por. autoprezentację Kurpiuna w: „Der Oberschlesier” 11 (1929), s. 245.
52 S. Lenz, Słodkie Sulejki. Tłum. M. Świętek. Poznań 1988, s. 140.
53 Por. H. Orłowski, Die Geburtsstunde der ostpreußischen Literatur, w: Hundrieser, Pott (red.), 

Preußen..., s. 133-150.
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wschodniopruskiej54, która po pierwszej wojnie światowej, zwłaszcza w�po-
wieściach Fritza Skowronnka (które oczywiście wzięły początek z�idealiza-
cji mazurskiej krwi55), włączyła się w�nurt volkistowsko-narodowej literatu-
ry pogranicza56. W�odniesieniu do obrazu Prus Wschodnich w�zauważalnej 
poza granicami regionu literaturze wschodniopruskiej ta linia tradycji mia-
ła znaczenie oczywiście tylko drugorzędne. Ona bowiem „tylko” pomo-
gła wpisać nostalgiczny i�idylliczny obraz niemal już minionych rajsko wie-
loetnicznych Prus Wschodnich, jakimi były w� odległej przeszłości jeszcze 
przed (w�każdym momencie opowieści zawsze „prawie”) dokonaną asymi-
lacją. Mazurów i� Litwinów traktowano – wyraźnie w� przeciwieństwie do 
opornych Polaków – z�chwilami nachalną sympatią. Językoznawcy i�kultu-
roznawcy wręcz ich hołubili, jak gdyby byli małymi dziećmi; przynajmniej 
w�stosunku do Litwinów stworzono zręby nowoczesnej polityki mniejszoś-
ciowej, o�jakiej zwalczani Polacy mogli tylko pomarzyć57. Niepolskie mniej-
szości konsekwentnie idealizowano, lokując je w� uroczych krajobrazach 
Prus Wschodnich jako „przedniemieckie”. W� pruskiej ofercie względnie 
nakazie asymilacji takie atrybuty jak „niemiecki” i�„wysokoniemiecki”58 nie 
są tylko faktami etnicznymi, ale także etnicznie neutralnym celem rozwoju 

54 Na zasadzie niemal epigramatycznej puenty obie te linie tradycji łączą na zasadzie tematycz-
nego „objęcia” (analogicznie do rymu okalającego) tytuły czterech rozdziałów w: H. Orłowski, Za 
górami..., „1. Na początku był landszaft. O�ikonosferze Prus Wschodnich”, „2. Na początku było po-
wstanie. O�narodzinach literatury wschodniopruskiej, „3. Na początku była wojna. Narodziny po 
raz wtóry”, „4. Na początku był las. O�literaturze konserwatyzmu ludowego”.

55 F. Skowronnek, Masurenblut, w: Kurze Geschichten 1 (1897), nr 10, s. 23-71.
56 Nie przypadkiem Fritz Skowronnek dał się poznać także jako wydawca podobnie pomyśla-

nej (aż do manipulacji) edycji dzieł Gustava Freytaga. Por. G. Freytag, Ausgewählte Werke. Unter 
Zugrundelegung der Originalausgaben durchgesehen und zeitgemäß gekürzt v. Fritz Skowronnek. 4 Bde. 
Leipzig 1926. Na temat mentalności pogranicza patrz: T. Namowicz, Zur Literatur in Ostpreußen 
als einem Phänomen der ,,Grenzraumliteratur”, „Studia Germanica Posnaniensia” 24 (1999), s. 81-
-89; R. Traba, Zur Grenzlandmentalität in Ostpreußen in der Zwischenkriegszeit. Max Worgitzki (1884-
-1937), „Zeitschrift fr die Geschichte und Altertumskunde Ermlands” 50 (2000), s. 91-99.

57 Por. M. Friedeberg, Der deutsche Osten, w: J. Kürschner (red.), Das ist des Deutschen 
Vaterland. Berlin, Eisenach, Leipzig 1897, s. 129-148, tu s. 148.

58 Także wielu Niemców musiało się dopiero stać naprawdę „niemieckimi”. Jest to widoczne 
m.in. w�jednoczesnej polemice przeciwko posługującym się innymi językami grupom ludności oraz 
przeciwko wielości „niskich” niemieckich dialektów lokalnych i�regionalnych. Por. m.in.: Über die 
Einwirkung auf das Erlöschen der Nebensprachen in unserem Vaterlande, w: Preußische Provinzialblät-
ter 1830, s. 343-344.
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„dzieci natury” niczym w�rezerwacie, poza którym nie zdołałyby one prze-
żyć. „Dziewiczość” krajobrazu i�literackie wpisanie ludzi w�„naturę” nie były 
jednak w�stanie przykryć zasadniczej aporii polegającej na tym, że przedsta-
wiane jako wzorcowe grupy ludności podatnej na asymilację właśnie w�jej 
następstwie tracą swoją odrębność i�musi dojść do ich rozpadu59. Można 
to było przedstawiać tylko tak, że członków „małych ludów” pokazywano 
(idealizowano) w�złożony i�potencjalnie kryjący w�sobie sprzeczności spo-
sób jako reprezentantów jeszcze wyczuwalnej „lepszej” przeszłości, która 
jednocześnie musiała być „gorsza” od „niemieckiej” teraźniejszości, bo ina-
czej asymilacja byłaby niepotrzebna. Littauische Geschichten Ernsta Wie-
cherta są typowym przykładem literackich aporii, do których musiało to 
doprowadzić. Z�jednej strony narzeka się na stopniowe znikanie poddanych 
zwiększonej presji asymilacyjnej „prawdziwych” Litwinów, których na uży-
tek owych narzekań należy zredukować do ich podatnego na nostalgizację 
i�egzotyzację „naturalnego” ulegającego modernizacyjnej presji trybu życia. 
Z�drugiej strony odmawia się Litwinom, którzy (i�to w�niemałej liczbie) po-
trafi ą się odnaleźć także w�nowoczesnych warunkach (czyli wzorcowo się 
zasymilowali), prawa do nazywania siebie Litwinami:

Litwin jako taki nie zajdzie dalej niż chłop. [...] Synowie Litwinów studiują, wstępu-
ją na ambonę, wdziewają togi, obejmują uniwersyteckie katedry. Tym samym prze-
stają być Litwinami60.

W�swoich historiach sędzia Wiechert pochyla się z�wyżyn auktorialnej 
perspektywy z�protekcjonalną sympatią nad naiwnym i�„nierozsądnym” lu-
dem złożonym z�jeszcze nie zasymilowanych „teraźniejszych” Litwinów, któ-
ry w�następstwie modernizacji reprezentowanej wobec wykreowanych po-
staci przez pruski autorytet Wiecherta jako instancję moralną musi zginąć, 
ponieważ jego przywiązanie do prawa zwyczajowego (szczególnie ważne-
go dla sędziego Wiecherta) uniemożliwia mu zrozumienie „nowoczesne-
go” państwa prawnego i� „niemieckiego” obywatelskiego prawa własności. 

59 Por. m.in. afi rmację likwidowania „małych ludów” przez asymilację w: M. Toeppen, Histo-
ria Mazur. Przyczynek do dziejów krainy i� kultury pruskiej. Tłum. Małgorzata Szymańska-Jasińska. 
 Olszytn 1998.

60 E. Wiechert, Littauische Geschichten. Dresden, Leipzig 1900, Wstęp, s. XI.
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To właśnie jest źródłem tragicznie „niewinnej winy”, zabarwionej nostalgią 
klęski, w�której rozbłyskuje jeszcze tęsknota za ich ongiś „dziewiczą” egzy-
stencją i�jednocześnie towarzyszy świadomość jej „przestarzałości”. Osobli-
wa równoczesność „dobrych” Litwinów mających wszystkie cechy bliskich 
natury szlachetnych „prostych ludzi” i� skazanych na zagładę Litwinów 
„przestarzałych” (i� siłą rzeczy moralnie podejrzanych) przewija się przez 
teksty, jak gdyby opisywane w�nich zdarzenia miały miejsce w�coraz bardziej 
od siebie niezależnych, a� jednak (niczym w�podwójnym oświetleniu) cią-
gle się w�tym samym miejscu i�w�tej samej osobie przenikających światach 
równoległych, bezczasowym świecie marzenia dawnej Litwy z�jednej i�histo-
rycznie „prawdziwej” niemieckiej rzeczywistości z�drugiej strony. 

„Nad bagnami, nad zatoką / wschodzi świt”. Wiele spośród Wiechertow-
skich postaci nie radzi sobie z�„niemiecką” konkurencją, wpadając w�pułap-
kę zadłużenia i� w� konsekwencji wikłając się w� procesy sądowe. Poza tym 
„litewskie” postacie ucieleśniają – poza wątkiem czysto etnicznym – ofi ary 
modernizacji, które budzą współczucie kogoś, kto akceptuje racjonalizację 
wszelkich przejawów życia. Osadzone w�odpowiednio oddalonym od cywili-
zacji krajobrazie, reprezentują przednowoczesne piękno nie tylko litewskiej 
przeszłości, z�którą rozstanie polega na uznaniu, z�ciężkim sercem, że musi 
ona zginąć. Jednocześnie wystawia się jej pomnik, który – przy bliższym wej-
rzeniu – jest raczej upamiętnieniem wzruszającej i�niemal kanibalistycznej 
tęsknoty zwycięzców modernizacji za „naturalnym” życiem przegranych i�ich 
wyidealizowanych warunków życia. „Litwini” zaspokajają tęsknotę cywiliza-
cji za stanem przedcywilizacyjnym. Za pośrednictwem literatury ze zrozumie-
niem przyswajane jest to, co – jednocześnie chwalone i�skazywane – ulega 
zniszczeniu. Zasadniczo chodzi tu o�literaturę podejmującą kwestie koloni-
zacji i�dominacji, która marzy o�„szlachetnym dzikusie”, czerpie przyjemność 
z�jego pozornie nieokiełznanych popędów i�jednocześnie świadomie chce go 
„ucywilizować”, skazując go tym samym (przynajmniej jako fenomen kultu-
rowy) na zagładę. Podobne konfl ikty między ludnością a�wymaganiami, jakie 
stawia modernizacja, znajdziemy – w�różnym zabarwieniu i�natężeniu – tak-
że w�innych literaturach regionalnych61. Stanowią one niezbywalny element 

61 Do znanych przykładów należą m.in. J. Gotthelf, Der Bauernspiegel. Burgdorf 1837; B. Auer-
bach, Die Geschichte des Diethelm von Buchenberg, w: tenże, Schwarzwälder Dorfgeschichten. t. 3, 
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przezwyciężania modernizacji, jakkolwiek w� żadnej innej literaturze poza 
wschodniopruską zabarwiona etnicznie różnica między w�hierarchii kultu-
rowej „nadrzędnym” autorem i�jego postaciami nie gwarantuje takiej pew-
ności bycia w�prawie i�okazywania jej z�wyżyn liberalnej, pełnej zrozumienia 
postawy wobec ludności z� sympatią infantylizowanej (i� skazywanej na za-
gładę) jako „niższa”. Przedstawianie Prus Wschodnich jako idylli trwa zresz-
tą do dzisiaj i�dotyczy nawet postrzegania obecnej ludności regionu, która 
dla wykształconego na literaturze o�Prusach Wschodnich obserwatora na-
dal jest „idyllicznie” wtopiona w�krajobraz. Jeszcze w�2002 roku nawet umysł 
tak krytyczny jak Ralph Giordano musiał się bronić przed siłą sugestii trady-
cyjnego splotu krajobrazu, estetyki i�tradycji postrzegania: „Jestem w�pełni 
świadomy, że grozi mi poetyzowanie zacofania, wręcz ubóstwa i�upiększania 
dawności”62. Istnieje niebezpieczeństwo, że przemoc (choćby nawet „tylko” 
ekonomiczna) przekształci się w�idealizację jej skutków, że idylla ukryje albo 
zbagatelizuje presję okoliczności, która czyni swoje obiekty podatnymi na 
idyllizację (a�w� tekstach literackich z�moralizatorskim zacięciem przedsta-
wia nieuchronną zgubę, którą niosą procesy modernizacyjne, jako tragicz-
ny skutek wyłącznie indywidualnych błędów). „Litewski” Prusak Wschod-
ni reprezentuje tych wszystkich, którzy „nie nadążają” – Litwinów, Niemców 
i�Polaków i� innych – tak jak u�Wiecherta „nowocześni” Litwini nie są już 
Litwinami. Określenie etniczne staje się socjalnym, natomiast różnice spo-
łeczne podstawą dystynkcji etnicznej. Translacja wymiaru socjalnego w�et-
niczny obiecuje mniejszościom etnicznym asymilację, która oznacza awans 
społeczny i�kulturalny. Nie chodzi przy tym w�pierwszym rzędzie o�problemy 
etniczne, ale o�przepracowanie modernizacyjnej różnicy, która poza wszyst-
kim sprawia, że (możliwy do zażegnania przez asymilację) konfl ikt etnicz-
ny między „Niemcami” i�„Litwinami” wydaje się w�porównaniu z�konfl iktem 
niemiecko-polskim całkiem niewinny. „Litwini” to (tak samo jak chętnie 
zapominani Prusowie) przeszłość (przynajmniej wielu wywodzących się od 
nich) „Niemców” (w�Prusach Wschodnich). Nie są natomiast „wyobcowa-
nym „ludem”. Przypisywana im (tak jak całej „prehistorii”) naturalna „szla-
chetność” jest ekstrapolowana w� idealną przeszłość poza czasem, podczas 

Mannheim 1853; L. Thoma, Andreas Vöst, München 1905. Ten konfl ikt jest siłą napędową „natu-
ralistycznych” dramatów Gerharta Hauptmanna. 

62 Por. Giordano, Ostpreußen ade..., s. 149.
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gdy „ostatni” jeszcze żyjący Litwini (i�wraz z�nimi cały „pozostały” lud) z�bó-
lem serca są skazywani na asymilację (albo klęskę). Ta sprzeczność prowa-
dzi do podwojenia czasu i�„Litwinów” (oraz „Wschodnich Prusaków”). Obok 
„niemieckiej” teraźniejszości istnieje bezczasowa „litewska” przeszłość; pod-
czas gdy w�doczesnym „niemieckim” nurcie historii „Litwini” słusznie rozpły-
wają się (bądź giną) w�nurcie asymilacji, w�innym nurcie historii trwają jako 
coś o�nieprzemijalnym pięknie. Przeszłość usamodzielnia się jako czas rów-
noległy. Zawierająca się w�niej idyllizacja tych, którzy na modernizacji prze-
grali, odciąża jej wygranych. Prusy Wschodnie stają się swoją własną prehi-
storią, region wyodrębnia własną byłość jako własną ikonę, traktując siebie 
jako utratę tego, co przyobleczone w� ikoniczną formę (tak jak w�Muzeum 
ziemi ojczystej Lenza) konfrontuje się z�samym sobą. Region opłakuje siebie 
jako to, czego sam musi(ał) się pozbawić. Właśnie dzięki pozornemu odda-
leniu literackie „Prusy Wschodnie” stanowią jeden z�najbardziej wyrazistych 
(i�najbardziej dojmujących) szyfrów modernizacji w�literaturze niemieckiej. 

„Tak zaczyna się dzień, / czystym światłem, tak”. W�podobnym tonie jak 
u�Wiecherta – i�mimo znaczącej literackiej innowacji wyraźnie odeń zależ-
ne – są Litauische Geschichten [Litewskie historie] Hermanna Sudermanna. 
Także u�niego krajobraz upiększa ginący świat, przenosząc go „w�horyzoncie 
doświadczenia czytelnika ukształtowanego przez industrializację, życie wiel-
komiejskie i�doświadczenia wojenne [...] do [...] świata nierzeczywistego, 
do wizjonerskiej krainy”63. Również w�przedniemieckim onirycznym świe-
cie Sudermanna jest dostrzegalny gest „niemieckiej” wyższości:

Niemieccy mieszkańcy tworzą grupę postaci dla przebiegu akcji raczej marginalną, 
która wyrasta ponad grupę postaci litewskich wyższą pozycją społeczną. Niemiec-
cy członkowie gmin występują w� „litewskich opowiadaniach” jako sędziowie, tłu-
macze, wójtowie, ekonomowie, posiadacze ziemscy i�nauczyciele. Górują nad litew-
skimi mieszkańcami wsi nie tylko dzięki władzy politycznej i� własności, ale także 
wykształceniem. Niemieckie postacie występujące w�nowelach zawsze potrafi ą prze-
niknąć myśli i�naiwne plany litewskich mieszkańców wsi64.

63 A. Schäfer, Wirklichkeitssicht und Figurengestaltung im Werk Hermann Sudermanns. Eine 
Interpretation der ,,Litauischen Geschichten”. Dresden 1997 [praca zaliczeniowa], s. 41.

64 Schäfer, Wirklichkeitssicht..., s. 20-21.
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Możliwy jest też nieco inny sposób odczytania: kulturowe i� społeczne 
zróżnicowanie również u�Sudermanna jest ekstrapolowane na różnicę et-
niczną, chociaż nie musi być z�nią tożsame. Ważniejsze wydaje mi się spoj-
rzenie z�wyniosłej perspektywy (już) „niemieckiej”, czyli „ucywilizowanej” 
osoby będącej autorytetem na (jeszcze nie-„niemiecki”) „lud”. Ten „lud” 
przemawia u�Sudermanna (w�dużej mierze dzięki „naturalistycznej” meto-
dzie eksploracji języka „ludu”) głosem o�wiele bardziej własnym niż u�Wie-
cherta. Niektóre sceny w�opowiadaniach Sudermanna składają się niczym 
kubistyczne formy z�wielu wypowiedzi formułowanych z�różnych perspek-
tyw narracyjnych. Narrator pozwala „kipieć” gwarowi rozmów (zachowując 
oczywiście pełny przegląd zainscenizowanej przez siebie sytuacji). To, że li-
teraturę wschodniopruską, która osiągnęła ponadregionalne znaczenie, za-
początkowało autorytarne i�auktorialne spojrzenie z�góry wilhelmińskiego 
liberalnego prawnika Wiecherta, okazuje się w�konfrontacji z�jego „następ-
cą” Sudermannem przypadkiem szczęśliwym dla literatury. W�żadnej innej 
bowiem literaturze regionalnej narratorzy i�opowiadane historie nie są od 
siebie tak bardzo odległe, a�jednocześnie w�żadnej innej literaturze narra-
torzy nie wydają się mimo to (a�może właśnie dlatego) całkowicie stopie-
ni z�przedmiotem swoich opowieści dzięki głosom, którym pozwalają prze-
mówić. Żadna inna literatura regionalna wreszcie nie przynosi w�warstwie 
poetologicznych przesłanek tak silnego, pobudzającego do refl eksji napięcia 
między opowiadaniem i�jego przedmiotem, w�żadnej też nie ma tak głębo-
kiego wewnętrznego rozłamu między liberalną „swobodą zabierania głosu” 
przez budzące sympatię postacie a�kontrolującą wszystko z�sędziowską skru-
pulatnością i�wydającą surowe osądy moralne centralną instancją. Narra-
torzy rozpościerają nad swoimi światami opromieniony blaskiem etyki fi r-
mament, z� którego wysokości nadzorują i� surowo oceniają działające na 
ziemi postacie. Formułowane z�auktorialnej perspektywy osądy oraz intere-
sowna sympatia dla tyle co zmierzonych sędziowskim spojrzeniem i�„skaza-
nych” postaci (wynalezionych przez autora specjalnie w�tym celu) pozostają 
względem siebie w�ciągłym napięciu (i�pobudzają do efektywnej lektury)65. 

65 R. Hartmann, Im „entlegensten Strich deutschen Grenzgebietes” – Preußisch-Litauen am Ende 
des 19. Jahrhunderts im Erzählen Ernst Wicherts, w: R. Hartmann (red.), Literaturen des Ostseeraums 
in interkulturellen Prozessen, Bielefeld 2005, s. 81-98.
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Nawet jako przeciwieństwa są od siebie zależne jako „właściwa” auktorialna 
teraźniejszość i�„lepsza” przezwyciężona fi kcyjna przeszłość, wyrażając swój 
wzajemny stosunek w� postaci temporalnego paradoksu. Literackie Prusy 
Wschodnie przybierają w� narracji, w� której dochodzą do głosu niezliczo-
ne nawzajem sobie przeczące i�jednocześnie nakładające się na siebie głosy, 
postać przekornego czasu przeszłego niedokonanego, sterowanego przez re-
prezentującego teraźniejszość narratora. Konfrontuje się z�nim jako (prze-
zeń przecież zainscenizowana) byłość [Gewesenheit], która ma sprawiać 
wrażenie o�wiele barwniejszej od często monotonnego, szarego życia bardzo 
przecież ubogich mieszkańców Prus Wschodnich, które pisarz zna z�autop-
sji. Te liczne „literackie” głosy, którym narrator (prawie jak w�postępowa-
niu sądowym przeciwko samemu sobie) pozwala przeciwko sobie przema-
wiać (jednocześnie sprawując nad nimi kontrolę), wzmagają w�czytelniku 
poczucie obcowania z�niezapośredniczonym „nieliterackim” autentyzmem 
w�„minionym” czasie równoległym, przeniesionym do czasu przeszłego nie-
dokonanego. Kilka dziesiątków lat po Sudermannie (przede wszystkim) 
Bobrowski dostrzegł w�ich różnorodności idealną zaginioną (i�zniszczoną) 
różnorodność etyczną (jego narratorzy wyraźnie mówią o�swojej współwi-
nie za jej zagładę). Literatura wschodniopruska ma szczęście rzadko będą-
ce udziałem literatury regionalnej, że czwórka autorów: Wiechert – Suder-
mann – Bobrowski – Hein66 to pisarze wybitni, którzy w�coraz większym 
stopniu (Wiechert oczywiście najmniej przyłożył do tego ręki) przedstawia-
li wieloznaczność wielogłosowego „ludu”, podkreślając momenty okazy-
wania przezeń emancypacyjnej przekory albo przynajmniej braku afi rmacji 
i�przekładali je na tekstury czerpiące z�„żywego” języka mówionego i� roz-
wijające karnawałową wielogłosowość (zdecydowanie w�duchu Bachtina). 
Mocno u�Bobrowskiego zaawansowane (względne) równouprawnienie róż-
nych głosów pozwoliło mu na sformułowanie dojrzałego projektu liryczne-
go „przedniemiecko”-wielonarodowej Sarmacji.

66 Por. M.P. Hein, Fluchtfährte. Erzählung, Zürich 1999. Autor przekłada wielogłosowość osta-
tecznie na wielogłosowość pamięci i�uwalnia pisanie od widocznego jeszcze u�Lenza i�Bobrowskiego 
przywiązania do (choćby nawet przewartościowanych) koncepcji „ludu”. O�tyle Hein jako pisarz, 
który opisany tu nurt podsumował i�zamknął, już do niego nie należy. Por. także J. Joachimsthaler, 
„Fluchtfährte” zwischen den Kulturen. Zu Manfred Peter Hein, w: Hartmann (red.), Literaturen des 
Ostseeraums.... 65), s. 43-66.
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„Morze kontynuuje śpiew / szczęścia”. W�połączeniu z�ukształtowaniem 
krajobrazu ta wielogłosowość prowadzi do stylizacji przeniesionych do fi k-
cyjnego „niegdyś” postaci zaludniających literaturę wschodniopruską. Byli 
to „inni” żyjący przez pokolenia „pod władzą narratora” „przedniemiecko” 
i�w�oddaleniu od świata nad wodami, rzekami, morzami i�jeziorami ludzie, 
którzy wykonują silnie naznaczone archaicznością zawody. Ten świat zalud-
niają żyjący w� „naturalnej”, podlegającej władzy popędów, prawie jeszcze 
nie znającej prawa symbiozie szlachetni zbójcy i� zakochane w�nich, pota-
jemnie uwodzone panny służące, pożądliwie wyciągający ręce do wiejskich 
dziewuch panowie, podpalacze, którzy popadają w�długi z�powodu swojej 
uczciwości, samotne matki otaczające miłością swoje nieślubne dzieci, ży-
dowscy i�chrześcijańscy poszukiwacze wiary i�lubiący śpiewać pijacy. Jest to 
barwne panoptikum złożone z�postaci, które zgodnie z�tradycyjną formułą 
stylu wysokiego należałoby zakwalifi kować jako postacie „niskie”. 

Niebieskość w�bójce podbitego oka
Pijackiego nosa czerwień jak posoka
Włosów od kurestwa strzecha pobielała
To Mazurów barwa cała67. 

Inną (leżącą poza obrębem literatury) kwestią jest to, że „niewykształ-
cona: „niczym w� epoce przedindustrialnej [...], niczym w� średniowieczu, 
mrocznym średniowieczu” pozaczasowość tych postaci68 nie pasuje do ludzi 
żyjących naprawdę w�prawdziwych Prusach Wschodnich, którzy są świad-
kami emigracji dużej części współmieszkańców (niekiedy utrzymując z�nimi 
kontakt) i�choćby z�tego powodu nie traktują miejsca, w�którym żyją, jako 
jedynego możliwego miejsca do życia, co zakłada model „naturalnego” włą-
czania”. Prusy Wschodnie jako kraj migracji i�emigracji nigdy nie były bia-
łą plamą na mapie intensywnych ruchów migracyjnych69. „Dziewiczość” 
występowała w�historycznych Prusach Wschodnich w�równie małym stop-

67 H.H. Kirst, Pan Bóg śpi na Mazurach. Tłum. T. Ostojski. Warszawa 1993, s. 289. Krótka 
kwerenda internetowa pokazała, że ta pieśń jest znana także niezależnie od powieści Kirsta. 

68 Ch. Brückner, Jauche und Levkojen, Roman. 25. wyd., Berlin 1998, s. 55.
69 Por. H. Buddensieg, Geleitwort, w: K. Donelaitis, Die Jahreszeiten. Ein literarisches Epos. 

Nachdichtung und Geleitwort v. Hermann Buddensieg, Leipzig 1970, s. 105-122, tu: s. 118.
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niu jak w�całej Europie. Przedstawiania w� literaturze archaiczna ludność, 
przyozdobiona insygniami raczej przed- niż nieniemieckiej przynależności 
etnicznej, była fi kcją literacką (często fantazją na temat sług i�poddanych). 
Jej wieloznaczności nie zaszkodziły ani czasy narodowego socjalizmu, ani 
nazistowska literatura, ani ucieczka i�wypędzenie70. Spotykamy ją, oczywi-
ście już wolną od presji asymilacyjnej oraz prób hierachizowania ludzi, któ-
re do 1945 roku uważano za „właściwe”, u�Siegfrieda Lenza, Arno Surmin-
skiego71 i�Johannesa Bobrowskiego. 

Plastycznie pokazywana „wiejska” sceneria społeczna jest przynajmniej 
po części miejską fantazją; fantazje wiejskości dominują dlatego, że ich au-
torzy (nawet jeśli próbują się przedstawiać inaczej), byli i�są wykształconymi 
mieszczanami (nawet jeśli tylko małomiasteczkowymi). Dlatego wymyśla-
ne przez nich postacie to „przeważnie ludzie żyjący na wsi, których sposób 
myślenia i� postępowania ukształtowało wiejskie otoczenie i� funkcjonują-
ce w�nim pojęcia wartości”72. Na przykład dla Bobrowskiego przywoływa-
ny przezeń w�liryce wschodniopruski krajobraz i�etnicznie różnorodny świat 
były pierwotnie – rozbudowanym później jako złożony model historyczny – 
wakacyjnym przeżyciem z�okresu szkolnego73, którego przedstawienie opie-
ra się nie tyle na autentycznym przeżyciu, ile na auktorialnej absolutyza-

70 Jako przykład może tu posłużyć E. Johann Laube. Jego utwór Tantchen Augustchen Schnei-
dereit. Geschichten von Kindern und Käuzen (Berlin 1941) ukazała się w� wydawnictwie Scherl 
należącym do koncernu prasowego Alfreda Hugenberga. W�1966 roku wydano go w�nowej postaci 
jako (zgodnie z�podtytułem) „wesoła powieść z�Prus Wschodnich” w�specjalizującym się w�literatu-
rze wypędzonych i�nostalgicznej (jak też w�genealogii i�„przepowiedniach”) monachijskim wydaw-
nictwie Aufstieg-Verlag (wyd. 2. 1972). Już w�1938 roku Laube opublikował u�Scherla opowiada-
nie Förster Dach erzählt (wznowienie ukazało się w�2002 w�Melsungen w�wydawnictwie Neumann-
-Neudamm specjalizującym się „w� myślistwie i� przyrodzie”. Utwór Sohn einer masurischen Magd 
wydało w�1938 roku w�Pillkallen (1938-1945 Schloßberg) wydawnictwo ,,Grenzlandverlag Boet-
tcher”. Na temat nowego wydania w�1945 roku nic nie wiadomo.

71 A. Surminski, Opowieści z�Kaliszek, wydanie studyjne. Tłum. S. Bohdziewicz i� in., opieka 
merytoryczna B. Fac, Gdańsk 1995.

72 T. Namowicz, Flucht, Vertreibung und Zwangsaussiedlung in der westdeutschen Literatur über 
Ostpreußen, w: E. Mehnert (red.), Landschaften der Erinnerung. Flucht und Vertreibung aus deut-
scher, polnischer und tschechischer Sicht (= Studien zur Reiseliteratur- und Imagologieforschung 5), 
Frankfurt/M. i�in. 2001, s. 158-187, tu: s. 160-161.

73 R. Tgahrt, Johannes Bobrowski oder Landschaft mit Leuten. Eine Ausstellung des Deutschen Li-
teraturarchivs im Schiller-Nationalmuseum Marbach am Neckar (= Marbacher Kataloge 46), Mar-
bach 1993, s. 449-451.
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cji izolowanych wrażeń. Z�kolei literackie przedstawienia Siegfrieda Lenza, 
syna urzędnika z�Ełku, są – mimo pozornej „bezpośredniości” (wywoływanej 
przede wszystkim za pomocą techniki polegającej na dosłownym cytowaniu 
języka mówionego) – wyrafi nowanymi konstrukcjami stworzonymi według 
literackich reguł spoza przedstawianego świata. Literatura wschodniopru-
ska jest przede wszystkim literaturą, fi kcją. Wpisuje się ją (tworząc często 
wspaniałe warianty) w�istniejące szablony przedstawiania. Sięgając do przy-
kładu zupełnie innego, Prusy Wschodnie w�pamięci literackiej urodzonego 
w�1968 roku na Mazurach Artura Beckera zlewają się w�obraz – znakomi-
cie znanej z�tradycyjnego przekazu – „malowniczej przednowoczesności”74 
pokazywanej w� charakterystycznej manierze, po którą sięgali polscy emi-
granci75 (ale także Rosjanie76, Górnoślązacy77 i�właśnie Wschodni Prusacy). 
Z� przedstawiania opuszczonych stron rodzinnych w� sposób (przeważnie) 
sympatyczny i�odpowiadający będącym w�obiegu stereotypom „przednowo-
czesnej” egzystencji (które mogą wzmacniać wrażenie ciągłości w�obrębie 
literatury wschodniopruskiej aż do pokolenia Beckera), uczynili oni biznes. 
Literatura wschodniopruska jest bardzo często literaturą przeznaczoną „tyl-
ko” dla czytelników spoza Prus Wschodnich i�zaspokajającą ich oczekiwa-
nia. To nie przypadek, że preferowanymi w� literaturze wschodniopruskiej 
gatunkami są wykorzystujące stereotypowe obrazy (i� pozornie je potwier-
dzające) „małe formy”, takie jak baśnie78, idylle79, anegdoty80 i�krotochwi-
le81, a�także (o�wiele częściej) powieści, które te różnorodne „drobne for-
my” łączą w�nowoczesną polifoniczną całość.

„Kraju ojczysty, cały i� zdrowy między plażą i� rzeką”. Sprawą istotną 
jest zawsze bariera czasowa oddzielająca czytające (albo piszące) teraz od 

74 Por. A. Becker, Onkel Jimmy, die Indianer und ich, München 2003.
75 Por. m.in. R. Knapp, Franio. Tłum. A. Kaszuba-Dębska, Kraków 2004.
76 Wręcz kultowym autorem jest Wladimir Kaminer, Russendisco, München 2000.
77 Janosch, Cholonek czyli Dobry Pan Bóg z�gliny. Tłum. L. Bielas, Kraków 2011.
78 Por. G. Papendick, Gottes Schützlinge. Kindergeschichten aus Ostpreußen, Schwarzenbek 1973.
79 A. Miegel, Krabbel. Ein Märchen. Vervielfältigt im Flüchtlingslager Oksböl [przedruk], Minden 

1976.
80 G. Papendick, Wo der Birnbaum stand. Kurische Idylle, Heilbronn 1969; R.M. Wagner (red.), 

Luntrus und Marjellchen, Leer/Osfr. 1974.
81 E.M. Sirowatka, Onkelchens Brautschau. Masurische Schmunzelgeschichten, Wuppertal-Bär-

men b.r.
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literackiego niegdyś. Owo niegdyś zostaje podniesione do rangi przedmiotu 
przedstawienia przekształcającego je w�ponadczasowe odbicie rzeczywisto-
ści, która może tylko opłakiwać „niegdyś”, które przeminęło. „Tęsknota za 
ojczyzną”82 już przed 1945 rokiem barwi krajobraz Prus Wschodnich nostal-
gicznie błękitem i�zielenią. To, że nowoczesne Prusy Wschodnie muszą się 
konfrontować z�przeszłością, decyduje ostatecznie nawet o�tym, jak i�jako 
co będą one wspominane po 1945 roku:

Do matki też nie zaszedł. Nie znosił, gdy w�rozmowach z�gośćmi wymieniała, czego 
to nie było w�Prusach Wschodnich. Na przykład światło elektryczne, w�sąsiednim 
domu nawet centralne ogrzewanie na koks, wspaniale wyasfaltowane drogi, auta 
i�traktory. Matko, matko! Nie musisz usprawiedliwiać twoich Prus Wschodnich. To 
przecież nic nie szkodzi, że dzieci boso biegały po mazurskim błocku, że kury włazi-
ły do kuchni, a�w�korytarzu gnieździły się jaskółki. Całe piękno Prus Wschodnich, 
które pamiętał Kurt, nie miało nic wspólnego ze światłem elektrycznym, asfaltowy-
mi drogami ani z�centralnym ogrzewaniem83.

Przeszłość jest czymś w�teraźniejszości bezczasowo byłym i�nie ma „nic 
wspólnego ze światłem elektrycznym, asfaltowymi drogami ani z� central-
nym ogrzewaniem”. Nawet jeszcze literatura powojenna „stylizowała Ma-
zury jako strony rodzinne, traktowała przestrzeń i� krajobraz jako sacrum 
i�przedstawiała ahistoryczny czas, któremu ingerencja historii położyła kres. 
Topos raju utraconego tworzą zmitologizowane elementy mazurskiego kra-
jobrazu, który jest traktowany jak peryferie świata”84.

Nawet na współczesnego polskiego czytelnika minione Prusy Wschodnie 
oddziałują jak utracone człowieczeństwo85. Dla powojennej literatury nie-
mieckojęzycznej przeniesienie Prus Wschodnich w�czas przeszły niedokona-
ny oznacza możliwość ekstrapolacji historycznej utraty tej krainy na wto-
pioną w�ich literacki obraz starszą i�sięgającą głębiej utratą, wobec której 

82 P. Jokostra, Heimweh nach Masuren. Jugendjahre in Ostpreußen, München 1986.
83 A. Surminski, Kudenow oder An fremden Wassern weinen. Roman, München 1990, s. 346.
84 M. Ossowski, Masuren in der deutschen Literatur nach 1945, w: Hartmann (red.), Literaturen 

des Ostseeraums..., s. 123-143, tu: s. 131.
85 K. Brakoniecki, Prowincja człowieka. Obraz Warmii i�Mazur w�literaturze olsztyńskiej, Olsztyn 

2003.
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narodowemu socjalizmowi pozostaje najwyżej rola pomocnika w�dopełnie-
niu dzieła deprywacji86, które w�następstwie modernizacji i�tak musiałoby 
się spełnić. Literatura wschodniopruska jest pożegnaniem 

(...) także ze społeczeństwem epoki przedindustrialnej, w�którym stosunki między-
ludzkie nie miały jeszcze charakteru przedmiotowego, jak to jest dzisiaj, w�którym 
sens i� wartość życia nie były mierzone wyłącznie zapobiegliwością i� zaradnością, 
a�sukces materialny nie stał się jeszcze miarą wszystkich rzeczy. Tam i�wtedy liczyły 
się w�dalszym ciągu imponderabilia. W�świecie tym było jeszcze miejsce dla ptactwa, 
wydry, kuny i�tchórza, nie znajdujących już dla siebie przestrzeni życiowej w�dzisiej-
szym świecie poddanym intensywnemu zagospodarowywaniu. Orły bieliki, żurawie 
i�wielki kulik mogły sobie znaleźć jakieś odludne miejsce na lęgowisko, a�na polach 
i�poboczach dróg rosły maki i�chabry, które nie musiały jeszcze ustępować pod napo-
rem wszelkiego rodzaju chemikaliów87.

Dobrze pamiętam, jak wątpliwe wydało mi się przestawienie owej samodzielnej 
aprowizacji na gospodarkę rynkową, co wprowadził mój brat przejąwszy majątek. 
Nie ma sensu – twierdził – produkowanie wszystkiego na własną rękę. O�wiele ta-
niej będzie, gdy zlikwiduje się kury, zwolni kobietę, która się nimi zajmuje, i�zacznie 
po prostu kupować jajka. Można było się spodziewać, że pewnego dnia i�ogród pad-
nie ofi arą podobnej argumentacji, tak więc podniósł się wielki lament przeciw za-
chodzącym zmianom. Z�pewnością działania te miały swoje uzasadnienie, ale przy-
bliżały nieuchronnie rozstanie ze starym światem88. 

Deprywacja staje się doświadczeniem modernizacji, które zarysowu-
je kontury historycznego przełomu. W�przeciwieństwie do poważnej czę-
ści literatury i�publicystyki poświęconej Śląskowi, w�której ten region aż 
do 1945 roku był niewinnie „czystą” ziemią ojczystą, znienacka, bez po-
wodu i� zbrodniczo zaatakowaną przez Armię Czerwoną89, w� literaturze 

86 Na temat deprywacji patrz: H. Orłowski, Von ungleichwertiger Deprivation. „Verlorene Hei-
mat” in der deutschen und polnischen Literatur nach 1939, w: tenże (red.), Heimat und Heimatliteratur 
in Vergangenheit und Gegenwart, Poznań 1993, s. 117-128.

87 Dönhoff, Nazwy (por. przyp. 41), s. 5.
88 M. Gräfi n Dönhoff, Dzieciństwo w�Prusach Wschodnich. Tłum. E. i�J. Czerwiakowscy,  Berlin 

1993, s. 67.
89 Por. m.in. K. Wemmer, Joseph von Eichendorff und Neisse. Zum Gedenken an seinen Todestag 

am 26. November, „Unser Oberschlesien” nr 22, 20.11.1981, s. 4.
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wschodniopruskiej, przynajmniej tej o� zasięgu ponadregionalnym, utra-
ta stron rodzinnych była obecna od początku (także przed 1945 rokiem) 
w� sposób dla niej konstytutywny, wobec czego ucieczka i� wypędzenie 
stanowiły „tylko” dopełnienie wcześniej rozstrzygniętego losu. Obecne 
u� Wiecherta rozróżnienie między „współczesnym” narratorem a� „minio-
nymi” obiektami jego przedstawienia implikowało jako modernizujące 
spojrzenie na ofi ary modernizacji (obecne już w�nazwie podbitego kraju – 
„Prusy Wschodnie”) moralne napięcie, które formułowaniu sprzyjających 
ocen i� dyscyplinującemu dystansowi narratora wobec jego wielogłoso-
wych obiektów przypisywało przynajmniej domniemany wymiar moralny. 
Przenoszenie wyidealizowanych wizerunków ludzi przegranych w� niena-
ruszalne fi kcyjne „niegdyś” sprawiło, że ich wyodrębnienie przekształci-
ło minioność Prus Wschodnich (ongiś okrutnie podbitego i�bezwzględnie 
skolonizowanego regionu)90 – przynajmniej podświadomie – w� mroczny 
dylemat moralny. Wina jest nieodłącznym elementem literackiego krajo-
brazu Prus Wschodnich, wpisanym w� stosunek „Niemców” (choćby na-
wet byli to zasymilowani „nie-Niemcy”) do przedniemieckich „tubylców” 
(jej wyrazem jest tragizm wielu opowiadań Wiecherta) i�rzutująca tragicz-
nie na relację między przednowoczesnością i� nowoczesnością. Nie tylko 
pokonani (oraz postacie literackie) byli „niewinnie winni”. Dotyczyło to 
także zwycięzców (narratorów i�czytelników), którzy za pośrednictwem li-
teratury pragnęli zaspokoić swoją sprzyjającą modernizacji tęsknotę za 
niewinnością. Po 1945 roku wyjątkowo strasznym i� potwierdzającym go 
komponentem tego dylematu stał się narodowy socjalizm. Jego formy były 
oczywiście różne u� różnych autorów. Na przykład u� Bobrowskiego, któ-
ry konstruuje historię jako swoistą negatywną germanizację historii cywi-
lizacji, narodowy socjalizm stanowi tylko apogeum (nie wyłączając nar-
ratora) w� dziejach zapoczątkowanej podbojami „Zakonu Krzyżackiego” 
zagłady „naturalnego” wieloetnicznego raju. „Zakon Krzyżacki”, który hi-
storycznie był etnicznie neutralną organizacją krzyżowców, nadal ulega – 
na zasadzie antyfaszystowskiej kontynuacji nacjonalistycznej propagandy, 
aczkolwiek z�diametralnie odwróconym wartościowaniem – „niemieckiej” 

90 Por. R. Simiński, ,,In via enate” – Die Arroganz der Kolonisten gegenüber dem Raum Livlands 
und Preußens im 13. und 14. Jahrhundert, w: Sauerland (red.), Kulturtransfer..., s. 23-30.
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nacjonalizacji91. Byłość Prus Wschodnich jako moralnie lepszego polifo-
nicznego wielonarodowego świata staje się w� ten sposób winą gorszego 
świata niemieckiej potomności, która na istniejący wcześniej lepszy świat 
może patrzeć tylko jako na świat karygodnie zaprzepaszczony (podczas gdy 
u�Wiecherta Litwini jeszcze słusznie, ale już tragicznie utracili grunt pod 
nogami). To nie narodowy socjalizm jest winny, on „tylko” jest wyrazem 
i�kontynuacją, zaledwie cząstką fundamentalnej winy. W�powieści Pan Bóg 
śpi na Mazurach Hansa Hellmuta Kirsta już w�pierwszym dialogu mamy do 
czynienia z�fałszywą, podszytą instynktowną przemocą idyllą:

– Żyjemy w�ostatnim pozostawionym ludziom zakątku raju – rzekł. – Musimy go dla 
siebie zachować. 
– To ma być raj? [...] Przecież to jaskinia morderców!92. 

Właściciel majątku o� znaczącym nazwisku Leberecht [żyj uczciwie – 
przyp. tłum.], który podejmuje (także wbrew narodowym socjalistom) pró-
bę stworzenia na wpół autonomicznego okręgu i� toleruje w� starszym niż 
prawo „naturalnym” poczuciu sprawiedliwości rozmaite „tradycyjne” niego-
dziwości, tłumaczy policjantowi, że 

Ja zaś odkryłem [...], że człowiek tak naprawdę może żyć tylko w�warunkach wol-
ności. Temu też poświęciłem całe moje lata, swój majątek i�osobiste życie. Byliśmy 
szczęśliwi w�Maulach, z�dala od wielkich miast i�gwarnych targowisk. Stworzyliśmy 
tu nasz własny świat. Nie był, na Boga, doskonały, ale był piękny. Zawsze powtarzali-
śmy sobie, że jeśli Bóg sypia gdziekolwiek, jeśli gdziekolwiek może położyć się w�spo-
koju, to tylko u�nas, w�najodleglejszym zakątku Mazur93.

Tej powieściowej idylli od początku zagraża moralna słabość ludzi znajdu-
jąca swój wyraz, a�nie przyczynę, we wtłoczonym w�tym celu w�schemat in-
terpretacyjny narodowym socjalizmie. W�nawiązaniu do konserwatywnych 

91 Por. J. Joachimsthaler, Kuppeln und Ruinen. Zur Funktion der architektonischen Leitmotivik in 
Bobrowskis Lyrik, w: D. Albrecht, A. Degen, H. Peitsch, K. Völker (red.), Unverschmerzt. Johannes 
Bobrowski – Leben und Werk (= Colloquia Baltica 2), München 2004, s. 292-308, tu: s. 301.

92 Kirst, Pan Bóg..., s. 12.
93 Tamże, s. 191-192.
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teorii społecznych posługujących się pojęciem „wspólnoty”94 jest on utożsa-
miany z�procesami, które są w�rzeczywistości niezależnymi od niego skutka-
mi modernizacji:

Czuję, jak skrada się do nas epoka, która nas stłamsi [...]. Coraz większe wokół nas 
ciśnienie, a�my kruszejemy. Już nie myślimy o�wszystkich, wielu zaś zaczyna myśleć 
tylko o�sobie. Działają w�grupach, we wspólnotach interesów. Rozpoczyna się wal-
ka każdego przeciw każdemu. To jest tak, jakby ziemia umykała nam spod stóp. Ro-
dzina, której cząstką jesteśmy, ulega rozpadowi. Miejsce wspólnoty zajmuje orga-
nizacja. Mamy się stać numerami [...]. Kartami kartoteki. Nawozem. [...] Jeszcze 
przed paroma laty podróż do Olsztyna była niewielką przygodą. Dzisiaj mieszczuchy 
co dzień wtykają swoje wścibskie nosy do naszych izb. Świat staje się coraz mniejszy, 
nie ma już świata, który by należał tylko do nas95.

Wzajemne przenikanie się modernizacji i�narodowego socjalizmu pro-
wadzi we wschodniopruskiej literaturze pamięciowej do upowszechnienia 
się świadomości, że jest różnica między szczęśliwą, przeniesioną w�sferę fi k-
cji, autonomiczną i� idealną przeszłością, która istnieje we wspomnieniu, 
a�rzeczywistością, która już przed 1945 rokiem była czymś kruchym. 

Ale dziś jest ona odległa bardziej niż księżyc, ta moja ojczyzna w�Prusach Wschod-
nich. Rozległa, płaska kraina, wysokie jasne niebo, łąki i�lasy, jeziora, nasz dom, ko-
nie. [...] Dla mnie był to nietknięty i�szczęśliwy świat, chociaż już w�moim dzieciń-
stwie od dawna takim nie był96.

Czas ulega zdwojeniu jako przeszłość idealna i� realna, w� której naro-
dowy socjalizm jest tylko jednym z� elementów odpowiedzialnych za by-
łość „lepszego”, które przecież już przed 1914 rokiem inscenizowano jako 
minione. Dlatego strata jest o�wiele większa od szkód wyrządzonych przez 
ucieczkę i�wypędzenia. W�powieści Ernsta Wiecherta Missa sine nomine97, 

94 F. Tönnies, Wspólnota i�stowarzyszenie: rozprawa o�komunizmie i�socjalizmie jako empirycznych 
formach kultury. Tłum. Małgorzata Łukasiewicz, Warszawa 2008.

95 Kirst, Pan Bóg..., s. 192.
96 U. Danella, Vergiß, wenn du leben willst. Roman, München 1974, s. 59.
97 E. Wiechert, Missa sine nomine. Tłum. Maria Kłos-Gwizdalska, Warszawa 1958.
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proces wspominania prowadzi w� głąb mitycznej przeszłości, z� której nie 
mogą nikogo wypędzić ani Armia Czerwona, ani żadne państwo na świecie:

Nie były to już ani wiersze, ani marzenia. Była to rzeczywistość, całkiem naga i�bez-
litosna rzeczywistość, lecz nie opisał jej zwyczajnie. Była surowym materiałem, któ-
ry starał się uformować. Zobaczył, że surowy materiał sięgał daleko wstecz [...] aż 
do piosenki, którą śpiewała niania. [...] I�prawdopodobnie jeszcze i�poza tę piosen-
kę [...]98.

Przeszłość staje się historią metafi zycznej utraty w� chwili, „gdy anioł 
z�mieczem stanął przed bramą raju”99 i� jednocześnie mości się w�„roman-
tyzująco mistycznej więzi z�naturą”100 drugiego (w�wyobraźni) nietkniętego 
zniszczeniem świata, który istnieje równolegle do naznaczonej utratą rze-
czywistością: „Tam za wielkimi rzekami życie toczyło się inaczej, szerzej i�ci-
szej. I�w�wielu rzeczach bardziej prymitywnie. Nie była to bajka, lecz rozu-
miem, że niejednemu może się tak wydawać”101. Wiechert przywołuje tu 
podstawową cechę literatury poświęconej Prusom Wschodnim, czyli prze-
ciwstawianie teraźniejszości przeszłości, która ukazuje się jako na zawsze 
minione „rzeczywiste” Prusy Wschodnie. Fakt, że „prawdziwe” i�ostateczne 
załamanie nastąpiło dopiero w�następstwie drugiej wojny światowej, niemal 
niknie z�pola widzenia wskutek konfrontacji z� tradycyjnie wschodniopru-
skim motywem zagrożonej bądź już utraconej przeszłości; utrata stron ro-
dzinnych jest kształtowana za pomocą doskonale znanych wzorców. Z�mity-
zacją tego, co utracone, a�więc także utraty, idzie w�parze to, „że Wiechert 
pojmuje narodowy socjalizm [...] jako swojego rodzaju katastrofę, którą 

 98 Tamże, s. 106-107.
 99 E. Wiechert, Missa…, s. 204.
100 D. Pertsch, Deutsch-polnische Begegnungen im Spiegel der Literatur. Eine kleine Literaturge-

schichte zum Verhältnis von Deutschen und Polen in Werken deutschsprachiger Erzähler des 20. Jahr-
hunderts über die heute in Polen gelegenen, einstmals deutschen Gebiete Ost- und Westpreußen, Dan-
zig, Hinterpommern und Schlesien. Über Erzählungen und Romane von Horst Bienek, Johannes Bobrow-
ski, Christine Brückner, Gustav Freytag, Günter Grass, Ursula Höntsch, Walter Kempowski, Siegfried 
Lenz, Leonie Ossowski, Rotraud Schöne, August Scholtis, Arno Surminski und Ernst Wiechert, Berlin 
1996, s. 20.

101 Wiechert, Missa..., s. 259.
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spowodowały demony i� siły diabelskie”102. Następuje podwojenie utraty, 
które sprawia, że utrata realna w�porównaniu z�utratą zdecydowanie star-
szą wydaje się mniej realna. Prusy Wschodnie były bowiem krainą utraco-
ną jeszcze przed ich utratą, wobec czego ich utrata rzeczywista jest „tylko” 
utratą czegoś i� tak już utraconego. W� ten sposób utratę można po 1945 
roku z� tym większą intensywnością włączać w�dzieło przywoływania prze-
szłości, które zaczęło się przed 1945, a�nawet jeszcze wcześniej, bo przed 
1933 rokiem. Logicznie nieuchronnym skutkiem tego podwojenia utraty 
stron ojczystych jest dla wspominającego przedstawiana po 1945 roku szan-
sa, wręcz konieczność przewidywania również ucieczki i�wypędzenia, a�więc 
realnej utraty, już przed wybuchem drugiej wojny światowej. Postacie i�nar-
rator zostają ukształtowani jako prorocy tego, co autor i� czytelnicy znają 
z�autopsji:

Bo będzie wojna, ludzie, i�my tę wojnę przegramy. I�ponieważ przejdą po nas tak, że 
kamień na kamieniu nie zostanie ani dziecko przy piersi matki. Możecie mi wierzyć, 
jak w�ewangelię103. 

Wprawdzie wiedziałam już od lat (nie dopiero od wybuchu wojny, lecz od kiedy 
podjęłam studia we Frankfurcie, gdy tamten objął władzę), że pewnego dnia Prusy 
Wschodnie będą stracone104.

Teraz przestałem już wierzyć, że Bóg uśmiecha się do nas. Robiliśmy rzeczy, które go 
zagniewały. Już niedługo będziemy za to pokutować. Wiem, że Bóg nie sypia już tu-
taj. Pewnego zaś dnia również i�nam nie będzie już wolno spać na tej ukochanej zie-
mi. Boję się105.

Takie opinie formułowane w�literaturze wschodniopruskiej różnią się od 
zwykłego, wyrażanego ex post przekonania o�własnej racji tym, że już przed 

102 E. Konarska, Flucht, Vertreibung und Heimatverlust in der deutschen Literatur am Beispiel 
,,Missa sine nomine” von Ernst Wiechert, w: S. Feuchert (Red.), Flucht und Vertreibung in der deut-
schen Literatur. Beiträge (= Gießener Arbeiten zur Neueren Deutschen Literatur und Literaturwis-
senschaft 21), Frankfurt/M.2001, s. 199-212, tu: s. 210-212.

103 E. Wiechert, Dzieci Jeronimów. Tłum. Tadeusz Ostojski, Olsztyn 1973, s. 685.
104 Dönhoff, Nazwy..., s. 18.
105 Kirst, Pan Bóg..., s. 293.
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1945 rokiem była w� niej obecna świadomość życia w� Prusach Wschod-
nich podrzędnych i�„fałszywych”, gdzieś obok Prus Wschodnich już minio-
nych i�utraconych. (Narodowy socjalizm obiecywał zasypanie tej przepa-
ści). Transformacja tej świadomości po 1945 roku w� fałszywe proroctwo 
świadczy o�niezdolności do dwukrotnego opisania podwójnej utraty pozor-
nie jednych (w� rzeczywistości już wtedy podwójnych) Prus Wschodnich. 
Pierwotna silniejsza utrata staje się przepowiednią drugiej utraty, słabszej, 
ale na zewnątrz bardziej realnej (i�pozwala żywić nadzieję, że pierwsza utra-
ta przeżyje drugą, i� że minione Prusy Wschodnie jako kraina wspomina-
na i�utrwalona w�literaturze przetrwają te Prusy Wschodnie, które uległy 
zagładzie). 

„Rozkwitaj dziś i�jutro / pod katedrą pokoju”. Istniejąca oryginalna ma-
tryca pamięci pozwala literaturze wschodniopruskiej zaakceptować utracę 
stron rodzinnych dzięki uzasadnieniu, które wprawdzie relatywizuje odpo-
wiedzialność narodowego socjalizmu w�następstwie pogłębionych rozważań 
moralnych i�mitycznych, ale jej nie wyklucza. Autorzy literatury wschod-
niopruskiej wiedzą, że w� wyborach do Reichstagu 31 lipca 1932 roku 
NSDAP dostała w�Olsztynie 57%, w�Szczytnie 67,5%, a�w�Ełku (rodzin-
nym mieście Siegfrieda Lenza) 70% głosów106. „Nigdzie konfl iktogenne połą-
czenie społecznego ubóstwa z�apelem do poczucia narodowej wspólnoty nie 
zadziałało tak piorunująco, jak wśród Mazurów, tego ludu mieszkającego na 
rubieżach Prus Wschodnich”107.

Widziałem Hitlera w� Prusach Wschodnich, morze fl ag z� hakenkreuzem, zachwyt 
malujący się na twarzach wiwatującego tłumu. To prawda, że działo się tak nie tylko 
tam, lecz wkrótce także w�całym kraju. Ale akurat tam było to dla mnie szczególnie 
bolesne, to poparcie dla moich prześladowców, nie do pogodzenia z�pierwotną fascy-
nacją ukochanym obrazem, który – chociaż coraz mocniej atakowany przez rzeczy-
wistość – trwał nadal w�stanie nietkniętym108.

Właśnie to zdwojenie przeszłości, z� jednej strony autonomiczny „uko-
chany obraz”, który jeszcze po 1945 roku pełni w�stosunku do rozmaitych 

106 Giordano, Ostpreußen ade..., s. 58.
107 Tamże, s. 59.
108 Tamże, s. 18.
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rekonstrukcji Prus Wschodnich funkcję ikony przyćmiewającej swoim bla-
skiem wszystkie różnice, z�drugiej natomiast strony (różnie interpretowa-
ne i�kontrowersyjne) zdarzenia historyczne, ułatwiło po 1945 roku litera-
turze wschodniopruskiej, przynajmniej tej o� zasięgu ponadregionalnym, 
„akceptację” narodowego socjalizmu jako czynnika współdeterminują-
cego jej obiekt (i� jego utratę) w� mniej wartościowych realnych Prusach 
Wschodnich i� poza obrębem „czystego” obrazu szlachetnego bycia prze-
szłością109, wyznanie winy, przyznanie, że „krajobraz [...] absolutnie słusz-
nie jest stracony”110:

Wrażliwa świadomość wzdraga się przed wspomnieniem kolumny uciekinierów, po-
nieważ wraz z�nimi wyłaniają się z�ciemności także wagony z�więźniami; zwiększona 
wrażliwość ostrożnie podchodzi do pamięci Wschodu, na którym szukać trzeba nie 
tylko nazw utraconych miast, ale także zapomnianych obozów. Szlachetność relacji 
z�ucieczki hrabiny Dönhoff i�hrabiego Lehndorffa polega na tym, że są w�całości po-
żegnaniem i�tylko odrobinę skargą111.

Chodzi przy tym o� pożegnalne wspomnienie przedstawianego zawsze 
jako już minione piękna krainy, które również po 1945 roku opiera się na 
byłości wpisanej w�chroniącą wyobraźnię przeszłość równoległą. Tej byłoś-
ci nie mogli zaszkodzić ani Hitler (mimo obietnic składanych uwiedzionym 
Wschodnim Prusakom, że ten obraz jest realnie osiągalny) ani ucieczka 
i�wypędzenie, ponieważ to nie one ją spowodowały. Prusy Wschodnie jako 

109 W�tym kontekście także wieloetniczność w�obrębie motywów wschodniopruskich nabiera 
nowego znaczenia. O�ile kiedyś istniało niebezpieczeństwo, że będzie używana jako argument na 
rzecz niemieckiej dominacji w�sporach o�tereny pograniczne, o�tyle teraz jest ona reinterpretowana 
na potrzeby uznania niemieckich zbrodni popełnionych na innych grupach etnicznych w�regionie. 
Zob. poza Bobrowskim (dla którego stało się to głównym tematem), m.in. A. Surminski, Jokehnen 
oder wie lange fährt man von Ostpreußen nach Deutschland? Roman. München 2000. Na temat 
Surminskiego patrz m.in. E. Beyersdorf, Erinnerte Heimat. Ostpreußen im literarischen Werk von 
Arno Surminski (= Studien der Forschunsgstelle Ostmitteleuropa an der Universität Dortmund 
24), Wiesbaden 1999.

110 J. Bobrowski, „Notiz für Karl Schwedhelm / Süddeutscher Rundfunk”, w: tenże, Gesammelte 
Werke in sechs Bänden. Red. E. Haufe, t. 4, Berlin 1987, s. 327.

111 W.J. Siedler, Weder Maas noch Memel. Ansichten vom beschädigten Deutschland, Stuttgart 
2002, s. 39-40.
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czas przeszły niedokonany są – chociaż historycznie w�ten świat uwikłane – 
(już) nie z�tego świata. „Łoś zasłuchał się w�wieczność”. 
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JĘZYK I�NARÓD 
W�HISTORYCZNYCH PRUSACH (1772/93-1870/78) 

(2012)

HISTORYCZNE PRUSY były regionem wielojęzycznym, w� którym we wczes-
nej nowożytności obok czterech, a�później trzech języków potocznych (pru-
ski do końca XVI w., niemiecki, polski i�litewski przez cały okres), funkcjo-
nowały – przynajmniej w�zachodniej części kraju – co najmniej trzy języki 
urzędowe (łacina, niemiecki i� polski). Niemiecki dominował jako język 
wernakularny (lingua vernacula) zwłaszcza w�administracji większych miast 
oraz na wschodzie historycznych Prus, natomiast w� sejmiku generalnym 
Prus Królewskich w�późnym XVI w. przewagę zdobył język polski. Posłowie 
z�dużych miast posługiwali się łaciną, którą na zasadzie kompromisu czę-
sto wykorzystywano w�negocjacjach. Jak pokazuje ta charakterystyka, kwe-
stia językowa w� Prusach już w� epoce przednowoczesnej była polem kon-
fl iktów1, nie wytyczając jednak – w�przeciwieństwie do konfesji – trwałych 
linii podziałów. W�diagnozie należy uwzględnić zarówno brak standaryza-
cji języka (istnienie obok siebie języków wysoko- i�dolnoniemieckiego na 
rzecznych wyspach oraz pozycja kaszubskiego na Pomorzu Gdańskim), jak 

1 Por. m.in. J. Gerlach, Język polski w�obradach i�korespondencji urzędowej w�Prusach Królewskich 
w�XVI-XVI w., w: Szkice z�dziejów Pomorza. t. 2: Pomorze nowożytne, red. G. Labuda i�S. Hoszowski, 
Warszawa 1959, s. 163-186.
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i�rozpowszechnioną w�praktyce dwujęzyczność, które zacierały i�pozbawia-
ły ostrości granicę języka2.

Ponadto należy pamiętać o�różnicy w�stosunku do występującego w�Eu-
ropie splotu zależności między językiem, krajem i�narodem. W�historycz-
nych Prusach nie zachodziła żadna korelacja między nazwą kraju i�narodu 
(Prusy) z�jednej oraz językiem z�drugiej strony. Nadanie krajowi i�narodo-
wi nazwy po wymarłych Prusach i� ich języku stworzyło pojęcie tożsamo-
ści w�zasadzie oderwane od narodu rozumianego jako wspólnota językowa. 
W�Europie Północno-Wschodniej, gdzie w�epoce nowoczesności nazwy na-
rodów tytularnych wskazują, jaki język wernakularny dominuje w�danym 
państwie, jest to przypadek szczególny (w�Europie dotyczący jeszcze Szwaj-
carii i�Belgii).

Specyfi czny związek między wymarłym językiem tytularnym a� istnieją-
cymi nadal językami wernakularnymi był zauważalny w� latach czterdzie-
stych XIX wieku również w�dyrektywach pozostającego pod wpływem ro-
mantyzmu Fryderyka Wilhelma IV. Ta specyfi ka uwidacznia się w�parafrazie 
przypisywanej królowi wypowiedzi z�1841 r. na forum Akademii Berlińskiej: 
„Król kocha i�bardzo szanuje język ojczysty, ale jednocześnie uznaje rów-
nież obce języki i�narodowości; jest mianowicie zdecydowany pieczołowicie 
kultywować języki ludów nie mówiących po niemiecku, jego berłu podda-
nych, iżby od tej pory żadna narodowość nie wymarła, co spotkało plemię, 
od którego miano całego państwa pochodzi”3. 

Logiczne jest zatem pytanie, jak w� przeciągu stulecia kształtował się 
w� historycznych Prusach związek między wielojęzykową codziennością, 
ekspansywnymi rządami, które wspomagała polityka oświatowa, gospo-
darcza i� militarna, a� (pruskimi, polskimi i� niemieckimi) procesami naro-
dowotwórczymi. Jako cezury czasowe przyjęto aneksję zachodnich terenów 
Prus 1772/93 – interpretowaną w� historiografi i borusjańskiej jako „na-
bycie” i� „zjednoczenie” wszystkich staropruskich terytoriów pod berłem 

2 Por. przeglądowo w�odniesieniu do zachodniej części historycznych Prus: H.-J. Bömelburg, 
Zwischen polnischer Ständegesellschaft und preußischem Obrigkeitsstaat. Vom Königlichen Preußen zu 
Westpreußen (1756-1806), München 1995, s. 59-64.

3 August Böckh podczas posiedzenia Akademii Berlińskiej 8.7.1841 r., cyt. za Gustav Gisevius, 
Die polnische Sprachfrage in Preußen, red. W. Chojnacki, Poznań 1961 [wyd. 1 1845] (Materiały do 
dziejów nowożytnych ziem zachodnich, 5), s. 32.
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Hohenzollernów – oraz integrację historycznych Prus z� Prusów z� Rzeszą 
Niemiecką (1870) względnie podział Prowincji Pruskiej na Prusy Wschod-
nie i� Prusy Zachodnie (1878), który położył kres suwerenności Prus, za-
znaczonej m.in. brakiem przynależności do Związku Niemieckiego. Na ja-
kiej płaszczyźnie i�w�jakim wymiarze można w�odniesieniu do tego okresu 
mówić o�państwowej „polityce językowej” i�do jakich celów leżących mię-
dzy utylitarystyczną nauką języka i�narodową asymilacją zmierzały działania 
władz? Jak w�wielojęzycznym regionie traktowano wielość języków w�kon-
tekście nowoczesnych procesów narodowotwórczych?

Szczególnie w�polskich badaniach, w�których sięgano do starego nie-
mieckiego pojęcia źródłowego, niemieckojęzyczną kulturę administracyjną 
reprezentowaną po 1772 roku przez władze pruskie i�udokumentowaną we 
wczesnych wypowiedziach na temat polityki językowej nazywano „germa-
nizacją”, idąc za przykładem Edwarda Martuszewskiego i�Janusza Jasińskie-
go4. Natomiast w�starszych badaniach niemieckich kwestionowano istnie-
nie jakichkolwiek przejawów celowej pruskiej polityki językowej5. Autorzy 
nowszych studiów, m.in. Wolfgang Neugebauer i�Bernhart Jähnig, podkre-
ślają liberalny i� modernistyczno-konstytucyjny charakter polityki władz, 
szczególnie za wieloletnich rządów nadprezydenta Theodora von Schöna 
(1773-1856)6. Można więc podsumowująco powiedzieć, że o�ile wielu nie-

4 Liczne publikacje Martuszewskiego najlepiej podsumowuje pośmiertnie opublikowana 
monografi a: Edward Martuszewski, „Die polnische Sprachfrage in Preußen” Gustawa Gizewiusza jako 
źródło do badań nad dziejami germanizacji szkolnictwa na Mazurach, Olsztyn 2001; G. Gizewiusz, 
Skarga Mazura. Samoobrona Gustawa Gizewiusza ewangelickiego kaznodziei polskiego kościoła 
w� Ostródzie w� Prusach Wschodnich przeprowadzona przed Prowincjonalnym Kolegium Szkolnym 
prowincji pruskiej, red. E. Martuszewski, Olsztyn 2004 (Rozprawy i�Materiały OBN im. Wojciecha 
Kętrzyńskiego w� Olsztynie. 223). Artykuły Jasińskiego zostały zebrane w� tomie pt. Dążenia 
germanizacyjne. Patrz: J. Jasiński, Między Prusami a� Polską. Rozprawy i� szkice z� dziejów Warmii 
i�Mazur w�XVIII-XX wieku, Olsztyn 2003. Por. także syntetyczne ujęcie w: J. Jasiński, Problematyka 
języków nieniemieckich w�Prusach Wschodnich w�I�połowie XIX wieku, w: Zagadnienia narodowościowe 
w� Prusach Wschodnich w� XIX i� XX wieku, red. J. Jasiński, Olsztyn 1993, s. 7-59; streszczenie 
o�charakterze podręcznikowym w: Historia Pomorza, t. 3.2, Poznań 1996, zwłaszcza s. 111-169, 170-
-193; Historia Pomorza, t. 4,2, Toruń 2002, s. 20-76.

5 A. Hahn, Preussens polnische Sprachenpolitik in Westpreußen von Friedrich dem Großen bis zur 
Reichsgründung, w: Weichselland. Mitteilungen des Westpreußischen Geschichtsvereins 4l (1942), z. 1-2, 
s. 1-11. Zapowiedziane „wyczerpujące opracowanie” tego zagadnienia nigdy nie powstało.

6 W. Neugebauer, Politischer Wandel im Osten: Ost- und Westpreußen von den alten Ständen zum 
Konstitutionalismus, Stuttgart 1992 (Quellen und Studien zur Geschichte des östlichen Europa, 36); 
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mieckich historyków nie dostrzega w�badanym okresie oznak prowadzenia 
germanizacyjnej polityki językowej, o�tyle dla polskich badaczy jest to nie-
podważalne założenie. W�badaniach niemieckojęzycznych to założenie zo-
stało w�znacznym stopniu pominięte, także wskutek nieznajomości języka 
polskiego. Godne uwagi jest też to, że zarówno Schön, jak i�pruski aparat 
urzędniczy są w�historiografi i polskiej i�niemieckiej oceniani bardzo różnie, 
przy czym rozbieżności dotyczą przede wszystkim intencji i�zakresu pruskiej 
polityki językowej (obok polityki wobec elit szlacheckich oraz katolicy-
zmu). Dlatego koniecznie należy zapytać także o� ramy i� granice pruskiej 
polityki językowej. W�próbie odpowiedzi zostanie pominięty okres po 1870 
roku, ponieważ kolejne fale germanizacyjnej polityki językowej zbadano już 
dogłębnie, dochodząc do niepodważalnych ustaleń7.

1. Niemiecki jako język administracji 
a�wykluczanie nie-niemieckojęzycznych elit katolickich (1772-1806)

JAKO CEZURĘ NALEŻY PRZYJĄĆ aneksję zachodnich terenów historycznych 
Prus w�1772 roku, ponieważ z�perspektywy Berlina nowy nabytek był terra 
incognita zamieszkałą przez dzikich „Irokezów”, co wymagało na płaszczyź-
nie administracyjnej wprowadzenia zupełnie nowych regulacji językowych. 
Publicystyczne i�propagandowe zrównanie „nowego nabytku” z� francuski-
mi i� brytyjskimi koloniami oraz przeniesienie określeń używanych w� sto-
sunku do ludności wyraźnie pokazują kolonialny charakter tej polityki8. 
Niemiecki stał się jedynym językiem używanym w� administracji – pomi-
jając zastępcze stosowanie francuskiego – po 1772 roku. Pewien (aczkol-

B. Jähnig, Geschichtsverständnis und Preußenbild Theodor von Schöns, w: Preußen in Ostmitteleuropa. 
Geschehensgeschichte und Verstehensgeschichte, red. M. Weber, München 2003 (Schriften des Bundes-
instituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa, 2l), s. 173-187.

7 H. Glück, Die preußisch-polnische Sprachenpolitik. Eine Studie zur Theorie und Methodologie der 
Forschung über Sprachenpolitik, Sprachenbewußtsein und Sozialgeschichte am Beispiel der preußisch-
deutschen Politik gegenüber der polnischen Minderheit vor 1914, Hamburg 1979; B. Spittler, Das 
höhere Schulwesen in der ,,polnischen Ecke” Westpreußens im Spannungsfeld der Nationalitätenpolitik, 
Dortmund 1986 (Veröffentlichungen der Forschungsstelle Ostmitteleuropa. A�45).

8 I. Surynt, Postęp, kultura i� kolonializm. Polski a� niemiecki projekt europejskiego wschodu 
w�dyskursach publicznych XIX wieku, Wrocław 2006.
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wiek ograniczony) stopień zrozumiałości postępowań administracyjnych 
osiągnięto dzięki zatrudnianiu tłumaczy oraz publikowaniu obwieszczeń, 
wilkierzy wiejskich i�ogłoszeń w�dwóch językach. 

Wprowadzenie niemieckiego jako jedynego języka administracyjnego 
w�całych historycznych Prusach, w�których w�późnym XVIII w. dla ponad 
jednej trzeciej mieszkańców nie był to język ojczysty, opierało się na dwóch 
występujących w�zmiennym układzie przesłankach. Po pierwsze, na ogólnie 
lekceważącym stosunku do nie-niemieckiej ludności regionu, który znalazł 
swój wyraz w�zastosowanych na całym obszarze języka niemieckiego pierw-
szy raz właśnie w� Prusach negatywnie konotowanych pojęciach litauische 
Wirtschaft [litewski bałagan] oraz polnische Wirtschaft [polski bałagan]9. Po-
chodzący z�katolickiej linii bocznej rodu biskup Johann Karl hrabia Hohen-
zollern (1732-1803), którego trudno byłoby podejrzewać o� stronniczość, 
pisał w� 1788 roku: „Z� drugiej strony ten i� ów urzędnik nabrał zwyczaju 
traktowania polskich chłopów i�zapewne też innych przedstawicieli tej na-
cji z�pogardliwością [podkreślenie w�oryginale – H.-J.B.], która równa jest 
tej, z�jaką traktuje się bydło”10. Istnieją dowody takiego nastawienia wśród 
urzędników wysokiego szczebla i�jego związku z�językiem polskim. Przyszły 
nadprezydent Schön zanotował w�swoim dzienniku podczas powrotnej po-
dróży do Prus Zachodnich 31 maja 1799 roku, co następuje: „Drawsko jest 
pierwszą wsią zachodniopomorską. Ni stąd, ni zowąd pojawia się tu nag-
le polski język, hultajstwo, ubiór gminny, budynki chlewy przypominające 
i�mnóstwo rzeczy wstręt budzących”11. 

Po drugie, w� rozmaitych kontekstach używa się utylitarystycznego ar-
gumentu, że język niemiecki dobrze służy państwu pruskiemu i�jego ludno-
ści. Biskup włocławski Józef Rybiński zaprotestował w�1793 roku przeciw-
ko polityce językowej pruskiej administracji przy obsadzaniu wakujących 

 9 H.-J. Bömelburg, Landesherrliche und dezentral-ständische Reformen – zwei Modernisierungs-
pfade im Preußenland des 18. Jahrhunderts. Eine Neubewertung, w: Preußen in Ostmitteleuropa..., 
s. 93-113.

10 Biskup Johann Karl Graf Hohenzollern do Ober-Schul-Collegium, 12.9.1788 r., w: Preußen 
und die katholische Kirche seit 1640, red. M. Lehmann i� H. Granier. 9 t., Leipzig 1883-1902 
[Przedruk 1965] (Publicationen aus den Kgl. Preußischen Staatsarchiven), tu: t. 6, s. 312-317.

11 T. von Schön, Studienreisen eines jungen Staatsmannes in England am Schlusse des vorigen 
Jahrhunderts. Beiträge und Nachträge zu den Papieren des Ministers und Burggrafen von Marienburg, 
Berlin 1891, s. 261.
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probostw: „Oneż [władze w�Prusach Zachodnich – H.-J.B.] już od kilku lat 
odrzucały przeze mnie rekomendowanych i� na wakujące miejsca nadają-
cych się kandydatów często tylko ze względu na nieznajomość niemieckiego 
języka, która w�owych miejscowościach i�tak nie była potrzebna, teraz nato-
miast odrzuca wszystkich przeze mnie wybranych, uznanych za właściwych, 
w�mojej decyzji zasłużonych i�cieszących się akceptacją kandydatów”12. De-
partament ds. duchowieństwa w�Berlinie udzielił jednoznacznej odpowie-
dzi, dowodząc, że „wobec istniejącej konkurencji pierwszeństwo należy się 
tym duchownym, którzy są delegowani po to, aby propagować używanie ję-
zyka niemieckiego”13.

Główna linia postępowania pruskiej administracji staje się jeszcze wy-
raźniej widoczna w�korespondencji z�biskupem chełmińskim, który chciał 
obsadzić wakujące probostwo duchownym mówiącym tylko po polsku. 
Władze ten zamiar odrzuciły, uzasadniając odmowę w�następujący sposób:

Z� upowszechnianiem tego języka wśród prostego ludu wiążą się ogromne korzy-
ści, zarówno dla samego wieśniaka, jak i�dla kraju. Młody wieśniak zostaje jako re-
krut powołany do służby wojskowej. Ogromna większość jego przełożonych, tak jak 
i�mieszkańcy większości miast, nie zna języka polskiego; jakże trudne musi być dlań 
wdrożenie się do służby, jak bardzo musi mu ciążyć, jego nowy stan (...). Poza tym 
nieznajomość języka niemieckiego całkowicie niweczy wspólnotę polskich i�niemie-
ckich mieszkańców prowincji; wspieranie tej wspólnoty musi być naszym pilnym za-
daniem, aby dzięki niej polscy mieszkańcy nie tylko przyzwyczajali się coraz bardziej 
do obecnego ustroju, ale też odzwyczajali się od częściej u�nich niż u�niemieckich 
mieszkańców spotykanego nałogu pijaństwa, braku pracowitości i�porządku w�go-
spodarstwie domowym oraz skłonności do lenistwa i�włóczęgostwa14. 

Biskup Johann Carl hrabia Hohenzollern zaprotestował przeciwko ta-
kiemu postawieniu sprawy, twierdząc że: „W� mojej diecezji chełmińskiej 

12 Biskup włocławski Józef Rybiński do ministra von Hertzberga, 19.1.1793 r., w: Preußen und 
die katholische Kirche..., tu: t. 7, s. 2-4. Urzędnicy krytycznie odnotowali błędy językowe w�podaniu 
Rybińskiego. 

13 Pismo Departamentu ds. duchowieństwa [Geistliches Departement], 11.2.1793 r., odpowiedź 
rządu Prus Zachodnich, 5.3.1793 r., w: tamże, t. 7, s. 11-12.

14 Raport rządu zachodniopruskiego z�16.6.1794 r., w: tamże, t. 7, s. 118-120.
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niemal wszystkie parafi e są całkowicie polskie, wobec czego język niemiecki 
w�pełnieniu posługi duszpasterskiej nie jest w�ogóle potrzebny”15. W�końcu 
– dzięki poparciu departamentu ds. duchowieństwa – zdołał przeforsować 
swoje zdanie i�ksiądz Orłowicz otrzymał parafi ę. Tym niemniej przedstawio-
na korespondencja stanowi dowód, że już przed 1800 rokiem administra-
cja, która argumentowała utylitarystycznie, ale rozumowała dyskryminują-
co, starała się wprowadzać niemiecki do codziennego użytku także sięgając 
do metod segregacji. 

2. Wczesne projekty wprowadzenia niemieckiego 
jako jedynego języka około 1800 roku

WARTO SIĘ PRZYJRZEĆ dyskutowanym w�latach 1802/03 w�środowisku pru-
skich urzędników propozycjom „dotyczącym rugowania języka litewskiego”, 
których sformułowanie – według informacji pruskiego ministra fi nansów 
Friedricha Leopolda von Schröttera – miał osobiście zainicjować Fryde-
ryk Wilhelm III po wizytacji „litewskiego departamentu” (Gumbinnen/Gu-
siew). Według ministra Fryderyk Wilhelm III zauważył podczas swojej po-
dróży wiele nieporozumień na gruncie różnic językowych i�dlatego polecił 
stopniowe wycofywanie z�użycia języka litewskiego przez zmniejszenie liczby 
szkół litewskojęzycznych. Schrötter dodał, że w�odróżnieniu od języka pol-
skiego litewski nie może być uważany za język narodowy, ponieważ więk-
szość Litwinów rozumie język niemiecki i�każdy, kto ma wyższe aspiracje, 
mówi po niemiecku, albo przynajmniej go rozumie. Język litewski szybko 
wyjdzie z�powszechnego użycia, gdy nie będzie się przez dłuższy czas utrzy-
mywało litewskojęzycznych szkół i� parafi i. Trzeba stopniowo do tego dą-
żyć, zwłaszcza że „wyrugowanie języka litewskiego” nie pociągnie za sobą 
negatywnych skutków. Przeciwnie, zmiana języka podniesie poziom kultu-
ry Litwinów16.

15 Korespondencja biskupa chełmińskiego z� departamentem ds. duchowieństwa z� 22.7. lub 
28.7.1794 r., w: tamże. t. 7, s. 123-125.

16 Zasoby: GSIA PK Berlin, Rep 76 alt I�Nr.89, vol. IX 1801-1802, Bl. 104-105; E. Martuszew-
ski, Koncepcja zgermanizowania Litwinów Pruskich opracowana i�przyjęta do realizacji w�latach 1802-
-1803, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” (1979), z. 4, s. 441-458. Rozpowszechnianie przez 
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Podobne przedsięwzięcia wspierali na wyższym szczeblu administracji 
 Julius Eberhard von Massow17 i�Hans Jakob Auerswald18, a�na średnim szczeb-
lu urzędnicy szkolni (Johann Friedrich Zöllner, 1753-1804) i�konsystorialni 
(superintendent Niemna Gottfried Victor Sprengel)19. Zniesienie litewskiego 
uważano za sensowne, ponieważ ten język (w�przeciwieństwie do polskiego) 
miał być niezdolny do abstrakcji i� rzekomo nie umożliwiał zdobywania wy-
kształcenia ani dawania stosownego wyrazu zasadom moralnym i�ustrojowym. 
Należy zatem dążyć do stopniowego czynienia języka litewskiego zbędnym, 
przede wszystkim przez zmniejszenie liczby mówiących tylko po litewsku „za-
twardziałych Litwinów”. W�rozporządzeniu z�27 września 1804 roku polecono 
przyjmować do pracy tylko nauczycieli władających językiem niemieckim20.

W�tym samym czasie także w�innych regionach Prus dochodziło do na-
pięć spowodowanych stronniczą polityką językową. Z� okazji wprowadze-
nia do użytku w�diecezji warmińskiej nowego kancjonału ofi cjał general-
ny, biskup Jan Cichowski (1745-1816), pisał do biskupa Hohenzollerna: 
„[...] z� tego duchowego dobrodziejstwa tylko niemieccy parafi anie korzy-
stać mogą, polscy natomiast, równie liczni jak niemieccy, z� braku języka 
niemieckiego korzystać z�niego nie mogą”. Wysunięto postulat wprowadze-
nia także nowego polskojęzycznego śpiewnika21. Około 1797 roku dyskuto-

Forstreutera twierdzenie, jakoby Schrötter „sprzeciwił się” inspiracjom króla, jest nie do obrony. 
Por. K. Forstreuter, Die Anfänge der Sprachstatistik in Preußen und ihre Ergebnisse zur Litauerfrage, 
„Zeitschrift für Ostforschung” (1953), z. 3, s. 329-352, tu: s. 331-332.

17 GStA PK Berlin, Rep. 96 A�Tit. 30 B, raporty ministra von Mass.
18 Cyt. za G. von Selle, Geschichte der Albertus-Universität zu Königsberg in Preußen. Würzburg 

1956, s. 245: ,,uważa stopniowy zanik języka litewskiego za pożądany”. Patrz na temat Auerswalda 
m.in. E. Martuszewski, Pierwsze pr6by wprowadzenia języka niemieckiego do szkół elementarnych 
na Mazurach i� południowej Warmii na początku XIX wieku, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 
(1977), z. 3-4, s. 307-325, tu: s. 312-313.

19 J.F. Zöllner, Ideen über National-Erziehung, besonders in Beziehung auf den Preußischen Staat, 
cz. 1, Berlin 1804.

20 ,,Zauważyliśmy, że w�regionach polskich i�litewskich inspektorzy faworyzują przy obsadzaniu 
stanowisk nauczycieli kandydatów, którzy w�ogóle nie władają niemieckim i�potrafi ą mówić tylko 
po polsku albo litewsku. Należy bardzo pilnie zmienić ten stan rzeczy (...)”. Por. Verordnung der 
Königl. Ostpreußischen und Lithauischen Kriegs- und Domainen-Kammer in Ansehung der undeutschen 
Schulmeister, Königsberg, 27.9.1804; przedruk w�Gisevius, Die polnische Sprachfrage (por. przyp. 3), 
s. 187; E. Martuszewski, Koncepcja (por. przyp. 16), s. 454-456.

21 Cyt. za B. Poschmann, Der Gebrauch der polnischen Sprache im Ermland um 1800, „Zeit-
schrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands” 42 (1983), s. 55-65, tu: s. 57.
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wano nad utworzeniem katedry języka polskiego na uniwersytecie w�Kró-
lewcu, do czego jednak nie doszło22.

Należałoby się gruntownie zastanowić, czy to bliskie w�czasie i�powtarza-
jące się używanie argumentu językowego w�Prusach po 1800 roku w�tak róż-
nych regionach, jak Mała Litwa i�Warmia nie zbiegło się w�czasie z�pierwszą 
fazą powstawania w� Niemczech i� Polsce wykształconej wspólnoty narodo-
wej defi niującej się przez kulturę i�język i�czy pod niektórymi względami nie 
jest wręcz przeniesieniem niemieckich i�polskich dyskursów dotyczących ję-
zyka narodowego. W�niemieckiej przestrzeni językowej wraz z�aneksją tere-
nów położonych na lewym brzegu Renu przez rewolucyjną Francję zaczęła 
się w�latach 90. XVIII w. wzmożona refl eksja nad związkiem między narodem 
i�językiem23. W�Polsce w�1800 r. rozpoczęło działalność warszawskie Towarzy-
stwo Przyjaciół Nauk, które wypracowało koncepcję ratowania ojczyzny przy 
pomocy języka pojmowanego jako „żywy pomnik narodowy”24. Zgodnie z�tą 
koncepcją zginie na zawsze tylko ten naród, który nie potrafi  dzięki językowi, 
obyczajom i�historii uratować i�zachować swojego ducha i�dlatego nie umie 
pokazać własnej przeszłości i�wyrazić szlachetnych uczuć w�swoim języku25.

Istnieją dowody, że około 1800 roku protagoniści słowiańsko-polskiego 
narodu jako wspólnoty językowej wzorowali się na germańsko-niemieckim 
narodzie posługującym się wspólnym językiem oraz na jego zapożyczonej od 
Herdera i�wczesnych romantyków mitologii. Cytowany wcześniej Jan Paweł 
Woronicz (1757-1829), przyszły biskup krakowski i�prymas Polski, wyraził 
w�1803 roku taką oto myśl: 

A�nie chodząc daleko po dowód tej prawdy, rzućcie okiem na ten starożytny naród 
Germanów, od którego nas niegdy wzajemny szacunek Elbą odgraniczał, a�którego 

22 W. Bieńkowski, Uwagi Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza o�projekcie stworzenia katedry języka 
polskiego na uniwersytecie w�Królewcu, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 83 (1964), z. 1, s. 39-43.

23 J.A. Bar, Nation und Sprache in der Sicht romantischer Schriftsteller und Sprachtheoretiker, w: 
Nation und Sprache. Die Diskussion ihres Verhältnisses in Geschichte und Gegenwart, red. A. Gardt. 
Berlin-New York 2000, s. 199-228.

24 J.P. Woronicz, Rozprawa druga o�pieśniach narodowych, w: J.P. Woronicz, Pisma wybrane, red. 
M. Nesteruk, Z. Rejman. Warszawa 1993, s. 247: „język nasz, nawet religijny, ma być żyjącym po-
mnikiem narodowym”.

25 Por. tamże, s. 271: ,,ten tylko naród wiecznie umiera, który ducha narodowości swojej 
ocalić nie umie i�czym był, ani szlachetnie uczuć, ani drugim dostojnie opowiedzieć nie zdoła”.
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teraz przyrostkiem jesteśmy. Czymże on dotąd jestestwo swoje utrzymuje, acz na tyle 
oddzielnych stanów i�rządów pod różnymi panami rozdrobniony i�podzielony? Skąd-
że przecie jest jednym narodem, znaczącym i�poważnym w�Europie? Czym rozplenia 
swą istność i�sławę? Językiem i�obyczajami dawnych Germanów26. 

Zarówno wśród wysokich urzędników, jak i�polskojęzycznych elit w�Pru-
sach znany był taki sposób rozumowania, w�którym język i�naród – obojęt-
nie, czy w� postaci pruskiego narodu państwowego, czy polskiego narodu 
kulturowego – łączono ze sobą bardzo ściśle. Jednakże jego znaczenie prak-
tyczne nie zasługuje na wysoką ocenę. Aż do upadku państwa pruskiego 
w�1806/07 roku wypieranie języka litewskiego przynosiło mierne efekty, po-
nieważ litewskojęzyczne szkoły znajdowały się na wschodnich, słabo skomu-
nikowanych z�resztą kraju terenach. Zmiany polityczne i�próby reform spo-
wodowały po 1806 roku inne rozłożenie priorytetów pruskiej administracji; 
nic nie wiadomo, aby w�tym czasie realizowano radykalny pomysł „wyrugo-
wania” języka litewskiego. Bardzo aktywne polskie elity w�południowej czę-
ści Prus Zachodnich (Ziemia Chełmińska) znalazły się w�1807 roku z�łaski 
Napoleona w�jednym organizmie państwowym z�Księstwem Warszawskim. 

3. Próby wprowadzenia języka niemieckiego: 
utylitarystyczny język komunikacji a�„germanizacja” (1815-1840)

PO CAŁKOWITYM WŁĄCZENIU W�1815 ROKU obu prowincji pruskich do mo-
narchii Hohenzollernów w� gimnazjach, w� których uczono dotąd języ-
ka polskiego, zaczęto jego lekcje likwidować, o�czym świadczą zachowane 
dokumenty. Na przykład pastor i�nauczyciel języka polskiego w�Gdańsku 
Christoph Mrongovius/Krzysztof Mrongowiusz (1764-1855) tak opisał 
spotkanie w�1817 roku z�prezydentem Prus Zachodnich Schönem, po tym, 
gdy w� Gdańsku w� miejsce gimnazjum akademickiego utworzono gimna-
zjum miejskie, likwidując przy okazji lektorat języka polskiego: 

Wyraziłem wobec ówczesnego nadprezydenta pana von Schön zdanie odmienne: że 
państwo potrzebuje pośredników, którzy znaliby język polski i�że byłoby znakomicie, 

26 J.P. Woronicz, Rozprawa pierwsza o�pieśniach narodowych [1803], w: tamże, s. 239.
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gdyby przyszły duchowny dzięki znajomości polskiej mowy mógł być użyteczny dla 
swoich parafi an, tak jak jurysta dla swoich klientów, lekarz służyłby chorym, a�ofi -
cer państwu, komenderując często tylko po polsku mówiącymi żołnierzami (...). To 
samo dotyczy niektórych innych urzędników oraz kupców. Pan von Schön odparł, 
że ta analiza musi pozostać czysto prywatną sprawą27.

W� 1822 roku biskup warmiński Joseph hrabia Hohenzollern (1776-
-1836) ponowił prośbę o� utworzenie na uniwersytecie królewieckim ka-
tedry języka polskiego, lecz i� tym razem bez powodzenia. Władze pruskie 
równie kategorycznie odrzucały postulat nauczania języka polskiego w�pru-
skich gimnazjach; aż do 1840 roku nie było lekcji polskiego w�żadnym gim-
nazjum. Nauczano go tylko prywatnie, poza siatką godzin28. Jednocześnie 
władze otwarcie głosiły tezę, że tylko dzięki upowszechnianiu języka nie-
mieckiego jest możliwy rozwój kultury oraz szerzenie „pruskiego ducha”29. 
Schön, który w� latach 1824-1842 był nadprezydentem połączonych pro-
wincji Prus Wschodnich i� Zachodnich30, zapisał w� swoich zapiskach au-
tobiografi cznych (ok. 1832/40), że jego zadaniem było „uczynienie z�daw-
nych niewolników i�Słowian ludzi i�Niemców”31. „Lingua barbara – według 
Schöna był nim zarówno język polski, jak i�litewski – musi ustąpić pola języ-
kowi niemieckiemu, aby umożliwić pomyślny rozwój państwa pruskiego”32. 

27 Gisevius, Die polnische Sprachfrage..., s. 317; odtąd Mrongovius dawał w�Gdańsku tylko lek-
cje prywatne; por. Krzysztof Celestyn Mrongowjusz 1764-1855. Księga pamiątkowa, red. W. Pniewski, 
Gdańsk 1933, s. 19-20.

28 J. Szews, Język polski w�szkolnictwie średnim Pomorza Gdańskiego w�latach 1815-1920, Gdańsk 
1975, s. 17-18. Por. na temat biskupa warmińskiego: Monumenta Literaria Warmensia. Briefe, 
Tagebücher und Regesten des Fürstbischofs von Ermland Joseph von Hohenzollern (1776-1836), oprac. 
F. Hipler, Braunsberg 1883 (Bibliotheca Warmiensis oder Literaturgeschichte des Bisthums Ermland, 3).

29 Pismo władz Kwidzynia z�28.2. i�10.4.1827 r., w: GSIA PK, Rep. 76, VII Sekt. I�aa Generalia, 
Nr. 31, vol. II, Acta betreffend den Gebrauch der polnischen Sprache in den Schulen und die Ausbildung 
und Verbreitung der deutschen Sprache in den polnisch redenden Landesteilen der Monarchie, so wie 
die Anfertigung und Herausgabe der diesem Zweck entsprechenden Lehrbücher 182l-1828, Bl. 87-91, 
s. 116-118.

30 Istnieje tylko krytyczne wydanie pism autobiografi cznych: Th. von Schön, Persönliche 
Schriften, t. 1: Die autobiographischen Fragmente, oprac. B. Sösemann, Köln [u.a.] 2006; na temat 
uprzedzeń Schöna wobec języka polskiego patrz tamże, s. 97-98; o�jego perspektywie kolonialnej 
tamże, s. 133-134.

31 Tamże, s. 608.
32 Gisevius, Die polnische Sprachfrage..., s. 230.
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Tę politykę językową, którą badacze nazwali „upaństwowieniem przez 
zniemczenie” (Hans-Jürgen Karp)33, wspierały liberalne elity, które forso-
wały szybką modernizację Prus: „Należałoby tu mówić nie o�kulturze du-
chowej, lecz o� charakterze narodu, ponieważ kształcenie ludności wtedy 
dopiero mieć może miejsce, gdy niemiecki język jako wehikuł wyższej kultu-
ry drogę sobie w�okolicach utoruje, w�których mówi się tylko po polsku albo 
po litewsku”34. Tej postawie towarzyszyło ośmieszające i� lekceważące trak-
towanie przez administrację języków polskiego i�litewskiego, na co pozwala-
ły najwyższe władze. Sam Schön przedstawił w�szkicu opartym na rzekomo 
przeprowadzonej w� 1821 roku rozmowie w� karykaturalny sposób „żyjące-
go w�Prusach polskiego szlachcica”, „który swoją mową i�wyglądem świad-
czył o�braku wykształcenia”, cytując jego pełną błędów niemczyznę i�wkła-
dając mu w�usta następujące zdanie: „Mam zbudować szkołę, a�szkoła jest 
dla chłopów, a�ja przecież jestem szlachcic”35.

Także urzędnicy średniego szczebla przypisywali zacofanie mikroregio-
nów nieznajomości języka niemieckiego: „Ogólnie szkolnictwo [w�niemie-
ckojęzycznej części okręgu olsztyńskiego – przyp. H.-J.B.] jest w� lepszym 
stanie niż w�części polskiej, wobec czego głównym zadaniem wydaje się li-
kwidacja w�części polskiej dwujęzyczności oraz uczynienie niemieckiego ję-
zykiem panującym i�powszechnie zrozumiałym”36. Lokalni publicyści szerzy-
li jednocześnie pogląd, że każdy człowiek wykształcony mówi po niemiecku, 
a�drogą do zdobycia wykształcenia jest przejście na ten język37.

33 H.-J. Karp, Ermland und Preußen im 19. Jahrhundert, „Zeitschrift für Geschichte und 
Altertumskunde Ermlands” 42 (1983), s. 14-32; tu: s. 27; por. także J. Jasiński, Polityka językowa 
nadprezydenta Theodora von Schöna w� pierwszej połowie XIX wieku, w: tenże, Między Prusami 
a�Polską, s. 241-257.

34 L. Avenarius, Beiträge zur nähern Kenntnis der Provinz Preußen, besonders Ostpreußens, 
vornehmlich in landwirtschaftlicher Hinsicht, Erfurt 1829, s. 224.

35 Th. von Schön, Aus den Papieren des Ministers und Burggrafen von Marienburg. Anlagen 
zum zweiten Theil. Scharnhorst. Vierter Band, Berlin 1876, s. 366-367; por. także Schön, Persönliche 
Schriften, t. 1, s.608 (odpis w�GSIA PK, XX. HA Nl Schön, Nr.62, Bl. 8).

36 Por. raport radcy konsystorialnego Medinga z�24.6.1828, cyt. za Martuszewski, Die polnische 
Sprachfrage, s. 113.

37 „Nietrudno sprawić, aby zwykły człowiek, który mówi językiem pobocznym (każdy wy-
kształcony w� naszej ojczyźnie mówi po niemiecku) po większej części sam dostrzegł, jakże ko-
nieczne jest nawiązanie do języka i� kultury niemieckiej”. Ueber die Einwirkung auf das Erlöschen 
der Nebensprachen in unserem Vaterlande, „Preußische Provinzial-Blätter” 3 (1830), z. 4, s. 340-
-355, tu: s. 346.
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W�tych warunkach silna pozycja polszczyzny jako języka Kościoła ka-
tolickiego w� Prusach Zachodnich oraz jako języka wykładowego w� koś-
cielnym szkolnictwie podstawowym budziła negatywną reakcję pruskiej 
administracji, która tworzyła mieszane wyznaniowo szkoły gminne oraz sy-
multaniczne seminaria nauczycielskie, przy czym argumentacja odwołują-
ca się do polityki językowej oraz tlący się konfl ikt wyznaniowy i�polityczny 
z�Kościołem katolickim wzajemnie się podsycały. Petycję ojców rodzin ka-
tolickich w�Górznie, w�okręgu złotowskim, „że potrzebują mówiącego po 
polsku nauczyciela, aby ich dzieci mogły chodzić do kościoła w�Radawnicy, 
który jest dla Górzna kościołem parafi alnym, i�uczestniczyć w�mszy, ponie-
waż tamtejszy proboszcz tylko po polsku głosi kazania i�w�tym języku słucha 
spowiedzi”, odrzucono – w�tym przypadku przez składającego sprawozdanie 
radcę – ponieważ wszyscy katolicy we wsi mówią po niemiecku38.

Czy należy aktywnie działać na rzecz „wygaszania języków pobocznych 
w�naszej ojczyźnie” – jak głosił tytuł pewnego artykułu prasowego – czy ra-
czej zachować bierną postawę? Tak można określić istotę dyskusji, które 
toczyły się około 1830 roku. Jako argument na rzecz aktywnej polityki ję-
zykowej podnoszono, że wprowadzenie języka niemieckiego byłoby pożąda-
ne ze względu na polepszenie szans edukacyjnych oraz wzmocnienie „naro-
dowego ducha” ludności pruskiej39. Państwo pruskie winno więc aktywnie 
wspierać niemczyznę literacką w�wariancie wysokoniemieckim kosztem ję-
zyka dolnoniemieckiego i�innych dialektów40.

38 GStA PK Berlin, Rep. 2 I� Tit. 40, Nr. 10, t.5: Bericht des Geheimen Regierungsrats 
Schirrmeister, Flatow 25.12.1830.

39 ,,Dlatego dla wspierania powszechnej oświaty jest rzeczą o�wiele ważniejszą, iżby niemiecki 
stał się jedynym językiem i�aby języki poboczne: polski, litewski i�kuroński całkowicie wygasły, jak 
wiadomo bowiem łatwiej jest na ducha narodowego wpływać tam, gdzie jest wspólny język niż tam, 
gdzie istnieje taka bariera”. Por. Ueber die Einwirkung auf das Erlöschen der Nebensprachen..., tu: 
s. 341.

40 ,,Co to da, jeśli jakiś język, który nigdy nie stanie się językiem kultury, utrzymamy w�grup-
ce ludzi? (...) To, że po polsku mówią szerokie kręgi ludności, nie jest powodem do niepodejmo-
wania germanizacji mieszkańców naszej ojczyzny; że litewski jest tak miłym, przyjemnym i�łagod-
nym językiem, nie może być uzasadnieniem jego istnienia, skoro do tej pory nie wykształcił języka 
literackiego. Nie powstało w�nim ani jedno oryginalne dzieło; nawet Pory roku Donelaitisa są efek-
tem niemieckiej edukacji, niewolnym od germanizmów; teraz język jest już całkowicie zgermanizo-
wany i�coraz bardziej traci oryginalność. (...) Nie widzimy w�tym nic nienaturalnego, gdy państwo 
pruskie skutecznie działa na rzecz wygaszania języków pobocznych, upowszechniając niemieckie 
kształcenie i�mowę niemiecką”. Tamże, s. 354.
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Z�powstania listopadowego 1830/31 w�sąsiednim zaborze rosyjskim pru-
skie elity wyciągnęły bardzo różne wnioski41. Nastawiony liberalnie i�zdo-
minowany przez przeciwników Rosji sejmik prowincjonalny wypowiedział 
się w� 1831 roku za uwzględnieniem języka polskiego w� obwieszczeniach 
urzędowych, co jednak się nie stało42, natomiast władze pruskie forsowały 
w�latach 1832/33 uchwalenie nowych instrukcji szkolnych43, które znacze-
nie poszerzały naukę niemieckiego w�szkołach ludowych oraz zmierzały do 
ustanowienia go powszechnie stosowanym językiem wykładowym. W�odpo-
wiednim rozporządzeniu zapisano, że „co najmniej osiem godzin w�tygodniu 
językowi niemieckiemu poświęcone będą”44. W�nowych instrukcjach szkol-
nych w�poszczególnych okręgach te przepisy jeszcze zaostrzono. W�okrę-
gu Gumbinnen (Gusiew), który w�znacznej części zamieszkiwała ludność li-
tewska i�mazurska, przybrały one w�1834 roku następującą postać:

Postanawiamy w�sposób zdecydowany i�polecamy usilnie:
§ 1 Wszyscy uczniowie bez wyjątku i� bez względu na to, jakiego języka używają 
w�domu, muszą pobierać nauki języka niemieckiego i�mówienia po niemiecku, przy 
czym w�jednej klasie na najniższym szczeblu co najmniej 12, na średnim poziomie co 

41 Na temat reperkusji w� Prusach historycznych patrz P. Böhning, Die nationalpolnische 
Bewegung in Westpreußen 1815-1871. Ein Beitrag zum Integrationsprozeß der polnischen Nation, 
Marburg a.d.L. 1973 (Marburger Ostforschungen, 33), s. 27-34.

42 Szews, Język polski..., s. 18.
43 E. Martuszewski, Pierwsze próby..., s. 321-324 (z�przykładami z�obrad sejmiku prowincjo-

nalnego); Jasiński, Polityka językowa, s. 251; pominięta w: E. Hoffmann, Theodor von Schön und die 
Gestaltung der Schule in Westpreußen, Marburg a.d.L. 1965.

44 „Podczas tegorocznej wizytacji kościelnej i� szkolnej nałożą na wizytatorów i� nauczycieli 
obowiązek coraz intensywniejszego wprowadzania mowy niemieckiej do szkół”, rozporządzenie 
rządu królewskiego z� 22.5.1832 roku, przedruk w: Gizewiusz, Die polnische…, s. 197-199. Por. 
raport przewodniczącego Heinricha Ludwiga Adolfa zu Dohna-Wundlacken z� 4.3.1833: „Aby 
niemiecką mowę jako w�państwie niemieckim dla kultury i�praw niezbędną w�polskich szkołach 
bardziej szerzyć i�utrzymać zręczniejszych nauczycieli, których nie ma wśród Polaków, (...), 22 maja 
tego roku superintendentów w� powiatach szczytneńskim, nidzickim i� ostródzkim zobowiązano 
w�trybie pilnym do wprowadzenia w�tamtejszych szkołach niemieckiego języka i�zarządzono, że tam, 
gdzie niemiecki nie jest do tej pory językiem wykładowym, nauczać go osiem godzin w�tygodniu; 
zakazano też zatrudniania nauczycieli nie władających tym językiem. (...) W�przypadku Litwinów 
sprawa rozwiąże się, jak się zdaje, sama, ponieważ w�odróżnieniu od Polaków nie ma tu hamującego 
oddziaływania faworyzującego polską mowę Kościoła katolickiego”. Cyt. za Martuszewski, Die 
polnische Sprachfrage..., s. 116 [GStA PK, Rep. II Sekt. 2 Königsberg a, Nr. 9, t. I: Die Anfertigung 
und Einsendung...].
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najmniej 8, a�na najwyższym co najmniej 6 godzin tygodniowo temu zadaniu regu-
larnie przeznaczone być musi.
§ 2 Dzieci aktualnie się uczące, które niemieckiego w�ogóle jeszcze nie rozumieją, 
mają – o�ile nie ukończyły 11 lat – pobierać 12 godzin nauki w�najniższej klasie do 
czasu, aż będą gotowe do przejścia na poziom średni.
§ 3 Niniejsze zarządzenie można zawiesić tymczasowo i�do czasu zatrudnienia kom-
petentnego nauczyciela tylko w�tych szkołach, w�których nauczyciele nie władają 
niemieckim w�ścisłym znaczeniu tego pojęcia. 
§ 4 Wszystkie dzieci, które rozumieją język niemiecki, będą uczone wszystkich 
przedmiotów po niemiecku, razem z�uczęszczającymi do tej szkoły. (...)

Tego właśnie dziecko powinno się nauczyć: mówić po niemiecku – poprawnie, 
płynnie i�ze zrozumieniem, a�nie wydobywać tylko dźwięki i�nie tłumaczyć (...)45.

Deprecjacja nie-niemieckich języków komunikacji funkcjonujących 
w�Prusach docierała aż do popularnej płaszczyzny podręczników szkolnych. 
W�popularnym podręczniku historii ojczystej z�1840 roku czytamy:

Byłby już czas, aby mieszkańcy Jaćwieży i�Galindii przestali się nazywać Mazurami, 
albowiem to miano doprawdy chwały nie przysparza, i�aby wreszcie dali od dawna 
zasłużone pierwszeństwo szlachetnej mowie niemieckiej przed żałosnym dialektem, 
którym się posługują. Czyż godzi się Prusakowi, mieszkańcowi niemieckiego kraju, 
chcieć podług języka pozostawać Polakiem? (...) Z�tak zwanym językiem litewskim 
rzecz ma się zupełnie inaczej niż z�polskim, którym mówi się na pruskich terenach. 
Litewski bowiem jest starą pierwotną mową ojczystą, ostatnim żywym wspomnie-
niem szlachetnego ludu, który zaginął; polski natomiast to słowiański intruz, które-
go nie można tolerować na pruskiej ziemi46.

Uderza przeciwstawianie języka litewskiego jako „pierwotnej mowy oj-
czystej” językowi polskiemu jako „słowiańskiemu intruzowi”. Polski ruch 

45 Regierung Gumbinnen, Instruktion zum Unterricht in der deutschen Sprache bei Schul-Sozietäten 
gemischter Zunge Gumbinnen, 25.6.1834; przedruk w: Gisevius, Die polnische…, s. 37-41; por. 
statystyki językowe w�regionie, w: Forstreuter, Die Anfänge...

46 E. Heinel, Gedrängte Uebersicht der vaterländischen Geschichte, als Hülfsbuch für Schüler 
[wyd. 1. 1825], wyd. 17., Königsberg 1876, tu cyt. wg. wyd. 5 poprawionego Gedrängte Übersicht 
der vaterländischen Geschichte, als Hilfsbuch zur Erlernung derselben für Schüler und als Anhang der 
Geschichte Preußens für das Volk und die Jugend, Königsberg 1840, s. 9-10.
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narodowy i�językowy, który po 1831 postrzegano coraz bardziej jako zagro-
żenie, został tu wykluczony także ideologicznie jako „obcy”47. Natomiast 
w�postrzeganiu języka litewskiego pewną rolę odgrywało romantyczne za-
interesowanie „szlachetnym ludem, który zaginął” (Litwini, którzy w� la-
tach 30. XIX mieszkali w�Cesarstwie Rosyjskim, pozostawali w�dużym stop-
niu nieznani) oraz budzące się lingwistyczne i�fi lologiczne zainteresowanie 
językiem litewskim jako rzekomo najstarszym językiem indogermańskim. 
Po opublikowaniu niemiecko-litewskiego leksykonu i�gramatyki litewskiej 
przez Christiana Gottlieba Mielcke (ok. 1732-1807), litewskiego Daino-
sa (1825) oraz dzieła Christiana Donelaitisa przez Ludwiga Rhesa (1776-
-1840) z�kręgów wykształconych elit wciąż dobiegały głosy domagające się 
zachowania języka litewskiego ze względu na jego wyjątkową wartość histo-
ryczną48. W�latach 50. XIX w. ten mniejszościowy dyskurs lituanofi lski na-
brał znaczenia dzięki zaangażowaniu znamienitych językoznawców (Augu-
sta Schleichera i�Georga Heinricha Ferdinanda Nesselmanna).

Po 1830 roku jako narzędzia władczej polityki językowej zaczęto wykorzy-
stywać także konfesje. Schön stwierdził w�1834 roku w�liście do katolickiego 
biskupa chełmińskiego, „że dla kształcenia ludu jest wielką korzyścią, aby na-
uki w�szkołach w�języku niemieckim udzielać, gdzie tylko to jest możliwe”49. 
Superintendent Ostródy Bernhard Brachvogel napisał z�okazji objęcia urzę-
du w�1835 roku, co następuje: „Ponieważ język niemiecki ma ogromne zna-
czenie dla intelektualnej kultury ludności, zwłaszcza co się tyczy jego sto-
sunku do państwa, do którego należy, ponieważ dzięki nauczaniu w� szkole 
wywiera on korzystny wpływ na obyczajność i�całe wykształcenie niższej war-
stwy ludności w�naszej okolicy, dlatego proszę o�łaskawe zwrócenie szczegól-
nej uwagi na tę istotną sprawę”50. W�doniesieniach z�Pomorza Gdańskiego 
tamtejsi protestanccy proboszczowie informowali o� tym, że nakłaniali lud-

47 Jeszcze w� drugim, poprawionym wydaniu Gedrängte Uebersicht z� 1831 roku Heinel nie 
poświęca sprawie języka najmniejszej uwagi, ograniczając się do zwięzłego wyliczenia należących do 
Prus krain. Por. tamże, s. 3-4.

48 Por. m.in. S. Ostermeyer, Ist es rathsam, die Littauische Sprache zu verdrängen?, Gumbinnen 
1817.

49 Theodor von Schön do Anastasiusa Sedlaga, 8.10.1834. GSIA PK Berlin, Rep. 2I Tit. 20, 
Nr. 48, t. 2; odpowiedź Sedlaga do Schöna, 25.10.1834 r.

50 Antritts-Circular des Superintendenten Brachvoge, 15.1.1835, cyt. za Gisevius, Die polnische 
Sprachfrage (por. przyp. 3), s. 207.
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ność, zwłaszcza młodzież przystępującą do konfi rmacji, do używania języka 
niemieckiego51. W�1837 roku wyeliminowano ze szkół elementarnych na Po-
morzu Gdańskim język kaszubski, zastępując go niemieckim.

Ta radykalna polityka językowa wywołała wśród pruskich elit odruch 
buntu na podłożu moralnym i� pedagogicznym, i� to zarówno po katoli-
ckiej, jak i� protestanckiej stronie. Godny uwagi jest głos sprzeciwu, któ-
ry w�1836 roku wyraził kler protestancki z�mazurskich okręgów w�Prusach 
Wschodnich: 

Może zatem ci, którzy tylko w�zniemczaniu upatrują tego, co słuszne i� zbawienne 
dla więzi z�tutejszym ludem, zechcą nam powiedzieć, na czym ta wielka zaleta mia-
łaby polegać? Tak wielka, że dla jej osiągnięcia należałoby zgrzeszyć wobec obecnego 
pokolenia i�wziąć na siebie wielki ciężar odpowiedzialności? Tak więc sygnatariusze 
[tego pisma – przyp. tłum.] nie podzielają wiary, że ludność miejscowa dzięki pro-
stej przemianie w�ludność niemieckojęzyczną otrzyma znacznie lepsze wykształcenie 
albo że przybędzie jej patriotyzmu; taki pogląd uważają raczej za przesąd (...). Ponie-
waż język niemiecki jest językiem publicznym i�głównym językiem w�ojczyźnie uży-
wanym, jego znajomość w�obywatelskich relacjach dla każdego pruskiego poddane-
go jest korzystna i�pożądana, wobec czego należy odpowiednio docenić troskę władz 
o�jego stopniowe szerzenie, wypełniać i�wspierać ich zarządzenia52.

Widzimy, że protestanccy pastorzy w� zasadzie nie odrzucali zamiaru 
wprowadzenia języka niemieckiego; raczej wspierali dwujęzyczność, czy-
li język rodzinny i� język państwowy, ale obwarowywano jego wprowadze-
nie zastrzeżeniami natury pedagogicznej i�moralnej. Nauczanie na stopniu 
elementarnym w�ledwie zrozumiałym języku przyniesie – ich zdaniem – da-
lekosiężne skutki: „Sygnatariusze widzą wyraźnie, że (...) uczenia polskiego 
języka w�tych szkołach zaniechać nie można, jeśli nie chce się wystawić na 
niebezpieczeństwo najwyższe właściwej edukacji, czyli nauczania religii”53. 

51 Por. Z. Szultka, Nowe żródła do dziejów Kaszubów i� ich języka w� I� połowie XIX wieku, 
„Rocznik Gdański” 54 (1994), z.1, s.119-176 (szczególnie raporty proboszczów Ernsta F. Döhlinga 
z�25.9.1835 r. i�Gottlieba L. Lorek z�21.9.1835 r.).

52 Synodal-Verhandlung der Kreis-Synode zu Oletzko oder Marggrabowa, 6.10,1836, cyt. za: 
Gisevius, Die polnische Sprachfrage..., s. 65-66.

53 Synodal-Verhandlung der Kreis-Synode zu Oletzko oder Marggrabowa, 6.10.1836 r., w: tamże, 
s. 68.
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Tą argumentacją posługiwali się tacy konserwatywni duchowni niemiecko-
języczni i� promotorzy polszczyzny jak Mrongowiusz, który problem języ-
kowy przeniósł na płaszczyznę moralną i� obyczajową: „Jeśli więc chłopcu 
polskiemu w�szkołach niemieckich zohydza się język ojczysty, to wyrządza 
się szkodę moralności i�zasiewa ziarno niezgody, wzbudza się rozgoryczenie 
i�wprost dla państwa szkodliwą wrogość”54.

Obok konserwatywnej opozycji kleru protestanckiego i� katolickiego 
w�latach trzydziestych XIX wieku wykształciła się w�reakcji na dyskrymina-
cyjną politykę językową alternatywna opinia publiczna złożona z�pozosta-
łości wywodzących się ze szlachty elit politycznych. W�1836 roku na Ziemi 
Chełmińskiej, a� w� 1840 roku po raz pierwszy także w� Grudziądzu zaczę-
to organizować „polskie bale”, na które zapraszano wyłącznie polskojęzycz-
nych gości. Ta językowo ustrukturyzowana forma uspołecznienia dała naj-
silniejszy impuls rozwojowi wczesnego polskiego ruchu narodowego55.

Dokonajmy zatem krótkiego bilansu dotychczasowych rozważań. Po 
1815 roku, a� w� stosunku do języka polskiego ze szczególnym nasileniem 
po 1830 roku, można mówić o�systematycznym wprowadzaniu przez pruskie 
władze prowincji niemieckiego jako „języka państwowego”, kosztem „języ-
ków pobocznych”, które stopniowo wypierano za pomocą środków admini-
stracyjnych i�politycznych. Tę politykę uprawianą głównie przez urzędników 
wysokiego i� średniego szczebla zamierzano realizować przez rozbudowę sy-
stemu oświatowego. Jednakże napotykała ona silny opór ze strony lokalne-
go kleru obu wyznań, który posługując się pedagogiczną i�moralną argumen-
tacją był w�stanie częściowo zablokować jej realizację w�szkołach wiejskich.

4. Powstawanie wspólnot językowych 
oraz niemieckiego i�polskiego narodu jako wspólnoty językowej 

w�historycznych Prusach (1840-1850)

PO ROZLUŹNIENIU GORSETU CENZURY w�1841 roku oraz ustąpieniu Schöna 
z�urzędu w�1842 roku w�Prusach powstawały wspólnoty, w�których buzujące 

54 Por. Dokładny słownik polsko-niemiecki, krytycznie wypracowany. Ausführliches polnisch-
-deutsches Wörterbuch, kritisch bearbeitet von Christoph Cölestin Mrongovius, Danzig 1835, s. VIII.

55 Böhning, Die nationalpolnische Bewegung..., s. 57-63.
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dotąd w� ukryciu konfl ikty językowe ujawniały się niekiedy na zewnątrz. 
Pod wpływem romantycznego rozumienia kultury przez Fryderyka Wilhel-
ma IV i�krąg jego doradców, którzy uważali, że prawo do nauczania w�języ-
ku ojczystym jest podstawą porozumienia, zrezygnowano z�najostrzejszych 
środków z�arsenału polityki językowej, m.in. z�przygotowywania polskoję-
zycznych dzieci do pierwszej komunii wyłącznie w�języku niemieckim, gdyż 
– jak przyznały władze w�Gąbinie (Gumbinnen) – „w�tym przypadku samo 
w�sobie pożądane zniemczenie Polaków prowadzono zbyt gorliwie i�bez po-
szanowania spraw w�życiu ludzkim najświętszych”56. Rozporządzeniem mi-
nisterialnym z�23 lutego 1843 roku na terenach kaszubskich wprowadzono 
polski jako główny język wykładowy57. Jednocześnie przeniesiono urzędni-
ków znanych z�sympatii do „siłowej germanizacji”58. 

Natomiast zwolennicy forsowania języka niemieckiego traktowali te za-
strzeżenia jako „szykany” wobec „postępu współczesności”59. Dopiero po-
wszechne nauczanie niemieckiego stworzy, ich zdaniem, „żywotne organy 
postępującej edukacji narodu” i�umożliwi „uważne i�stosowne przezwycięża-
nie przeszkód w�aktualnych stosunkach się kryjących”60. Protestanccy pa-
storzy w�większości podzielali tę opinię i�domagali się przynajmniej prak-
tykowania dwujęzyczności: „Lud nasz winien jest wdzięczność wysokim 
władzom za mądrą troskę. Nikt bowiem nie zaprzeczy, że mówiący po nie-
miecku Prusak we wszelkich stosunkach społecznych lepiej sobie poradzi 
niż ktoś, kto jedynie polskim językiem włada”61.

W� konfl ikcie na tle językowym, który toczył się w� latach 1842-1848, 
przeciwko sobie ostro wystąpiły dwa kojarzone z� językami narodowy-
mi stronnictwa, które powołując się na prawo do języka ojczystego, uży-
wały coraz mocniejszych argumentów symbolicznych i� religijnych. Pod-
czas gdy Schön mówił o� polszczyźnie jako o� lingua barbara, ostródzki 

56 Regierungs-Verfügung, Gumbinnen, 4.10.l84l; cyt. za Gisevius, Die polnische Sprachfrage..., 
s. 240.

57 Hoffmann, Theodor von Schön..., s. 112.
58 E. Martuszewski, Sprawa zwolnienia radcy Rättiga w� 1845 roku, „Komunikaty Mazursko-

-Warmińskie” (1978), z. 3, s. 359-371.
59 Gisevius, Die polnische Sprachfrage..., s. 228.
60 Regierungs-Verfügung, Gumbinnen, 21.11.1840 r., cyt. w: tamże, s. 234-235.
61 Pfarrer Riemer (Fürstenwalde), w: Der Volksschulfreund. Eine Zeitschrift für den Volks schullehrer 

zunächst der Provinz Preußen. t. l, Königsberg 1837, s. 46.
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proboszcz Gustav Gisevius/Gustaw Gizewiusz (1810-1848) defi niował ję-
zyk ojczysty jako „świętą własność”62, nawołując do walki z�„despotyzmem 
biurokracji”63. Gizewiusz zacytował braci Grimm, którzy uważali, że język 
ojczysty jest „równy wszystkiemu, co naturalne i�obyczajne, to niedostrze-
galna, nieuświadomiona tajemnica, którą w�młodości się zaszczepia”64 i�po-
wołał się na Arndta, Jahna i�Schlegla. Jednocześnie dzięki recepcji polskie-
go romantyzmu wspierał sakralizację polskiego języka ojczystego, którego 
zachowanie jako niezbywalnego dziedzictwa przodków ma wymiar religijny:

Ojczysta mowo! ty skrzynią przymierza 
Między dawnemi i�młodszemi laty,
W�tobie lud chowa wszystko, w�co uwierzą,
Swych myśli przędzę i�swych uczuć kwiaty.
Ty stoisz, żadnym nie złamana ciosem,
Póki cię własny lud twój nie znieważy.
O�mowo ojców, ty stoisz na straży
Naszego ludu domów i�kościoła
Z�archanielskimi skrzydłami i�głosem,
A�żadne piekło zabić cię nie zdoła!65

Gizewiusz oparł się na parafrazie fragmentu Konrada Wallenroda Ada-
ma Mickiewicza:

Ale po śmierci, gdy na tamtym świecie 
Zechcą swych ojców wywoływać z�raju,

62 Gisevius, Die polnische Sprachfrage..., s. 187-188.
63 G. Gizewiusz, Skarga Mazura. Samoobrona Gustawa Gizewiusza ewangelickiego kaznodziei 

polskiego kościoła w�Ostródzie w�Prusach Wschodnich przeprowadzona przed Prowincjonalnym Kolegium 
Szkolnym prowincji pruskiej. Przeł. E. Martuszewski, Olsztyn 2004, s. 27-28: „Jakby się tego nie 
nazwało (może łagodniej, przyjemniej) wytępienie naszej odrębności narodowej, a� więc przede 
wszystkim mowy naszego ludu, jest mimo to i� pozostaje celem wszystkich niemieckich dążeń, 
które na pewno słusznie mamy prawo nazywać prześladowaniami. Dowodzą tego przecież także 
nieskrywane (w� sposób wprost rozbrajający) poglądy całej niemieckiej opinii publicznej (...), 
szczególnie zaś poglądy stanu urzędniczego (...) którego zapatrywania na temat naszej kwestii 
językowej (...) sprowadzają się do chęci utworzenia monarchii uniwersalnej oraz takiej sytuacji 
językowej, jaka istniała przed budową wieży babilońskiej”.

64 Gisevius, Die polnische Sprachfrage..., s. 276.
65 Gizewiusz, Skarga Mazura, s. 22-23.
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Jakim językiem ich zagadną przecie?
Czy w�ich niemieckiej, nieznajomej mowie
Głos dzieci swoich uznają przodkowie? –
O�dzieci, dzieci! Jaka wam sromota!66

Równocześnie krytyka „rugowania polskiej mowy” na Mazurach zyskała 
ponadczasowy wymiar: „Kraj nasz już w�czasach Zakonu Krzyżackiego był 
widownią wyniszczającej walki, którą przyniesiony z�zewnątrz język prowa-
dził przeciwko ojczystej mowie dzieci tego kraju”. Teraz natomiast nastąpi-
ło przejście do „pastwienia się nad każdym elementem narodowym, wręcz 
do zamierzonego, planowego, często otwarcie deklarowanego, wkrótce po 
cichu zrealizowania wyrugowania polskiego języka”. Jednocześnie doko-
nano emocjonalnego przewartościowania i�oceny biegu spraw w�pruskich 
szkołach: 

jak nauczyciele mogli się tak dalece zapomnieć, że biedne dzieci, którym niemiecki 
nie dość szybko wchodził do głowy, maltretowali w�bardzo surowy sposób nie tylko 
fi zycznie, ale także je poniżali, np. przez zawieszanie im na szyjach tabliczki hańby 
za „karę za polską mowę” oraz zakładanie (chłopcom) kobiecych czepców…, z�nich 
drwili i�je łajali?67.

Tę podsycającą emocje argumentację opierano na oryginalnej fi lozofi i 
języka, która odwoływała się do nieprzekładalności języka ojczystego:

I�w�tym właśnie leży sedno mojego twierdzenia: wszystkie te próby germanizacji gro-
żą przysporzeniem ludowi nie dających przewidzieć się szkód, których nie będzie 
można naprawić w�jego życiu duchowym i�które to próby nie przyczyniają się – jak 
się twierdzi – do duchowego i�moralnego jego uszlachetnienia. [...] Zaczynamy od 

66 Tamże, s. 22. Por. A. Mickiewicz, Konrad Wallenrod, wyd. S. Chwin, Wrocław (i�in.) 1991, 
s. 52. W�oryginale jest to skarga i�ostrzeżenie zawarte w�pieśni wajdeloty, mitycznego litewskiego 
pieśniarza. Gizewiusz złagodził w�stosunku do oryginału sformułowanie „w�ich niemieckiej barba-
rzyńskiej mowie” i�zrezygnował z�przywołania Litwinów. Na temat recepcji Mickiewicza w�histo-
rycznych Prusach patrz A. Bukowski, Kult Adama Mickiewicza na Pomorzu, „Gdańskie Zeszyty Hu-
manistyczne” (1959), z. 1-2, s. 3-22.

67 Königl. Preuß. Staats- Kriegs- und Friedenszeitung Nr. ll7, 24.5.1842; przedruk w: Gisevius, 
Die polnische Sprachfrage..., s. 85-88.
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tego, co w�całej naszej rozprawie musi być niewątpliwie alfą i�omegą: od znaczenia 
i�głębokiej siły od wartości i�godności mowy ojczystej. Idea mowy ojczystej tak trak-
towana, jak do tego jesteśmy przyzwyczajeni, należy do głęboko wewnętrznej ‘ojczy-
zny uczucia’, z�której zresztą pochodzi: kto nie czuje się w�niej dobrze, w�ogóle nie 
rozumie, czego chcemy68.

W� ramach debaty publicystycznej formułowano odmienne opinie, ta-
kie jak np. Martina Gerssa/Marcina Giersza, który uważał, że Polacy są 
na Mazurach „obcy” i�że przezwyciężenie „duchowego odtrącenia” wyma-
ga wprowadzenia nauczania języka niemieckiego. Poza tym chodzi o� to, 
aby w�Prusach Zachodnich nie trzeba było dłużej słuchać „kaleczącej ję-
zyk i�uszy polskiej mowy”69. Coraz mocniej atakowano Gizewiusza osobi-
ście, zarzucając mu wrogość wobec państwa, wręcz sprzyjanie (rosyjskie-
mu) panslawizmowi. Jak twierdził królewiecki liberał Karl Rosenkranz 
(1805-1879), orientacji na Rosję nie da się uniknąć, ponieważ Mickiewi-
czowski mesjanizm jest oderwany od rzeczywistości i�polskiej ludności gro-
zi wynarodowienie70.

Toczącym się w�historycznych Prusach sporom publicystycznym towa-
rzyszyło kształtowanie się w� latach 1840-1850 w� środowisku niemieckich 
towarzystw obywatelskich i� czytelniczych, „klubów językowych” i� towa-
rzystw śpiewaczych71 „niemieckiego narodu defi niującego się przez język”, 
który zaznaczył swoje istnienie w�prasie codziennej. W�„Thorner Wochen-
blatt” aż do 1845 roku istniały dwie oddzielne rubryki z� informacjami: 
„Kraj” (informacje z�Prus) i�„Niemcy” (informacje z�niemieckojęzycznych 
regionów poza Prusami), natomiast po 1845 roku w� rubryce „Niemcy” 
umieszczano także informacje z�Prus72.

68 Gizewiusz, Skarga Mazura, s. 74-75. 
69 Königl. Preuß. Staats- Kriegs- und Friedens-Zeitung Nr. 53, 6.3.1846. Na temat stosunku 

młodego Giersza do polityki językowej patrz W. Chojnacki, Działalność Marcina Giersza w�świetle 
jego kórnickich „tek”, w: Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej 5 (1955), s. 102-135.

70 K. Rosänkranz, Aus einem Tagebuch. Königsberg Herbst 1833 bis Frühjahr 1846, Leipzig 1854, 
s. 244-245.

71 Ch. Pletzing, Vom Völkerfrühling zum nationalen Konfl ikt. Deutscher und polnischer Nationalis-
mus in Ost- und Westpreußen 1830-1871, Wiesbaden 2003 (DHI Warschau Quellen und Stu dien. 
13), s. 63-69.

72 Tamże, s. 79.
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„Naród niemiecki defi niujący się przez język” nabrał instytucjonalne-
go charakteru m.in. za sprawą wspomnianego Martina Gerssa/Marcina 
Giersza, który 22 lutego 1848 roku założył „Towarzystwo Główne Szerze-
nia Niemczyzny na Mazurach” [Hauptverein für die Verbreitung des Deut-
schen in Masuren], do którego zadań należało propagowanie znajomości 
języka niemieckiego, uczestniczenie w� niemieckiej kulturze i� obyczajach 
oraz budowanie zgody między obywatelami na gruncie wspólnego języka. 
Jest ona rozpoznawalna także na przeciwnym biegunie politycznego spek-
trum; w�numerze „Allgemeines Westpreußisches Arbeitsblatt” ze stycznia 
1849 roku czytamy, że naród tworzą „ludzie, którzy w�obrębie państwa tym 
samym mówią językiem”73. Niemiecki „naród defi niujący się przez język” 
występuje też w� latach czterdziestych XIX w. niemieckojęzycznej publicy-
styce w�Prusach w�kontekście twierdzeń, że język determinuje „narodowy 
sposób myślenia”, nadaje każdemu narodowi „charakterystyczny rys” i�łączy 
ze sobą członków narodu74.

Niemieckiemu narodowi jako wspólnocie językowej Gizewiusz przeciw-
stawił pojęcie pruskości, które nie odwoływało się do kategorii narodu:

Chcemy więc być Prusakami i�pozostać nimi, nie przyłączając się do niesmaczne-
go zawołania, jakie przynosi poemat Ostdeutschland [Wschodnie Niemcy]: ‘Chce-
my być czymś więcej niż Prusakami, / chcemy nazywać się Niemcami! / Od Niemna 
aż po Ren / są Niemcy a�nie Prusy. / Od Renu po Niemen jedno serce, / to znaczy 
takie, które płonie jednym życzeniem, / w�którym kwitnie jedna jedyna nadzieja: / 
Ach, nazywajcie nas wschodnimi Niemcami!’ Jak to już zostało powiedziane, mu-
simy raz jeszcze założyć nasze najsilniejsze veto przeciwko tego rodzaju życzeniom 
i�propozycjom75.

W�czasie rewolucji oraz w�warunkach istniejącej w� latach 1848-1850 
opinii publicznej nieograniczanej cenzurą domagano się w� licznych pety-
cjach równouprawnienia języka polskiego w�Prusach Zachodnich, zwłaszcza 

73 Allgemeines Westpreußisches Arbeiterblatt Extra-Beilage / Januar 1849; cyt. w: tamże, 
s. 292.

74 Głosy prasy z�lat 40. XIX w., cyt. w: tamże.
75 Gizewiusz, Skarga Mazura, s. 84.
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w� łonie Kościoła katolickiego76. Dowodami na powstanie w�obrębie pru-
skiej publicystyki wspólnot posługujących się językami narodowymi mogą 
też być daty założenia nie-niemieckojęzycznych gazet i� czasopism; wcześ-
niej bowiem istniały tylko periodyki niemieckojęzyczne. W� latach czter-
dziestych XIX w. założono dziewięć polsko- i�litewskojęzycznych czasopism, 
które z�nielicznymi wyjątkami musiały zakończyć działalność ze względu na 
przepisy cenzury77.

5. Zasięg wspólnoty niemieckojęzycznej 
i�polskojęzycznej „wspólnoty alternatywnej” (1850-1870)

POWSTAWANIE W�DRUGIEJ POŁOWIE XIX W. wspólnot językowych pod wie-
loma względami było pokłosiem konfl iktów z� poprzedniego dziesięciole-
cia. Przynajmniej wśród katolickich Polaków w� żyjących w�historycznych 
Prusach w�drugiej połowie stulecia upowszechniało się utożsamianie języ-
ka polskiego, tożsamości narodowej (narodowość) i�koncepcji narodu (lud-
-naród)78. Potwierdzeniem takiego biegu spraw jest zestaw postulatów for-

76 Szews, Język polski..., s. 26-29. Por. m.in. Memoriał ludności polskiej Prus Zachodnich w�sprawie 
uwzględnienia jej potrzeb narodowych i� kulturalnych (14.2.1850 r.), przedruk w: Pomorze Gdańskie. 
Wybór źródeł, red. A. Bukowski. Wrocław 1958, s. 440-448. ,,Po wielu szkołach elementarnych, 
dokąd tylko dzieci polskie uczęszczają, odbywa się nauka w� języku niemieckim. Jeżeli zaś 
gdzieniegdzie są i�polscy nauczyciele, to rewidujący radcy szkolni zważają tylko na postępy dzieci 
w�języku niemieckim (...). Wobec takiej zasady niepodobna, iżby rząd mógł wymagać, aby lud uczył 
się języka urzędników, boby to znaczyło przewracać sprośnie stosunek i�sprawiedliwością, i�zdrowym 
rozsądkiem zakreślony”.

77 Oto lista: 1) ,,Przyjaciel Ludu Łecki” (1842-1844), miesięcznik w� nakładzie 250-300 eg-
zemplarzy; 2) ,,Szkółka Narodowa” (1848-1850), później „Szkoła Narodowa”, red. w� Chełmnie 
przez duchownego katolickiego Antoniego Knasta, nakład 1000-2000 egz., odbiorcami były 
polskojęzyczne elity w�Prusach Zachodnich; zawieszenie ze względu na przepisy cenzury; 3) ,,Bieda-
czek” (1848-1850), red. J. Prejs; zawieszenie ze względu na przepisy cenzury, 4) ,,Nadwiślanin” (od 
1850 r.), red. J. Gółkowski i�I. Łyskowski; 5) „Neue Dorfzeitung/Nowa Gazeta Wiejska” (1849), ga-
zeta dwujęzyczna, red. przez starszego nauczyciela Carla Witta, nakład 600 egzemplarzy, czytelnicy 
w�okręgach mazurskich 6) „Przyjaciel Ludu” (1849), red. przez starszego nauczyciela Dudka w�Ol-
sztynku; gazeta dla Mazurów; 7) „Der masurische Hahn / Mazurski Kurek” (1849), red. A. Gąsio-
rowski-Gonschorowski; 8) ,,Keleiwis” (Wędrowiec, od 1848) red. przez kaznodzieję i�badacza języ-
ków F. Kurschata (1806-188a); 9) ,,Lietuvininkiu prietelis”(Przyjaciel Litwinów, 1849), red. przez 
niemeńskiego pastora Zippela.

78 Pletzing, Vom Völkerfrühling..., s. 304-305.
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mułowanych w� latach pięćdziesiątych i� sześćdziesiątych XIX w., a� wśród 
nich m.in. rozszerzenie nauczania języka polskiego w�szkołach, publikowa-
nie urzędowych obwieszczeń po niemiecku i�polsku oraz zatrudnianie du-
chownych i�urzędników, którzy władają także językiem polskim79. 

Zwłaszcza włączenie ewangelickich Mazurów do narodowej wspólno-
ty wyobrażonej było możliwe tylko w� oparciu o� kryterium językowe, jed-
nakże lojalistyczny kler ewangelicki takie rozwiązanie odrzucił. W� latach 
pięćdziesiątych konserwatywny superintendent Pisza Gottfried Schulz 
(1791-1867), który polszczyznę traktował jako środek ochronny przed wol-
nomyślnymi treściami krążącymi w� niemieckojęzycznej opinii publicznej 
i� uważał, że jej zachowanie jest niezbędne także z� punktu widzenia misji 
wśród katolickiej ludności polskiej, zajmował stanowisko ugodowe, wyklu-
czające argumentację językowo-narodowościową: „Bo – unus rex, unus grex, 
unus lex – pro rege, grege, ale dlaczego una lingua?”80. Jego zdaniem niemą-
dra polityka siłowego wprowadzania języka niemieckiego nastawia wrogo 
wobec państwa jego polskojęzycznych poddanych.

Z� punktu widzenia skupionego na strukturach lata 1850-1870 były 
w� całym okresie do 1914 roku najbardziej korzystne dla nauczania języ-
ka polskiego w�pruskich gimnazjach i�seminariach nauczycielskich81. Nigdy 
w�okresie 1772-1914 nie nauczano polskiego w�takim zakresie; liczne pry-
watne stowarzyszenia i�fundacje zajmujące się pielęgnowaniem polszczyzny 
wzmacniały tę tendencję82 i� sprzyjały budowaniu polskojęzycznego społe-
czeństwa alternatywnego83. Cele tych organizacji są porównywalne z�wcześ-
niejszymi intencjami. W�uchwalonym w�1869 roku statucie Towarzystwa 
Moralnych Interesów Ludności Polskiej pod Panowaniem Pruskim zapisa-
no, że:

79 Tamże, s. 307, 309.
80 G. Jasiński, Kościół ewangelicki na Mazurach w�XIX wieku (1817-1914), Olsztyn 2003, s. 390 

(na temat Schulza patrz s. 389-395).
81 Szews, Język…, s. 95.
82 Tamże, s. 33-36 (przegląd).
83 Por. I. Łyskowski, Rzecz o�Towarzystwie Moralnych Interesów Ludności Polskiej pod Panowaniem 

Pruskim. Poznań 1869, s. 4: „Dawniej w�Prusach Zachodnich była tylko ludność polska, dzisiaj jest 
społeczeństwo polskie”. Na temat Łyskowskiego patrz Sz. Wierzchosławski, Ignacy Łyskowski 1820-
-1886. Polityk i�publicysta, pierwszy prezes Towarzystwa Naukowego w�Toruniu, Toruń 2000.
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Musimy jawnie i� czynnie dowieść, że język polski jest językiem ludzi wykształco-
nych i�bogatej literatury, językiem narodu mającego wielką przeszłość dziejową i�cy-
wilizacyjną, starszą od niemieckiej. (...) Trzeba zwalczać uprzedzenia niemieckie, że 
język polski jest tylko językiem proletariatu, że leży w�interesie cywilizacji zwalczać 
Polaków84.

Po 1870 roku sytuacja uległa całkowitej zmianie, ponieważ niemieckie 
państwo narodowe i� niemieckie elity przywiązywały coraz mniejszą wagę 
do interesów polskojęzycznej ludności historycznych Prus. Jednocześnie sy-
stematycznie ograniczano naukę polskiego w� szkołach, co uniemożliwia-
ło powstawanie społeczności, które mogłyby pośredniczyć między ludnoś-
cią polsko- i� niemieckojęzyczną. Na przykład w� Chojnicach zarządzono 
w�1872 roku, że „nauka polskiego dla niemieckich uczniów w�starszych kla-
sach zostaje zawieszona do czasu, gdy znów powstanie zapotrzebowanie”85. 
Po 1873 roku kulturkampf spowodował wprowadzenie niemieckiego jako 
języka wykładowego także w� zachodniopruskich, dotąd katolickich szko-
łach elementarnych86. Tylko nauka religii w�młodszych klasach odbywała 
się nadal w�języku polskim albo (we wschodniej części Prus Wschodnich) 
litewskim.

Najdalej na początku lat siedemdziesiątych nastąpiła konfrontacja nie-
mieckojęzycznej, zorganizowanej przez państwo i� zmonopolizowanej spo-
łeczności z� polską społecznością alternatywną; próby znalezienia jakiejś 
„trzeciej drogi” na terenach kaszubskich nie przyniosły rezultatu. Indywi-
dualne próby zdystansowania się wobec tych zawłaszczeń kończyły się zła-
maniem kariery naukowej (Friedrich Lorenz). Fenomen publicystycznych 
„renegatów” (Anton[i] Gąsiorowski-Gonschorowski, Johannes Sembrzy-

84 Por. Statut Towarzystwa Moralnych Interesów Ludności Polskiej pod Panowaniem Pruskim 
(założone w�Toruniu w�1869 r.), cyt. za Szews, Język polski..., s. 36. Na temat politycznych dyskusji 
dotyczących wspierania języka polskiego patrz I. von Łyskowski, Beiträge zur Beleuchtung der 
Gleichberechtigungsfrage der polnischen Sprache in Westpreußen. Zunächst eine Denkschrift für die 
Mitglieder des Hauses der Abgeordneten, Posen 1872.

85 Por. Jahresbericht über das Kgl. Katholische Gymnasium in Conitz in dem Schuljahre l87l-I872, 
Conitz 1812, s. 47.

86 Szews, Język polski..., s. 42: Bestimmungen über den Unterricht in der deutschen Sprache in den 
von Kindern polnischer und litauischer Zunge besuchten Volksschulen der Provinz Preußen, Königsberg, 
den 24. Juli 1873.
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cki-Sembritzki) świadczy o�presji wywieranej przez otoczenie i�opinię pub-
liczną oraz oddziaływaniu tendencji akulturacyjnych i�asymilacyjnych.

6. Podsumowanie

1. Na konfl ikt na tle językowym w� historycznych Prusach, który roz-
gorzał pod koniec XVII w., wpływ miała kolonialna perspektywa pruskiej 
administracji zwłaszcza w�Prusach Zachodnich oraz na Małej Litwie i�Ma-
zurach. Uważano, że języki polski i�litewski w�największym stopniu przyczy-
niały się do ciemnoty i� zacofania miejscowej ludności, wobec czego tylko 
dwujęzyczność i�powszechna znajomość niemieckiego jako języka państwo-
wego może podnieść kraj cywilizacyjnie.

2. To „kolonialne spojrzenie” zachowało aktualność także po 1815 roku, 
a�jego przedstawicielem w�historycznych Prusach był nadprezydent Schön. 
Podejmowane na poziomie szkół elementarnych systematyczne próby „pod-
niesienia krajowej kultury” sprzyjały wypieraniu języków polskiego i�litew-
skiego. Dzięki „germanizacji” (to pojęcie miało początkowo pozytywną ko-
notację) miał się podnieść poziom szkolnictwa, a�niemiecki miał się stać 
zrozumiałym dla każdego obywatela utylitarystycznym językiem komunika-
cji. Tę koncepcję kwestionował kler obu konfesji, który w�zaniedbywaniu 
języków ojczystych i�przejściu na język niemiecki widział zagrożenia natury 
wychowawczej i�moralnej.

3. Ideologizacja języka dokonywała się w�historycznych Prusach aż do 
1870 roku głównie za sprawą lokalnych elit, które traktowały język jako 
taki i� język ojczysty zgodnie z�duchem organicznie rozumianej fi lozofi i ję-
zyka. Na tej płaszczyźnie liberalni pisarze, tacy jak Karl Rosenkranz z�Kró-
lewca, spotykali się z�ukształtowanymi przez lekturę polskich romantyków 
pastorami, takimi jak Gustaw Gizewiusz. Centralne władze w�Berlinie nie 
wywierały do 1870 roku żadnego poważniejszego nacisku; ich polityka języ-
kowa miała wprawdzie charakter skokowy, lecz skoki te były raczej łagodne.

Rolę głównej fi gury myślowej odgrywała ogólna fi lozofi a języka. Ana-
logicznie do poglądów wielu urzędników pruskich, którzy uważali, że tyl-
ko kompleksowe działania przyniosą Prusom „kulturę” i�„moralność”, także 
strona przeciwna reprezentowała podobną fi lozofi ę języka. Zwłaszcza języki 
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mieszane traktowano jako mniej wartościowe. Zdaniem Gizewiusza: „Kie-
dy lud [...] poczyna zaniedbywać pięknej, ojczystej mowy swojej, tworzą się 
z�niego dziwne jakieś mieszańce, którzy to ani to po polsku, ani po niemie-
cku dokładnie nic nie umiejąc, dziczeją [...]”87. „Wszystko co fałszywe, trak-
tuję naturalnie pogardliwie”88, stwierdził jeden z�przywódców polskiego ru-
chu narodowego Natalis Sulerzyński.

4. Istnienie w� historycznych Prusach wykształconych językoznawczo 
elit dało zwłaszcza językowi litewskiemu szansę kodyfi kacji i�upowszechnie-
nia. Uczeni na ogół pozostawali w�pruskiej służbie państwowej jako urzęd-
nicy i�pastorzy względnie byli jako publicyści zależni fi nansowo od instytucji 
o�półpaństwowym charakterze. Uzależniało ich to od wytycznych i�czyniło 
podatnymi na naciski.

5. Dopiero po okresie zjednoczeniowym 1870/73 zaczęto pruską poli-
tyką językową sterować z�Berlina, co w�kontekście kulturkampfu i�Bismar-
ckowskiego ustawodawstwa wyjątkowego niewątpliwie wpłynęło na jej 
zaostrzenie. Polityka ta trafi ła na podatny grunt istniejącej podówczas 
w�Prusach już od jednego bądź dwóch pokoleń opozycji języków. 

87 Gizewiusz, Skarga Mazura..., s. 21.
88 N. Sulerzyński, Pamiętniki (...) byłego posła ziemi pruskiej na sejm berliński, 3 t., Kraków 1971, 

tu: t. 2, s. 186.
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„BAZA I�KAMIEŃ WĘGIELNY” PAŃSTWA PRUSKIEGO – 
KONSTRUKCJA MITU MALBORKA 

W�ANTYPOLSKIEJ STEREOTYPII XIX W.
(2013)

„MALBORK ZOBACZYŁEM PRZED WOJNĄ W�1806 R. dwa razy w�jego najgłęb-
szym upokorzeniu, uważałem to jednak bardziej za kuriozum niż za język 
niebios. W�1816 r. ujrzałem go ponownie, lecz ujrzałem coś innego, niż wi-
działem wcześniej”1, tymi słowami Theodor von Schön opisuje zmianę 
swojego postrzegania Malborka, która skłoniła go do tego, by poświęcić się 
odbudowie zamku zakonnego.

Wskutek napoleońskiej okupacji Prus, wojen wyzwoleńczych oraz lat 
reform niemiecki ruch narodowy w� Prusach przeszedł z� fazy określania 
„narodowych współrzędnych” do fazy aktywnego propagowania tożsamo-
ści narodowej2. Wydaje się, że odpowiednio do tego zmieniło się postrze-
ganie Malborka przez Theodora von Schöna, dlatego rozpoczynające się 
w�1817 r. prace restauracyjne Malborka stały pod znakiem wznoszenia nie-
mieckiego monumentu narodowego. W� prusko-niemieckim dyskursie 
XIX w. Malbork został wywyższony do mitu w�służbie nacjonalizmu, którego 

1 T. von Schön, Persön1iche Schriften 1. Die autobiographischen Fragmente, Köln-Weimar-Wien 
2006, s. 609.

2 M. Hroch, Das Europa der Nationen. Die moderne Nationsbildung im europäischen Vergleich, 
Göttingen 2005 (= Synthesen. Probleme europäischer Geschichte 2), s. 45-46. 
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celem było stworzenie jednolitej pod względem kulturowym i�historycznym 
narodowości. Dlatego celem poniższych rozważań będzie opisanie sposobu, 
w�jaki w�XIX w. skonstruowano mit Malborka.

I. Metodyczne uwagi wstępne

DIETER LANGEWIESCHE wykazał przekonująco, że tworzenie narodu doko-
nuje się w� formie dwustronnego procesu, który stabilizuje daną grupę do 
wewnątrz i�odgranicza ją na zewnątrz3. Mity spełniają tę funkcję integra-
cyjną, uzasadniając jedność wszystkich członków narodu w�ramach jednej 
grupy i� wytyczając jasne granice w� stosunku do członków innych grup4. 
Konstrukcja nowego systemu wartości i�idei, z�którym mogą zidentyfi kować 
się członkowie danego narodu i�które pozwalają na legitymizację ich spo-
sobów zachowania i�wysuwanych roszczeń, jest głównym zadaniem, które 
muszą wypełnić mity5. Ukonstytuowanie się danego narodu staje się moż-
liwe poprzez stworzenie tożsamości narodowej w�wymiarze „my” oraz „oni”. 
W�obrębie mitu historia formowana jest w�ten sposób, że odpowiada ona 
grupom w�wymiarze „my” oraz „oni”, których to grup domaga się nacjona-
lizm. W�obrębie mitu historię wprzęga się w� służbę teraźniejszości i�przy-
szłości celem integracji grupy do wewnątrz i�jej odgraniczenia na zewnątrz.

Dlatego mit należy rozumieć jako nadające sens opowiadanie, które 
uwalnia historię danego społeczeństwa z�jej tła czasowego i�przenosi na po-
ziom ponadczasowy. W�centrum naszego zainteresowania znajduje się właś-
nie ta polityczno-społeczna funkcja mitu6. Mity właśnie dlatego posiada-

3 D. Langewiesche, Nationalismus im 19. und 20. Jahrhundert. Zwischen Partizipation und 
Aggression. Vortrag vor dem Gesprächskreis Geschichte der Friedrich Ebert-Stiftung in Bonn am 
24. Januar 1994, Bonn 2004 (= Gesprachskreis Geschichte 6) w: http://library.fes.de/fulltext/
historiker/00625.htm (15.01.2011), s. 9.

4 E. François, H. Schulze, Das emotionale Fundament der Nation, w: M. Flacke (red.), Mythen 
der Nationen ein europäisches Panorama, Berlin 1998, s. 17-32, tutaj s. 18.

5 H. Hein-Kircher, Überlegungen zum Verhältnis von »Erinnerungsorten« und politischen Mythen. 
Eine Annäherung an zwei Modebegriffe, w: H.-H. Hahn, H. Hein-Kircher, J. Suchoples (red.), 
Erinnerungsorte, Mythen und Stereotypen in Europa – Miejsca pamięci, mity i� stereotypy w� Europie, 
Wrocław 2008, s. 11-26, tutaj s. 19-20.

6 E. François, H. Schulze, Das emotionale Fundament der Nation, w: M. Flacke (red.), Mythen 
der Nationen ein europäisches Panorama, Berlin 1998, s. 17-32, tutaj s. 19. 
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ją taką moc oddziaływania, ponieważ bazują na strukturze obrazów, która 
nieświadomie podzielana jest przez grupy społeczne7. Stąd zadaniem analizy 
historyczno-kulturowej musi być ujawnienie tej nieświadomej, podzielanej 
struktury obrazów, by w�ten sposób móc wyciągnąć wnioski w�odniesieniu 
do podzielanej przez społeczeństwo wiedzy8. Podzielana przez społeczeń-
stwo struktura obrazów uwidacznia się poprzez analizę stereotypów, za po-
mocą których dane społeczeństwo konstruuje swój narodowy obraz same-
go siebie i�obcych.

Konstrukcja mitu Malborka da się zrozumieć poprzez analizę stereo-
typów występujących w� dziewiętnastowiecznym dyskursie antypolskim. 
W� tym miejscu pod pojęciem stereotypu należy rozumieć wartościujące 
uogólnienie, które rości sobie prawo do tego, by opisywać wszystkich człon-
ków danej grupy społecznej. Każdy stereotyp jest przy tym częścią nadrzęd-
nego systemu oraz cechuje się silnym ładunkiem emocjonalnym, przez co 
odróżnia się od zwykłych określeń. W�przypadku mitów nie chodzi o�ste-
reotypy per se, lecz to mit jest zbudowany ze stereotypów9. Z� tego powo-
du mit można zrozumieć jako celowy układ określonych stereotypów, które 
w�swoim skonstruowanym związku sensu umożliwiają grupotwórczą funkcję 
mitu. Bez stereotypów mity byłyby nie do pomyślenia, równocześnie mity 
legitymizują poszczególne stereotypy poprzez historyzację ich przez mit10.

Decydujące dla konstrukcji danego mitu jest wzajemne uwarunkowa-
nie auto- i� heterostereotypu. Zawartość informacyjna stereotypu nie po-
lega na tym, że zawiera on precyzyjne wypowiedzi na temat określanego 
przez siebie obiektu, lecz raczej na tym, że stereotypy umożliwiają wgląd 
w� głąb mentalnej konstrukcji podmiotu, czyli nośnika stereotypu11. Jeśli 

 7 C.G. Jung, Die Archetypen und das kollektive Unbewusste, wyd. 3, Olten 1978, s. 55.
 8 V.G. Liulevicius Vejas, The German Myth of the East. 1800 to the Present, New York 2010, 

s. 3.
 9 H.H. Hahn, Stereotyp – Geschichte – Mythos. Überlegungen zur historischen Stereotypenfor-

schung. w: H.H. Hahn, H. Hein-Kircher, J. Suchoples (red.) Erinnerungsorte, Mythen und Stereo-
typen in Europa – Miejsca pamięci, mity i� stereotypy w� Europie, Wrocław 2008, s. 237-255, tutaj 
250-251.

10 Por. tamże, s. 251.
11 H.H. Hahn, E. Hahn, Nationale Stereotypen. Plädoyer für eine historische Stereotypenforschung, 

w: H.H. Hahn (red.), Stereotyp, Identität und Geschichte. Die Funktion von Stereotypen in gesellschaft-
lichen Diskursen, Frankfurt a.M. 2002, s. 17-56, tutaj s. 27.
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w�dyskursie znajdzie się negatywny polski heterostereotyp, to można z�nie-
go wnioskować o� obecności pozytywnego autostereotypu niemieckiego 
u�nadawcy komunikatu oraz odwrotnie, a�mianowicie w�odniesieniu do ak-
centów treściowych, których dotyczy dany stereotyp. Z�tego powodu decy-
dujące będzie zidentyfi kowanie wzajemnego oddziaływania pomiędzy hete-
ro- i�autostereotypem, które ma miejsce wewnątrz mitu Malborka. W�ten 
sposób można zrozumieć konstrukcję mitu. Z�tego wzajemnego uwarunko-
wania auto- i�heterostereotypu wywodzi się grupotwórcza siła stereotypu, 
ponieważ w�ten sposób mogą zostać skonstruowane jasno od siebie odgra-
niczone grupy o�charakterze „my” i�„oni”12, a�w�tym przypadku konstrukcja 
niemiecko-polskiego przeciwieństwa narodowego.

II. Konstrukcja mitu założenia Rzeszy – 
Voigt i�Eichendorff jako przykłady

PODSTAWOWE STEREOTYPY, KTÓRE są decydujące dla konstrukcji mitu Mal-
borka, można egzemplarycznie rozpoznać w� pracach historyka Johannesa 
Voigta oraz poety Josepha von Eichendorffa. Można z� nich odczytać na-
dające sens elementy mitu: konstrukcję historycznej ciągłości pomiędzy 
dziewiętnastowiecznymi Prusami a� państwem zakonnym, ciągłość granic 
pomiędzy tymi państwami oraz legitymizację aktualnych roszczeń mocar-
stwowych państwa Pruskiego wobec Polski. W�swoim przewodniku Voigt 
podkreśla znaczenie Malborka dla ucywilizowania Prus. Zamek postrzega 
jako punkt wyjścia oraz centrum chrystianizacji i�ucywilizowania Prusów:

Dla całego kraju nastał pierwszy dzień nowego życia, jak gdyby odtąd ze wspaniałe-
go świętego obrazu na zamku na cały kraj zakonny spływało ze wszech miar błogo-
sławieństwo i�pomyślność. […] Dwie wielkie korzyści krwawego konfl iktu polegają-
ce na tym, że nowy naród oddawał cześć Chrystusowi […] oraz że w�naturę nowego 
narodu wszczepiono płodnego dla kultury i�kształcenia ducha germańskiego, te ko-
rzyści […] już wkrótce doszły aż do granic Litwy13.

12 Por. tamże, s. 34-35.
13 J. Voigt, Das Ordenshaus Marienburg in Preußen, Halle 1820, s. 12.
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Akcentowanie niemieckich dokonań kulturowych dla Wschodu było 
charakterystycznym elementem zarówno niemieckiego mitu o� Wscho-
dzie, jak i mitu Malborka. Poeci i�historycy w�swoich pracach posługiwa-
li się stereotypami, które na początku XIX w. można odnaleźć w�dziełach 
wielu historyków. Np. Leopold von Ranke mówił o�germanizacji Słowian 
i�Prusów jako o�cywilizowaniu tych zacofanych narodów, podczas gdy He-
gel opisywał Słowian jako ludy pozbawione kultury14. Mit Malborka został 
skonstruowany z�podstawowych elementów niemieckiego mitu o�Wscho-
dzie. Mit ten opiera się na skonstruowanym przez zachodnioeuropejskich 
intelektualistów obrazie Europy Wschodniej, który wykrystalizował się 
w� okresie Oświecenia i� cechował się wyobrażeniami o� brudzie, chaosie 
i� nieporządku – wyobrażeniami, które ostatecznie przyczyniły się do wy-
tworzenia tożsamości mieszkańców Europy Zachodniej15. Konstrukcja ta 
przedstawia nieświadomie podzielaną strukturę obrazów, która leży u�pod-
staw mitu Malborka. U�Eichendorffa można odnaleźć jeden z�najważniej-
szych stereotypów, który miał legitymizować obecność zakonu, a�tym sa-
mym również obecność państwa pruskiego na terenie państwa polskiego: 
„Obudźcie się! Chrześcijan bastion już złamany, od wschodu szumi ślepy 
potop, obudźcie się!”16.

Stereotyp „bastionu” [Bollwerk], w�połączeniu ze zbliżającym się poto-
pem, jest podstawowym składnikiem mitologizacji historii Malborka. Ste-
reotyp bastionu można odnaleźć m.in. w�pracy Johanna Gottfrieda Herdera 
Myśli o�fi lozofi i dziejów (1784-1791), w�której przypisał charakterowi naro-
dowemu Niemców misję stania na straży chrześcijaństwa i�pokoju w�Eu-
ropie17. Heterostereotyp „słowiańskiego potopu” sugeruje charakter na-
rodowy ludu pierwotnego. Konstruowane jest tutaj zagrożenie narodu 
kulturowego przez naród mniej wartościowy pod względem kulturowym. 

14 V.G. Liulevicius Vejas, The German Myth of the East. 1800 to the Present, New York 2010, 
s. 76.

15 Por. na ten temat studium Larry’ego Wolffa, Inventing eastern Europe. The Map of Civilization 
on the Mind of the Enlightenment, Stanford 1994.

16 J. v. Eichendorff, Der letzte Held von Marienburg, w: W. Kosch (red.) Sämtliche Werke des 
Freiherrn Joseph von Eichendorff, t. 6: Dramen, Regensburg 1950, s. 245-358, tutaj s. 263.

17 V.G. Liulevicius Vejas, The German Myth of the East. 1800 to the Present, New York 2010, 
s. 57.
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U�podstawy tego stereotypu leżał strach przed wyparciem Niemców przez 
stojących rzekomo na niższym poziomie kultury Polaków oraz obawa przed 
wywołaną polską infi ltracją polonizacją. Autostereotyp bastionu przeciw-
ko Słowiańszczyźnie służy legitymizacji roszczeń terytorialnych Prus wobec 
Polski. Państwo pruskie kontynuuje w�tej argumentacji misję bastionu prze-
ciwko Słowianom, którą niegdyś zapoczątkował zakon krzyżacki. Państwo-
wą ciągłość pomiędzy zakonem i�Prusami Eichendorff wyraża w�końcowej 
scenie dramatu: „Niech więc tylko zakon legnie w�gruzach/ krzyż pozosta-
nie zasadzony na północy”18.

Herb zakonu krzyżackiego staje się symbolem narodowym Prus. U�Ei-
chendorffa jest łączony z� ziemią, na której istniał zakon i� na której po-
nownie powstał jego następca, państwo pruskie19. Podobny motyw odnaj-
dziemy również już w�1820 r. u�Voigta, który wskazuje na to, że państwo 
zakonne położyło podstawy pod późniejsze Królestwo Prus: „Walcząc i�sie-
jąc spustoszenie zakon – i�tylko zakon – rzucił nasienie pod szczęście i�zba-
wienie Prus na wsze czasy w�przyszłości”20.

Umożliwiona przez mit legitymizacja prusko-niemieckich roszczeń do 
polskich ziem rozbiorowych zostaje wyjaśniona w� rozważaniach Eichen-
dorffa na temat restauracji Malborka. Poeta operuje tutaj znanym nie-
mieckim stereotypem bycia kulturträgerem, którego sednem było przeko-
nanie o�dyfuzji niemieckich dokonań kulturalnych na pozbawiony kultury 
Wschód. Rycerzy zakonnych uznaje więc za decydujących dla mentalnej 
konstytucji dzisiejszej Europy: 

Tylko niemieccy rycerze, którzy, […] krzyżem i�mieczem pośród północno-wschod-
nich puszcz zdobywali nowe Niemcy, bez których chrześcijańskiego przedmurza cała 
północ Europy zyskałaby inną, teraz niemalże nie dającą się przewidzieć, duchową 
postać21.

18 J. v. Eichendorff, Der letzte Held von Marienburg, w: W. Kosch (red.) Sämtliche Werke des 
Freiherrn Joseph von Eichendorff, t. 6: Dramen, Regensburg 1950, s. 245-358, tutaj s. 383.

19 H. Boockmann, Der Deutsche Orden. Zwölf Kapitel aus seiner Geschichte, München 1981, 
s. 237.

20 J. Voigt, Das Ordenshaus Marienburg in Preußen, Halle 1820, s. 12.
21 J. v. Eichendorff, Die Wiederherstellung des Schlosses der deutschen Ordensritter zu Marienburg, 

Berlin 1844, s. 3.
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Charakterystyczne jest tutaj rozumienie Europy Wschodniej ówczes-
nego czasu jako „dziczy”, określanie państwa zakonnego mianem „nowych 
Niemiec” oraz inne sformułowanie stereotypu bastionu jako przedmurza. 
Stereotyp przedmurza można odnaleźć również w�polskich dyskursach dzie-
więtnastowiecznych jako „Antemurale Christianitatis”. Podczas gdy u�Ei-
chendorffa stereotyp ten miał wykluczyć Polaków ze wspólnoty europej-
skiej, w�polskim dyskursie wskazywano na zasługi Polski dla Europy. W�obu 
przypadkach stereotyp służył do odgraniczenia kultury europejskiej od kul-
tury wschodnio-azjatyckiej, niemiecki stereotyp wykluczał jednak Pola-
ków ze wspólnoty kultury europejskiej22. Z�tego powodu Eichendorff daje 
do zrozumienia, że w�przypadku cywilizacji „dziczy” chodzi o�zadanie, które 
z�natury jest nieodłącznym elementem „Niemca”. 

Dla całej północy, ponieważ młode państwo było zmuszone do tego, by ze względu 
na swoją niemieckość rozpowszechnić korzenie niemieckiego wykształcenia i�oby-
czaju daleko poza swoimi granicami oraz zjednoczyć duchowo Łotwę, Estonię i�na-
wet część Polski23.

Klęskę zakonu Eichendorff wyjaśnia „junkierską butą”24 rycerzy zakon-
nych. Wraz z�nieobecnością zakonu uwidacznia się całkowita niezdolność 
Polaków do administrowania dawnymi terenami zakonnymi, a�szczególnie 
Malborkiem. W� swojej rozprawie Eichendorff wykłada szczegółowy kom-
pleks stereotypów, który opiera się na heterostereotypie polnische Wirtschaft. 
Jego podstawowe cechy, jakimi są zrujnowana przestrzeń, panujący ogólnie 
brud, lekkomyślność oraz niezdolność do przewidującego gospodarowania, 
można odnaleźć w�memoriale Eichendorffa25. Polnische Wirtschaft ukazuje 
się na przykładzie Malborka w�swego rodzaju mikrokosmosie. „Kwitnący” 

22 Por. M. Morawiec, Antemurale Christianitatis. Polen als Vormauer des christlichen Europa, w: 
Jahrbuch für europäische Geschichte 2 (2001), s. 249-260, tutaj s. 249.

23 J. v. Eichendorff, Die Wiederherstellung des Schlosses der deutschen Ordensritter zu Marienburg, 
Berlin 1844, s. 9.

24 Tamże, s. 35.
25 Por. H. Orłowski, »Polnische Wirtschaft«. Zum deutschen Polendiskurs der Neuzeit, Wiesbaden 

1996 (= Studien der Forschungsstelle Ostmitteleuropa an der Universität Dortmund 21), 
s. 319-346.
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pod panowaniem zakonu kraj był odtąd „spustoszony i� zdziczały”26. Ste-
reotypowa niezdolność Polaków do zagospodarowania i� administrowania 
krajem legitymizuje roszczenia Prus wysuwane wobec terenów zakonnych. 
W� ten sposób zostaje wyjaśniona legalność rozbiorów Polski, ponieważ 
pierwotnie niemieckie tereny wróciły tutaj do swojego prawowitego właści-
ciela27. Uwidacznia się to poprzez fakt, że stereotyp polnische Wirt schaft nie 
tylko mógł być zastosowany w�mikroskali do Malborka, lecz również w�od-
niesieniu do całego państwa polskiego: „Jednak wewnętrzne partie burzyły 
się niepowstrzymanie przeciwko sobie oraz przeciwko Rosjanom i�pogrążały 
to nieszczęsne królestwo coraz głębiej w�całkowitej anarchii”28.

Tak jak Malbork niszczeje wskutek polskiej anarchii, tak również całe 
państwo upada pod jej wpływem. Konstrukcja mitu kontrastuje stale wzor-
cowe niemieckie postępowanie z� anarchiczną i� niecywilizowaną polską 
praktyką rządzenia. Skojarzenie państwa polskiego ze stereotypami polskiej 
anarchii i�gospodarki ma za zadanie legitymizować historycznie zyski tery-
torialne wskutek rozbiorów. To nie polityka mocarstwowa zaborców czy też 
polityczny stan państwa polskiego – jak się insynuuje – doprowadziły do 
rozbiorów, lecz narodowy charakter Polaków. 

W�taki sposób Polacy w�końcu (…) całkowicie rozbili statek swojego państwa, mu-
siał on roztrzaskać się o�własne nieumiarkowanie. Na brzegu siedzieli jednak sąsie-
dzi i�w�odniesieniu do szczątków poczynili użytek ze prastarego prawa nadbrzeżnego: 
w�ten sposób w�1772 r. doszło do pierwszego rozbioru Polski […]29.

Okazuje się, że poprzez mitologizację historii Malborka można było 
stworzyć dla państwa pruskiego ciągłość państwową i� przestrzenną, któ-
rej legalność żywiła się poza tym polską niezdolnością do kierowania pań-
stwem. Niemiecka wyniosłość cywilizacyjna legitymizuje w�ten sposób w�ra-

26 J. v. Eichendorff, Die Wiederherstellung des Schlosses der deutschen Ordensritter zu Marienburg, 
Berlin 1844, s. 49. 

27 H. Boockmann, Der Deutsche Orden. Zwölf Kapitel aus seiner Geschichte, München 1981, 
s. 236.

28 J. v. Eichendorff, Die Wiederherstellung des Schlosses der deutschen Ordensritter zu Marienburg, 
Berlin 1844, s. 64.

29 Tamże, s. 64.
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mach mitu pruską państwowość i� równocześnie odrzuca polskie żądania 
wskrzeszenia państwa polskiego30.

III. Malbork w�epoce wilhelmińskiej – apogeum mitologizacji

MIT W�DALSZYM CIĄGU prezentował Malbork jako odbicie państwa niemie-
ckiego, jako barierę pomiędzy niemiecką kulturą wysoką i�polską „nie-kul-
turą”. I�tak w�przewodniku z�1898 r. znajdziemy następującą charakterysty-
kę rycerzy zakonnych:

Dla braci Domu Niemieckiego – tych niemieckich rycerzy zakonnych, którzy 
w�swojej naturze w�tak cudowny sposób zjednoczyli prostą pobożność i�śmiałą odwa-
gę prowadzenia wojny, surowe zamiłowanie do porządku, mądrą gospodarność i�da-
lekowzroczność godną męża stanu, Malbork był mieszkaniem i�twierdzą, kościołem 
i�ratuszem, miejscem rozrywki i�miejscem pochówku31.

Rycerze zakonni zostają skojarzeni z� pozytywnymi autostereotypami 
kompleksu polskiej gospodarki, dzięki tym cechom są w� stanie kontynu-
ować niemiecką misję cywilizacyjną. We wspomnianym przewodniku mi-
sja ta przedstawiana jest turystom tak, że zakon znalazł nowe pole działa-
nia w�„puszczach na wschód od Wisły”32, a�mianowicie „[…] nie tylko do 
walki z�«niewiernymi», lecz do ciężkich, ale zwycięskich i�błogosławionych 
zmagań z�azjatycką nie-kulturą, bez której likwidacji nie powstałaby m.in. 
nigdy obecna Rzesza Niemiecka”33.

Powrót tej nie-kultury przedstawiałby wobec tego zagrożenie dla Rzeszy 
Niemieckiej, które należało odeprzeć. W�1901 r. ks. Wilhelm Johnsen do-
magał się, by Rzesza Niemiecka kontynuowała „misję chrześcijańsko-nie-

30 M. Burleigh, The Knights, Nationalists and the Historians. Images of Medieval Prussia from the 
Enlightenment to 1945, „European History Quarterly” 17 (1987), s. 35-55, tutaj s. 39.

31 P. Fischer, Die Marienburg. Illustrierter Führer durch die Geschichte und Räume der 
bedeutendsten deutschen Kulturstätte der Ostmark. Mit elf Bildern und einem Plane, Graudenz 1898, 
s. 3.

32 Tamże, s. 4.
33 Tamże. 
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mieckiej kultury” i�propagował reaktywację Malborka jako punktu wyjścia 
tej misji: 

Dlaczego wspaniały Malbork ciągle jeszcze nosi wdowi welon żałoby na przekór 
wszelkiemu sensowi historycznemu? Dlaczego z�wysokiej wieży nie powiewa święta 
chorągiew zakonna, ozdobiona nowymi odznakami honorowymi ojczyzny?34

Wyrażone przez Johnsena życzenie »reaktywacji« Malborka miało speł-
nić się 5 czerwca 1902 r. Zorganizowane przez zakon joannitów na zamku 
w� Malborku »święto rycerskie«, którego punkt kulminacyjny stanowiła 
mowa cesarza Wilhelma II, można uznać za apogeum mitologizacji Malbor-
ka. W�swojej mowie cesarz podjął zagadnienie geografi i miejsca i�stwierdził, 
że Malbork od zawsze znajdował się na granicach Rzeszy Niemieckiej, a�mi-
sja zakonu stale była związana z�tym miejscem: „Nie na obcej ziemi, […], 
lecz w�domu, na granicy Rzeszy, tam Opatrzność wyznaczyła zakonowi mi-
sję do spełnienia”35.

Misja ta, kontynuował cesarz, powinna w�dalszym ciągu polegać na sze-
rzeniu niemieckiej kultury na Wschodzie. Również tutaj znajduje zastoso-
wanie mający centralne znaczenie dla mitu Malborka motyw niemieckich 
kulturträgerów. Służy on legitymizacji niemieckich roszczeń do Prus Za-
chodnich i�uzasadnia radykalizującą się od 1885 r. niemiecką politykę ger-
manizacyjną w�Prusach Zachodnich i�Poznaniu. Wilhelm II sięga również 
do znanego już stereotypu „bastionu”, ponieważ niemieckiej kulturze wyso-
kiej przeciwstawiony zostaje stereotyp polskiej gospodarki. W�okresie wil-
helmińskim zyskiwał on coraz bardziej na znaczeniu, w�przeciwieństwie do 
okresu przedmarcowego ulega tutaj wzmocnieniu konstrukcja palącego za-
grożenia niemieckości przez Słowian: „Teraz ponownie doszło do tego. Pol-
ska buta chce urazić niemieckość, a�ja jestem zmuszony do tego, by zaape-
lować do mojego narodu o�obronę jego dóbr narodowych”36.

34 W. Johnsen, Domus hospitalis Sanctae Mariae Theutonicorum Jerusalem. Eine geschichtliche 
Studie, zugleich eine Jubiläumsschrift zur siebenten Säkularfeier der Stiftung des deutschen Ritterordens, 
Berlin 1901, s. 125.

35 Wilhelm II, Rede auf dem Johanniterfest auf der Marienburg, w: J. Penzler (red.), Die Reden 
Kaiser Wilhelms II. in den Jahren 1901 bis 1905, t. 3, Leipzig 1905, s. 84-89 tutaj s. 86.

36 Tamże.
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Stereotyp bastionu jest tutaj połączony ze stereotypem polskiej buty. 
W� 1902 r., tak jak w� czasach zakonu krzyżackiego, Niemcy byli jakoby 
narażeni na agresję ze strony Polski, przeciwko której muszą się bronić. 
Ten złożony ze stereotypów konstrukt potwierdza niemieckie postępowa-
nie w�polityce wobec Polski prowadzonej przez cesarstwo i�ukazuje je jako 
zgodny z�prawem środek obrony. Ta konstrukcja ustawicznego zagrożenia 
narodu niemieckiego jest typowa dla pojawiającego się wówczas dyskur-
su volkistowskiego37. Wywody cesarza dotykają stałego problemu Rzeszy 
Niemieckiej: lokalizacji granic państwa narodowego, a�szczególnie granicy 
wschodniej. Niejasności co do tej kwestii narodowej doprowadziły do cią-
głej intensyfi kacji panujących w�tym czasie antypolskich stereotypów, któ-
rej celem było coraz wyraźniejsze odgraniczenie narodu niemieckiego od 
polskiego oraz legitymizacja podejmowanych wówczas drastycznych środ-
ków germanizacyjnych38. Malbork mógł być odtąd przedstawiany jako sym-
bol ciągłej walki prowadzonej w� obronie niemieckości przeciwko barba-
rzyńskiej słowiańszczyźnie, dostarczał on quasi historycznego dowodu na 
barbarzyństwo i�wrogość Słowian wobec Niemców. Historyczna misja Mal-
borka polegała na tym, by bronić niemieckości przed Słowianami:

W�czasach mistrzów krajowych te warowne zamki zakonne stanowiły bazę wypa-
dową, z�której zakon niósł kulturę pogańskim Prusom na północy. To oni byli tymi, 
którzy […] przez długi czas stawiali opór potężnemu naporowi Słowian39.

Jak można wywnioskować z�wypowiedzi Wilhelma II, ten napór Słowian 
powtarza się w�teraźniejszości, przeciwieństwo polsko-niemieckie jest więc 
równocześnie historyzowane i�aktualizowane. Konsekwencje klęski niemie-
ckości są z�punktu widzenia przeszłości oczywiste. Na tle aktualnych wyda-
rzeń i�wspomnianej walki narodowościowej misja zakonu jest coraz bardziej 
zniekształcana. Za pomocą stereotypu niemieckiej misji kulturowej Mal-
bork staje się ponadczasowym symbolem walki „niemieckiej kultury” prze-
ciwko „polskiemu barbarzyństwu”.

37 E. Hahn, H.H. Hahn, Die Vertreibung im deutschen Erinnern. Legenden, Mythos, Geschichte, 
Paderborn 2010. s. 129. 

38 Por. tamże, s. 130-132.
39 M. Deeleman, Der deutsche Ritterorden einst und jetzt, Wien 1903, s. 49.
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IV. Integracja klęski pod Grunwaldem

SZCZEGÓLNE WYZWANIE DLA MITU MALBORKA musiała przedstawiać integra-
cja klęski wielkiego mistrza Ulricha von Jungingena, którą zakon poniósł 
15 lipca 1410 r. pod Grunwaldem w�bitwie ze zjednoczonymi wojskami pol-
sko-litewskimi. Klęski zakonu nie można było pogodzić z�konsensusem ste-
reotypu mitu, ponieważ „barbaria” odniosła tutaj zwycięstwo nad wyższą 
kulturą, jak wyjaśniał to Klingemann w�„Alldeutsche Blätter”: „Świętują 
swoje zwycięstwo, jałowe zwycięstwo barbarii nad cywilizacją, zwycięstwo, 
którego skutki rozpoznać można było tylko po upadku i�spustoszeniu”40.

Stereotypy mają tu pokazać, że zorganizowane w�1910 r. obchody grun-
waldzkie sławią jedynie pyrrusowe zwycięstwo. Ważniejsze jest natomiast 
wyjaśnienie przyczyn klęski zakonu, które podają „Alldeutsche Blätter”: 
„Klęska pod Grunwaldem byłaby niemożliwa, gdyby świadome swojej siły 
i� swoich zadań niemieckie państwo narodowe kryło i�wsparło swoje tere-
ny osadnicze”41.

Klęska zakonu wyjaśniona zostaje brakującym wsparciem „państwa przy-
granicznego” ze strony niemieckiej macierzy. Rycerzy zakonnych pozosta-
wiono samym sobie, a�przyczyną klęski był „brak jedności” wśród Niemców42. 
Wg Klingemanna istnieje groźba, że los ten powtórzy się w�niemiecko-pol-
skich zmaganiach w�„Marchii Wschodniej”. Klęska pod Grunwaldem sta-
je się ostrzegawczym przykładem i�apelem, by państwo zdecydowanie przy-
spieszyło politykę germanizacji w�Marchiach Wschodnich. Przeciwieństwo 
polsko-niemieckie zostaje wyniesione na poziom ponadczasowy i�wystylizo-
wane na narodową walkę o�przetrwanie. Polskie obchody grunwaldzkie słu-
żyły zatem tylko jednemu celowi: „podsyceniu u�wszystkich Polaków niena-
wiści do niemieckości i�ożywieniu nadziei na wskrzeszenie Polski”43.

Idealizacja klęski zakonu nie ma miejsca jednak dopiero w� fazie wil-
helminizmu. Już w� pierwszej połowie XIX w. historyk Johannes Voigt 

40 C. Klingemann, Tannenberg, „Alldeutsche Blätter” 20, nr 29 (1910), s. 241-242, tutaj 
s. 241.

41 Tamże.
42 Tamże, s. 242.
43 „Alldeutsche Blätter” 20, nr 29 (1910), s. 246.
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idealizował klęskę w� skrytym zwycięstwie, ponieważ niemiecka cnota od-
niosła zwycięstwo nad polską niecnotą:

W� ten sposób zakończyło się krwawe dzieło bitwy, z� większą chwałą dla mistrza, 
który rycersko i�dzielnie walczył i�poległ za duszę swojego prawa i�za honor swoje-
go zakonu, niż dla zwycięskiego króla, który tchórzliwie i�bojaźliwie przeżył ten cięż-
ki dzień, by dalej kontynuować grę swojego okrucieństwa oraz plan swojej niesłow-
nej duszy44.

V. Wnioski

KONSTRUKCJĘ PALĄCEGO ZAGROŻENIA niemieckości przez słowiańskość spo-
tykamy nie tylko w�ramach mitu, ta część mitu zyskała również znaczenie 
dla niemieckiej polityki zagranicznej. Podczas gdy Ministerstwo Spraw Za-
granicznych Rzeszy wskutek kryzysu bałkańskiego w� 1912 r. zaintereso-
wane było porozumieniem z�Anglią, czołowi przedstawiciele państwa, jak 
Wilhelm II i�szef sztabu generalnego armii Helmuth Johannes Ludwig von 
Moltke, uważali zbliżający się konfl ikt za „końcową walkę” pomiędzy Ger-
manami i�Słowiańszczyzną: „W�dalszym ciągu jestem zdania, że prędzej czy 
później musi nadejść wojna europejska, w�której w�pierwszym rzędzie cho-
dzić będzie o�walkę pomiędzy Germanami i�Słowiańszczyzną”45.

Okazuje się, że decyzje polityczne można postrzegać nie tylko jako reak-
cję na skutki działań podejmowanych przez innych protagonistów, lecz że 
decydującą rolę odgrywa tutaj raczej mentalne tło działających46. Pokazu-
ją to wywody byłego kanclerza Bernharda von Bülowa, który głównym za-
gadnieniem polityki zagranicznej Rzeszy uczynił utrzymanie niemieckiego 
osadnictwa na Wschodzie wychwalanego przez niego jako największe „dzie-
ło kolonizacji” dokonane przez Niemców:

44 J. Voigt, Geschichte Preußens, t. 7: Die Zeit vom Hochmeister Ulrich von Jungingen 1407 bis 
zum Tode des Hochmeisters Paul von Rußdorf 1441, Königsberg 1836, s. 99.

45 Moltke, cyt. za: C. von Hoetzendorf, Aus meiner Dienstzeit 1906-1918, t. 3, Wien-Leipzig-
-München 1922, s. 146.

46 H.H. Hahn, E. Hahn, Nationale Stereotypen. Plädoyer für eine historische Stereotypenforschung, 
w: H.H. Hahn (red.), Stereotyp, Identität und Geschichte. Die Funktion von Stereotypen in gesellschaft-
lichen Diskursen, Frankfurt a.M. 2002, s. 17-56, tutaj s. 51.
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Była to misja kulturowa, która niegdyś poprowadziła nas Niemców za Łabę i�Odrę 
na Wschód. Dzieło kolonizacji na niemieckim Wschodzie, to, co zostało zapocząt-
kowane przed niemalże tysiącem lat i�do dzisiaj nie zostało jeszcze zakończone, jest 
nie tylko największym, jest to jedyne dokonanie, które nam Niemcom dotychczas 
udało się47.

W� swoim spojrzeniu wstecz na niemiecką politykę wobec Marchii 
Wschodnich Bülow podkreśla linie ciągłości biegnące od średniowiecznego 
osadnictwa wschodniego poprzez politykę Fryderyka Wielkiego aż do poli-
tyki wobec Polski prowadzonej przez Bismarcka. Dlatego zadaniem niemie-
ckiej polityki wobec Marchii Wschodnich pozostało dla Bülowa utrzymanie 
„dzieła kolonizacji na Wschodzie” i�jego obrona przed Polakami. Jak poka-
zuje duża popularność Malborka w�prusko-niemieckim dyskursie XIX w., 
mit zyskał znaczną siłę oddziaływania. Przyczynił się do tego szczególnie 
fakt, że zamek zakonny mógł służyć konstrukcji historii mitu jako architek-
toniczny świadek i�w�ten sposób wzmocnić oddziaływanie mitu. W�micie 
Malborka przenikają się wzajemnie „realnie przeżyta” historia oraz „pamięć 
zbiorowa” narodu, przeszłości nie należało tutaj całkowicie wynajdywać, zo-
stała ona zaadoptowana w�myśl wymagań stawianych przez nacjonalizm48. 

Bibliografi a

a) Źródła
„Alldeutsche Blätter” 20, nr 29 (1910).
B. Fürst von Bülow, Deutsche Politik, Berlin 1916.
C. von Hoetzendorf, Aus meiner Dienstzeit 1906-1918, t. 3, Wien-Leipzig-München 

1922.
M. Deeleman, Der deutsche Ritterorden einst und jetzt, Wien 1903.
J. v. Eichendorff, Der letzte Held von Marienburg, w: W. Kosch (red.) Sämtliche Werke des 

Freiherrn Joseph von Eichendorff, t. 6: Dramen, Regensburg 1950, s. 245-358.
J. v. Eichendorff, Die Wiederherstellung des Schlosses der deutschen Ordensritter zu Marien-

burg, Berlin 1844.

47 B. Fürst von Bülow, Deutsche Politik, Berlin 1916, s. 259.
48 M. Hroch, Das Europa der Nationen. Die moderne Nationsbildung im europäischen Vergleich, 

Göttingen 2005 (= Synthesen. Probleme europaischer Geschichte 2), s. 49. 

Prusy Wschodnie.indd   316Prusy Wschodnie.indd   316 14.06.2022   16:21:5314.06.2022   16:21:53



« 317 »

„Baza i�kamień węgielny” państwa pruskiego – konstrukcja mitu Malborka…

P. Fischer, Die Marienburg. Illustrierter Führer durch die Geschichte und Räume der bedeu-
tendsten deutschen Kulturstätte der Ostmark. Mit elf Bildern und einem Plane, Graudenz 
1898.

W. Johnsen, Domus hospitalis Sanctae Mariae Theutonicorum Jerusalem. Eine geschichtliche 
Studie, zugleich eine Jubilaumsschrift zur siebenten Säkularfeier der Stiftung des deutschen 
Ritterordens, Berlin 1901.

C. Klingemann, Tannenberg, „Alldeutsche Blätter” 20, nr 29 (1910), s. 241-242.
T. von Schön, Persönliche Schriften 1. Die autobiographischen Fragmente, Köln-Weimar-

-Wien 2006.
J. Voigt, Das Ordenshaus Marienburg in Preußen, Halle 1820.
J. Voigt, Geschichte Preußens, t. 7: Die Zeit vom Hochmeister Ulrich von Jungingen 1407 bis 

zum Tode des Hochmeisters Paul von Rußdorf 1441, Königsberg 1836.
Wilhelm II, Rede auf dem Johanniterfest auf der Marienburg, w: J. Penzler (red.), Die Reden 

Kaiser Wilhelms II. in den Jahren 1901 bis 1905, t. 3, Leipzig 1905, s. 84-89.

b) Literatura naukowa
H. Boockmann, Der Deutsche Orden. Zwölf Kapitel aus seiner Geschichte, München 1981.
M. Burleigh, The Knights, Nationalists and the Historians. Images of Medieval Prussia from 

the Enlightenment to 1945, „European History Quarterly” 17 (1987), s. 35-55.
E. François, H. Schulze, Das emotionale Fundament der Nation, w: M. Flacke (red.), 

Mythen der Nationen ein europäisches Panorama, Berlin 1998, s. 17-32.
E. Hahn, H.H. Hahn, Die Vertreibung im deutschen Erinnern. Legenden, Mythos, Geschich-

te, Paderborn 2010.
H.H. Hahn, E. Hahn, Nationale Stereotypen. Plädoyer für eine historische Stereotypenfor-

schung, w: H.H. Hahn (red.), Stereotyp, Identität und Geschichte. Die Funktion von 
Stereotypen in gesellschaftlichen Diskursen, Frankfurt a.M. 2002, s. 17-56.

H.H. Hahn, Stereotyp – Geschichte – Mythos. Überlegungen zur historischen Stereotypenfor-
schung. w: H.H. Hahn, H. Hein-Kircher, J. Suchoples (red.), Erinnerungsorte, Mythen 
und Stereotypen in Europa – Miejsca pamięci, mity i� stereotypy w� Europie, Wrocław 
2008, s. 237-255.

H. Hein-Kircher, Überlegungen zum Verhältnis von »Erinnerungsorten« und politischen 
Mythen. Eine Annäherung an zwei Modebegriffe, w: H.-H. Hahn, H. Hein-Kircher, 
J. Suchoples (red.), Erinnerungsorte, Mythen und Stereotypen in Europa – Miejsca pa-
mięci, mity i�stereotypy w�Europie, Wrocław 2008, s. 11-26.

M. Hroch, Das Europa der Nationen. Die moderne Nationsbildung im europäischen Ver-
gleich, Göttingen 2005 (= Synthesen. Probleme europäischer Geschichte 2).

C.G. Jung, Die Archetypen und das kollektive Unbewusste, wyd. 3., Olten 1978.
D. Langewiesche, Nationalismus im 19. und 20. Jahrhundert. Zwischen Partizipation und 

Aggression. Vortrag vor dem Gesprachskreis Geschichte der FriedrichEbert-Stiftung in 

Prusy Wschodnie.indd   317Prusy Wschodnie.indd   317 14.06.2022   16:21:5414.06.2022   16:21:54



Christoph Kienemann

Bonn am 24. Januar 1994, Bonn 2004 (= Gesprächskreis Geschichte 6) w: http://
library.fes.de/fulltext/historiker/00625.htm (15.01.2011).

V.G. Liulevicius Vejas, The German Myth of the East. 1800 to the Present, New York 2010.
M. Morawiec, Antemurale Christianitatis. Polen als Vormauer des christlichen Europa, 

„Jahr buch für europäische Geschichte” 2 (2001), s. 249-260.
H. Orłowski, »Polnische Wirtschaft«. Zum deutschen Polendiskurs der Neuzeit, Wiesbaden 

1996 (= Studien der Forschungsstelle Ostmitteleuropa an der Universität Dort-
mund 21).

Larry Wolff, Inventing eastern Europe. The Map of Civilization on the Mind of the Enligh-
ten ment, Stanford 1994.

Prusy Wschodnie.indd   318Prusy Wschodnie.indd   318 14.06.2022   16:21:5414.06.2022   16:21:54



CZĘŚĆ DRUGA

NARODZINY 
„WSCHODNIOPRUSKOŚCI” – 
WIELKA WOJNA I JEJ SKUTKI

Prusy Wschodnie.indd   319Prusy Wschodnie.indd   319 14.06.2022   16:21:5414.06.2022   16:21:54



Prusy Wschodnie.indd   320Prusy Wschodnie.indd   320 14.06.2022   16:21:5414.06.2022   16:21:54



« 321 »

SVEN HEDIN

ROSJANIE W�PRUSACH WSCHODNICH 
(1916)

PRZYBYWSZY DO GOŁDAPI, udałem się najpierw do burmistrza, pana Otto-
na Müllera. W�towarzystwie jego i�kilku ofi cerów zwiedziłem miasto. Od 
momentu dwukrotnych odwiedzin Rosjan, tj. od 1 sierpnia do 11 września 
1914 r. oraz od 11 listopada do 11 lutego 1915 r., sprawiało ono wrażenie 
dosłownie wymarłego; dopiero teraz z�powrotem budziło się do życia.

Rynek przedstawiał sobą widok bardziej niż smutny. Za wyjątkiem 
trzech, wszystkie budynki były spalone, a�z�czarnych od sadzy, nagich mu-
rów wyzierały puste okna. W�przypadku jednego z�zewnętrznie „nieuszko-
dzonych” domów podpalenie nie powiodło się. Jego wnętrze było splądro-
wane i�w�najpaskudniejszy sposób zanieczyszczone. Meble i�obrazy, których 
nie zabrano, zostały porąbane na małe kawałki, a�w�pokojach żołnierze za-
łatwiali swoje potrzeby.

Jeden z�dwóch pozostałych „całych” budynków przy rynku służył jako 
kwatera rosyjskiego komendanta, w� drugim Rosjanie urządzili lazaret, 
w�którym leczono tyfus. Teraz miasto miało lazaret z�pięcioma lekarzami. 
Obydwie apteki w�Gołdapi były całkowicie zniszczone; w�jednej, „Pod Zło-
tym Krzyżem”, wszystkie pojemniki i�puszki były pobite, wszystkie skrzyn-
ki porozrzucane, a�lekarstwa i�proszki rozsypane, by po powrocie Niemców 
utrudnić im opiekę nad chorymi! Również miejski szpital powiatowy został 
spalony, mimo że powiewała na nim fl aga Czerwonego Krzyża. Niezwykły 
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przypadek sprawił, że pożerające wnętrze płomienie ominęły mały obraz 
Chrystusa, który nieuszkodzony wisiał na gwoździu. Kościół protestancki 
oszczędzono, jego wnętrze przebudowano jednakże na wzór greckokatoli-
cki1. Przed chórem ustawiono bardzo prosty ikonostas, wszystkie ławki zo-
stały wyniesione. Bez śladu zniknęła tablica upamiętniająca nazwiska żoł-
nierzy poległych w�1870 r.

Kasyno Niemców było spustoszone, nie zostało spalone, ale ogołocono 
je z�mebli, żyrandoli, obrazów itd. Tutaj, jak i�w�innych wschodniopruskich 
miejscowościach, rzadko ruszano portrety cesarza Wilhelma I�i�Bismarcka; 
przeciwnie, prawie zawsze wisiały one na swoim miejscu, jako swego rodza-
ju demonstracja. W�przeciwieństwie do tego portrety obecnie panującego 
cesarza były zawsze rozbite albo rozdarte albo, jeśli jeszcze były, to miały wy-
kłute oczy!

Wodociągi miejskie były zniszczone, prawdopodobnie podczas wyco-
fywania się. Duża, napędzana silnikami diesla łaźnia, została wysadzona 
w� powietrze. Zamiast niej Moskowici urządzili dużą banię, tzn. łaźnię na 
wzór rosyjski. Browar Schulza został wysadzony w�powietrze, by wspierać 
trzeźwość żołnierzy.

Spośród 450 domów w�mieście 150 zostało spalonych, reszta splądrowa-
na i�w�większej części zniszczona. Wydaje się, że większość niecnych czynów 
popełniono podczas drugiej wizyty Rosjan. Gdy wróg wdarł się do miasta, 
starosta powiatu udał się do komendanta i�poprosił go o�to, by oszczędził 
miejscowość. Rosjanin dał słowo honoru, że wszystko pozostanie nietknię-
te. Jeszcze tej samej nocy spłonął jeden z�budynków koszar. Starosta ponow-
nie udał się do komendanta, który wyjaśnił, że ogień zaprószono przez nie-
ostrożność. Tej samej nocy spłonęły dwa domy. Starosta znowu pospieszył 
do komendanta, który tym razem winę zrzucił na nieporozumienie i�zapew-
nił, że wydał rozkaz, by żołnierze byli bardziej czujni. Wieczorem ponownie 
stanął w�płomieniach jeden z�domów. Starosta ponownie złożył wizytę ko-
mendantowi i�powiedział dyplomatycznie: „Pana zamiarem jest przecież po-
zostanie w�Gołdapi na zawsze. Zdobył pan nasze miasto i�okoliczne ziemie, 
by je zatrzymać. Zgodnie z�prawem zdobywcy wszystko należy do pana. Dla-
czego niszczy pan swoją własność?” Komendant zdziwił się i�zawołał: „Ma 

1 Autor myli prawdopodobnie obrządek greckokatolicki z�prawosławnym (przypis tłumacza).
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pan całkowitą rację, nie wolno tutaj już niczego więcej palić”. Tymczasem 
musiał jednak ponownie zmienić swoje zdanie, ponieważ podczas ciemnych 
miesięcy zimowych nie było wieczora, podczas którego nie spłonąłby jakiś 
dom. Na skargi Niemców Rosjanie odpowiadali cynicznie, że miasto musi 
być oświetlone!

Siadłem na chwilę w�gabinecie burmistrza, przywołano kilka starych ko-
biet, które przeżyły okupację rosyjską. Pewna 78-letnia kobieta o� nazwi-
sku F. została nikczemnie zgwałcona przez Rosjan i�opowiedziała ze łzami, że 
została zarażona nieuleczalną chorobą. Była małą, wysuszoną bladą istotą. 
Spod chustki na głowie wyzierała twarz pokryta tysiącem zmarszczek! Gdy 
wkroczyli pierwsi Rosjanie, ją oraz tych wszystkich, którzy pozostali na miej-
scu, uwięziono w�domu Oschkinata, gdzie przetrzymywano ich trzykrotnie 
po 24 godziny, by nie mogli protestować przeciwko temu, co dzieje się z�ich 
własnością. W�tym czasie tylko jeden jedyny raz otrzymały zupę z�kapusty. 
Gdy następnie do miasta przybyły oddziały wojska, mieszkańców uwięziono 
po raz drugi. Widziano jednakże, jak żołnierze rzucili się na wszystkie lokale, 
w�których można było znaleźć alkohol, po którego wypiciu krzyczeli i�wiedli 
życie zbójców. Zauważono również, że ofi cerowie czynili żołnierzom wyrzu-
ty z�powodu ich wybryków; nic to jednak nie pomogło. Znikało wszystko, co 
się nadawało do jedzenia i�wypicia, skradziono wszystkie ubrania i�bieliznę 
lnianą. Wszystkie kobiety, wszystko jedno, ile miały lat, zostały zhańbione! 
Niejaki pan Dreier, 55-letni mężczyzna, wraz ze swoim synem został zesłany 
do Rosji, ponieważ uznano ich za zdolnych do służby wojskowej.

Rozmawiałem również z� 72-letnią panią B. oraz jej 65-letnią siostrą, 
panną B. Obie zostały zgwałcone, starsza została ponadto spoliczkowana 
i�niemalże uduszona. Córce pani B. udało się jeszcze na czas uciec do Ber-
lina, jednakże jej mała córka pozostała na miejscu. Dziecko musiało przez 
zimę odżywiać się czarną kawą i, o�dziwo, pozostało zdrowe. Ponieważ lud-
ności nie wolno było tak po prostu wystawić na pastwę klęski głodu, żoł-
nierze rozdawali wnętrzności, nogi i� głowy zwierząt rzeźnych. Nie było 
to dobre, ale „z�głodu człowiek wszystko zje”. Znaleźli się jednak również 
i�uczynni żołnierze, którzy oddawali zupę z�mięsem i�ziemniakami.

U�niejakiego Gerbera Holzmanna przebywała właśnie w�odwiedzinach 
jego starsza siostra, pani Ziegler, gdy Kozacy podpalili jego dom. Siostra była 
poza domem, Gerber leżał chory w�łóżku i�zginął marnie w�płomieniach!
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W� ten sposób przybywający ze wschodu posłańcy kultury angielskiej 
mieszkali w� kraju „Hunów”! Nie wiem, czy działo się to na rozkaz dany 
z�góry, wiem jednak, że niektóre oddziały rosyjskie zaopatrzone były w�swego 
rodzaju żółto-brązowe paski celuloidu, które, gdy zostaną podpalone, płoną 
tak, jakby masa została zmieszana z�prochem. Również w�przypadku nadep-
nięcia na taki pasek, płonie on i�podpala wszystko, co tylko może spłonąć 
w�jego sąsiedztwie. Trzeba tylko zbić szybę na parterze, wrzucić pasek celu-
loidu i�wkrótce cały dom od góry do dołu będzie stał w�płomieniach!

W�Gąbinie odwiedziłem prezydenta rejencji, dr. Gramscha, w�którego 
pięknym domostwie mieszkał generał Rennenkampf. Wskutek tego nie zo-
stały dokonane tam żadne zniszczenia. Gdy powrócił prawowity właściciel, 
stwierdzono jedynie brak kilku dzieł sztuki oraz kolekcji medali i� plakie-
tek! W�mieście zniszczono wystrzałami tylko dwadzieścia domów. Jednak-
że w�całej rejencji gąbińskiej całkowitemu zniszczeniu uległo 9825 domów, 
7000 zostało zniszczonych w�połowie albo częściowo! Z�powiatu ragneckie-
go Rosjanie deportowali 1180 mężczyzn, a�z�50�000 mieszkańców powiatu 
gołdapskiego przebywało obecnie na jego terenie jedynie 2000. Straty ma-
terialne poniosło 300�000 osób w�nawiedzonej wojną prowincji. 4000 osób 
w�różnym wieku i�różnej płci zostało podczas pierwszej inwazji zesłanych do 
Rosji albo do Azji. Od wielu z�nich przychodzą listy napisane w�Orenbur-
gu i�Astrachaniu oraz innych dalekich miejscowościach. Piszą, że dobrze im 
się powodzi, potrzebują jednakże pieniędzy. W�sumie zniszczonych zostało 
20�000 domów, wszystko jest splądrowane. Już teraz państwo pruskie prze-
znaczyło 400 milionów marek na pierwsze wsparcie, by załagodzić najgorszą 
nędzę. Będą musiały jednakże minąć lata, zanim Prusy Wschodnie zostaną 
odbudowane i�doprowadzone do porządku.

Rosjanie wysłali do swego kraju niezliczone pociągi wyładowane meb-
lami. Z�każdego domu w�miastach i�na wsiach zrabowano co lepsze meble. 
Czasami zadawano pytanie, czy rabunek mebli był jednym z�głównych ce-
lów inwazji w�Prusach Wschodnich. 

Pojechałem dalej do Stołupian, które ucierpiały bardziej niż Gąbin. 
250 domów było zniszczonych, z� tego 10 domów mieszkalnych, których 
zniszczenie nie mogło służyć celom wojskowym. Również tutaj Rosjanie 
gościli dwa razy. Dwie trzecie zniszczeń przypadło na pierwsze odwiedziny 
od 18 sierpnia do 13 września; jedna trzecia na drugie odwiedziny w�zimie. 
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Już podczas pierwszej okupacji spalono kilka domów, a�podczas wycofywa-
nia się podpalono całe miasto, ogień nie rozprzestrzenił się jednak tak, jak 
zamierzano. Po tym, jak rosyjskie urzędy wojskowe wydały ludności roz-
kaz, by 27 sierpnia o�godzinie 9.30 zebrała się w�kościele i�powitała chle-
bem i�solą przybywającego generała Rennenkampfa, 5 września kilka osób 
miało zostać zmuszonych do podpisania wbrew swojej woli następującego 
oświadczenia:

„My niżej podpisani oświadczamy niniejszym, że miasto Stołupiany zo-
stało zniszczone przez wojska niemieckie oraz splądrowane i� podpalone 
przez niemieckich cywilów”.

Cztery z�wybranych osób odmówiły podpisania tego kłamstwa. Zadowo-
lono się jednakże czwórką tych, którzy dali się przekabacić. Ledwie Rosja-
nie dostali do ręki to pismo, a�już zaczęli systematyczne plądrowanie!

12 września doszło do gorszących zajść. Na rynku wybuchł pożar, 
a�200 uchodźców, których Rosjanie przetransportowali z�Wystruci do Sto-
łupian, udało się na plac w�celu gaszenia pożaru. W�tym momencie nad-
ciągnęli Kozacy, uwięzili ich, przyprowadzili do komendanta i�utrzymywali, 
że to oni podłożyli ogień. Trzech spośród niewinnych otrzymało 25 batów. 
Mniej więcej w�tym samym czasie grupa mieszkańców miasta zorganizowa-
ła sikawkę, by ugasić inny pożar. Żołnierze rosyjscy udaremnili akcję ratun-
kową. Przybył pewien porucznik i� oskarżył cywilów o�mord i� podpalenie. 
Zmuszono ich, by uklękli, po czym cztery osoby przyprowadzono do komen-
danta, rozebrano i�pobito. Jeden z�tej czwórki, Julius Elmer, z�którym roz-
mawiałem, musiał po tym maltretowaniu spędzić czternaście dni w�łóżku.

Tego samego dnia, o�godzinie 6.30 po południu, komendant wycofał się, 
zabierając ze sobą 60 mieszkańców miasta, których więziono przez trzy dni. 
Wśród nich znajdowali się starzy mężczyźni pomiędzy 60 a�70 rokiem życia. 

Stołupiany są jedynym miastem, w� którym widać, że Rosjanie burzy-
li tylko bardziej okazałe budynki, pozostawiając te skromniejsze. Ponieważ 
nie znaleźli powodu, by oskarżyć ludność o�uprawianie partyzantki, to sami 
podpalili mieszkania, a�następnie oskarżyli o�podpalenie i�mord ludność cy-
wilną, która chciała ugasić pożar, prawdopodobnie dlatego, że uznali, iż 
przekroczyli obowiązujące ogólnie zachodnioeuropejskie prawa prowadze-
nia wojny. Stołupiany nie zostały spustoszone podczas walki, lecz w� mo-
mencie, gdy Rosjanie bezspornie władali miastem! Ludność słyszała tak 
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wiele okropieństw o�podpaleniach i�mordach oraz o�brutalności, że wstrząś-
nięta i�sparaliżowana przerażeniem nie była w�stanie się bronić. Można było 
się cieszyć, że zostało się przy życiu, gdy niewinnych obywateli zarzynano 
szablami, a�kobiety rozstrzeliwano. Zgwałcona została siedmioletnia dziew-
czynka. Kobiecie, która podała kubek wody żołnierzowi, inny żołnierz strze-
lił w�podbrzusze. Pewien mężczyzna o�nazwisku Jonigkeit przyjechał ze swo-
jej wsi rowerem do Stołupian, gdy dogonił go rosyjski patrol i�bez powodu 
tak okropnie zmaltretował, że wkrótce potem zmarł on w�lazarecie. Ogrod-
nik Schmidtke należał do Bractwa Kurkowego, jego broń wisiała na ścia-
nie w�pokoju zajmowanej przez niego willi. Posiadanie broni było wystar-
czającym powodem do tego, by stwierdzić, że z�domu strzelano. Tymczasem 
Schmidtkego nie było w�domu i�mało prawdopodobne było to, że przeby-
wająca w�willi starsza kobieta oddała strzał. Komendantura wydała jednak-
że rozkaz, by dom został zrównany z� ziemią. Żołnierze, którzy mieli zbu-
rzyć dom, mieli w�tym przypadku lepsze serce niż komendant, ponieważ tak 
podłożyli ogień, że kobieta mogła ugasić pożar.

Obejrzałem wiele domów w�Stołupianach. Ciężko jest opisać i� ciężko 
jest wytworzyć sobie pojęcie o�tym, jak to wszystko wyglądało. W�pewnym 
mieszczańskim domu szalała tak silna wola zniszczenia, że podłogę pokry-
wała gruba na stopę warstwa gruzu i� żaden mebel nie pozostał cały. Sto-
ły i�krzesła były porąbane na kawałki. Z�sof zdarto najpierw poszewki, po-
tem rozdarto tapicerkę, a�na koniec porąbano drewniany szkielet. Z�półek 
na książki wyjęto każdą książkę i�podarto kartka po kartce. Nuty, księgi ra-
chunkowe, prywatne listy, portrety rodzinne, oleodruki, nakrycia, porcela-
na, kieliszki, lampy, kandelabry, wszystko było rozbite i�trzeba było uważać, 
gdy nadepnęło się na te splątane ze sobą stosy gruzu. Niemalże nie można 
było pojąć tego, że zniszczenia tego nie dokonały granaty, lecz ludzkie ręce. 

W� innym domu pewna starsza pani próbowała pozbierać łachmany 
i�strzępy. W�momencie przybycia Rosjan uciekła do Gdańska i�teraz właś-
nie wróciła. Zapewniała, że z�jej ruchomej własności nie pozostała ani jedna 
igła. Po co miała zostawać w�Stołupianach? Chciała wrócić pierwszym lep-
szym pociągiem do Gdańska. Pewien adwokat wybudował dla siebie i�swojej 
żony urządzoną kosztownie willę. Jej wnętrza nie dało się opisać. Nie było 
chyba czasu ani okazji, by wysłać do Rosji piękny fortepian. Leżał przewró-
cony z�pękniętymi strunami i�wyrwanymi klawiszami. Poza tym wszystkie 
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pomieszczenia wykorzystano jako toalety i�panował w�nich odór nie do wy-
trzymania. Wszędzie było widać, z� jaką rozkoszą niszczyciele czynili swoje 
dzieło, musiało im sprawiać przyjemność celowanie kryształowymi czarkami 
w�zwierciadła albo lustrzane witraże. Ale dlaczego? Nie zaczyna się przecież 
wojny światowej, by kraść pianina i�niszczyć meble! Albo czy miało to być 
pociechą dla żołnierzy, którzy tęsknili za tym, by Pod Lipami Berlina spot-
kać kopijników Curzona, a�w�parku Sanssouci jego Gurkhów? Jeśli w�Euro-
pie Zachodniej są ludzie, którzy pozwalają na ten sposób prowadzenia woj-
ny, to narody, które w�obecnej wojnie światowej stoją po stronie pradawnej 
germańskiej kultury, muszą zgodzić się co do tego, że w�przyszłości Rosjanie 
nie będą już mogli wypełniać misji kulturalnej w�Europie Środkowej i�Pół-
nocnej. Powinni zwrócić swoje oblicze na wschód, a�nie na zachód.

Również w� Pilkałach Rosjanie gościli dwa razy, od 17 sierpnia do 
13 września 1914 r. oraz od 12 listopada do 9 lutego 1915 r. Podczas pierw-
szych odwiedzin nie zadomowili się jeszcze na dobre i�zachowywali się rów-
nież nerwowo z�obawy przed niemieckimi atakami. Ich drugie odwiedziny 
pozostawiły kilka przejmujących zgrozą śladów. Powiat Pilkały liczył 45�000 
mieszkańców, którzy najczęściej żyli z�rolnictwa (uprawa pszenicy) i�prowa-
dzili imponującą hodowlę koni. Było tam dużo wielkich gospodarstw, pano-
wał ogólny dobrobyt, jak można było wywnioskować z�wielu banków kre-
dytowych. Nagle wszystko legło w�gruzach, a�najgorzej mieli ludzie starzy, 
którzy cały czas pozostawali na miejscu.

Z�46�000 koni w�powiecie przynajmniej połowa wpadła w�ręce Rosjan. 
Pogłowie bydła, mniej więcej tej samej wielkości, zostało w�większej czę-
ści zarekwirowane przez Rosjan. Na całym obszarze podczas drugiej in-
wazji pozostało najwyżej 5000 osób. Wielu mężczyzn, wiele kobiet i�dzie-
ci deportowano do Rosji. Np. z�jednego okręgu policyjnego 100 mężczyzn. 
W�momencie przybycia Rosjan wiele kobiet uciekło do lasu i�cierpiało tam 
olbrzymią nędzę. Gnane głodem, zakradały się nocami do domostw. Spa-
lono 891 domów mieszkalnych, 1888 innych budynków oraz 20 młynów. 
Splądrowano każdy dom, który jeszcze stał.

Nie zważając na istniejące ciągle jeszcze niebezpieczeństwo, ewakuowa-
na na zachód ludność chciała wrócić do swoich starych domostw. Wszyscy 
młodzi mężczyźni pragną i�domagają się bycia żołnierzem i�nic nie pomoże, 
że ich rodzice chcieliby ich zatrzymać na gospodarce. Chcą oni zemścić się 
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za haniebne czyny, jakie popełniono na ich siostrach i�narzeczonych. Ro-
sjanie nie odnieśli żadnej korzyści ze swojej inwazji na Prusy Wschodnie. 
Przeciwko Rosji powstało nowe pokolenie, przepełnione gorącą nienawiś-
cią i�żądzą zemsty.

Większość aktów przemocy, które popełniono w� Pilkałach, jest zbyt 
obrzydliwa, by móc je opisać. 90 przypadków jest poświadczonych przysięgą 
i�zeznaniami świadków. Wśród nich jest wiele morderstw, które są szczegól-
nie okrutne z�powodu okaleczenia zwłok. 20 listopada w�piwnicy uwięziono 
kobiety i�dzieci i�trzymano je tam pod rosyjską strażą. Z�tego składu rosyjscy 
ofi cerowie od czasu do czasu rekrutowali młode dziewczyny! Szczegóły, któ-
re o�tych orgiach można usłyszeć w�Pilkałach, przerastają wszystko, co zna-
my z�ciemnego średniowiecza, a�także najokropniejsze opowiadania z�wojny 
trzydziestoletniej i�północnej. Jedyne, czego jeszcze brakuje, to by otwarcie 
sprzedawano ludzi jako niewolników.

I� temu mocarstwu, którego żołnierze są winni takich zbrodni, mocar-
stwa zachodnie starają się utorować drogę do serca Europy! Główną od-
powiedzialność za to ponosi Angl ia . Angl ia  wykorzystuje swoich ko-
lorowych wasali do tego, by zburzyć zachodnioeuropejski wał przeciwko 
barbarzyństwu Wschodu. Angl ia , która ma czelność określać siebie samą 
opiekunem małych państw, próbuje zdusić i� zagłodzić swoich protegowa-
nych, by w�ten sposób zmusić ich do pomocy Słowianom w�ich walce prze-
ciwko germańskiemu honorowi i� wierności, germańskiej sile i� solidności. 
Jeśli mimo to dążenia Anglii powiodą się, to również przypieczętowany bę-
dzie los Półwyspu Skandynawskiego. O�tym, co warte są przysięgi składa-
ne przez Anglię, my Szwedzi przekonaliśmy się bardziej, niż to konieczne. 
Zdradziła nas w�1720 r., zdradziła nas w�1808 r., zdradziła nas w�1905 r. Dla 
zwiększenia własnego profi tu Anglia jest zdolna do wszystkiego! 
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11 LIPCA 
(1921)

MUSIELIŚMY CZEKAĆ NA NIEGO ROK, potwornie długi rok, ponieważ każdy 
dzień oraz każda godzina wypełnione były zatroskanymi myślami o� nim, 
o�11 lipca. A�teraz znowu minął od niego rok i�żyje on tylko w�naszej pa-
mięci. Jednak on żyje! I�nawet gdy powtórzy się tuzin razy i�więcej – ten, 
komu było dane przeżyć ten dzień, nie zapomni go nigdy. 

Jakaż to obfi tość historii i� uniesień wyłania się ponownie w� myślach. 
Cały kraj jest uroczyście przystrojony, a�słońce nieustannie uśmiecha się ra-
dośnie z�błękitnego nieba. Światło słoneczne nad światem i�w�sercach ludzi.

Niemiecka wierność świętuje swój triumf.
Przez Europę przeszedł potop krwi i�łez, a�Niemcy, nasze biedne Niem-

cy, to kupa gruzów. Niemiecki duch wydawał się złamany, niemiecka du-
sza śmiertelnie chora. Jednak niemiecka wierność powstała z�gruzu i�popio-
łu ku światłu. Nie może ona zginąć i�pozostaje sobie wierna, a�duch i�dusza 
naszego narodu doznają uzdrowienia pod jej wpływem. 

Niemiecka wierność była tą, która świętowała swój triumf 11 lipca.
Wędrówka ludów, 128 000 rodaków ze wszystkich stron Rzeszy napły-

nęło tłumnie, by wesprzeć strony ojczyste [Heimat], które wprawdzie opuś-
cili, lecz o� których nie można nigdy zapomnieć. Strony ojczyste zawoła-
ły i�wszyscy przybyli. Nic nie było w�stanie ich powstrzymać, ani ciężki trud 
wielodniowej podróży w�przepełnionych pociągach, ani męcząca ciasnota 
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na małych statkach, ani groźby i�szykany naszych wrogów. Tysiące pomoc-
nych rąk, niespotykana ofi arność zwieńczyły dzieło wspaniałym sukcesem. 
I�nawet jeśli w�stronach ojczystych zadawano sobie czasami ze strachem py-
tanie, gdzie ich zakwaterujemy, jak będziemy żywić tę ogromną rzeszę gości 
– jednak gdy byli na miejscu, to zniknęły wszelkie zmartwienia. Jeszcze bar-
dziej się ścieśniliśmy, dawano i�brano z�radosnym sercem, a�radosny nastrój 
pomógł przezwyciężyć wszelkie trudności.

Niezapomniany pozostanie wieczór 11 lipca. W�ciągu dnia każdy speł-
nił swój obowiązek i�oddał swój głos za stronami ojczystymi. Teraz nikt nie 
mógł wytrzymać w�domu. Stłoczony gęsto tłum stał na ulicy. Pełen rados-
nego napięcia i�pewny zwycięstwa wyczekiwał ogłoszenia wyników plebis-
cytu. Początkowo napływają one oszczędnie, jednak ogłaszają zwycięstwo 
za zwycięstwem. Następnie zaczynają spływać w� większej ilości, po tysią-
cach drutów meldunki pędzą przez kraj, ze wsi do miast, z�miast do stolicy. 
Liczby pęcznieją szalenie, coraz jaśniej wyłania się z�ciemności obraz niesły-
chanie wspaniałego zwycięstwa. Tłum zaczyna szaleć z� radości ze zwycię-
stwa, z�dumy ze stron ojczystych, z�dumy z�własnej siły.

Polacy jednak siedzą w� swoim Domu Polskim za grubym drutem kol-
czastym, hiszpańskimi jeźdźcami i� osłaniani łańcuchem niemieckiej, rów-
nież w�tej godzinie wiernej swoim obowiązkom policji, i�nasłuchują strachli-
wie, przygnębieni, wiwatów, które drżąco wypełniają powietrze aż do nieba. 
Większość z�nich już wcześniej nocą prześlizgnęła się przez granicę.

Jakaż zmiana w�krótkim czasie jednego roku!
Jakże inaczej wyglądało wszystko na początku lata 1919 r.: w�naszych 

miastach przed wieloma drzwiami stały wtedy samochody do przewożenia 
mebli. Ze wszystkich szczelin wychodziła stroniąca od światła szczurza ho-
łota defetystów, pełzła przez ulice od domu do domu i�szeptała tajemniczo: 
„Przecież nic już nie pomoże. Plebiscyt jest tylko dla pozoru. Już od dawna 
ostatecznie postanowiono w� Paryżu, że zostaniemy przyłączeni do Polski. 
Głupcem jest ten, kto ma odwagę zbuntować się. Głupcem jest ten, kto na-
raża swoją egzystencję!”.

Polacy bardzo dobrze słyszeli te trujące, śmiertelne podszepty. Otworzyli 
pysk, jakby już byli panami w�kraju.

Jednakże Bogu dzięki byli jeszcze mężczyźni na Warmii i� Mazurach. 
Wznieśli oni dumne hasło: nikt nam nie pomaga, a�więc pomożemy sobie 
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sami. My sami jesteśmy naszym losem i�naszą przyszłością. Kto kocha swoje 
strony ojczyste, niech z�nami współpracuje.

To była ciężka praca. Aż nazbyt niszcząco wpływały na dusze załama-
nie i�przewrót. Marchia Wschodnia wydawała się spisana na straty. Szybko 
i�w�żałosny sposób zawiodły wszystkie ambitne plany uratowania Poznania 
i�Prus Zachodnich, wszystkie uroczyste zapewnienia Berlina, wielkie słowa 
ministrów, którzy przybywali do nas osobiście. Wydawało się, że nigdzie nie 
mamy pewnego oparcia, na którym moglibyśmy polegać. Po naszej stronie 
tylko chwiejność i�rezygnacja, żałosne teatralne gesty wobec zimnej, twar-
dej woli zniszczenia żywionej przez naszych wrogów. Skąd wziąć odwagę na 
przyszłość, skąd wziąć ufność!

Jednakże mężowie ze Wschodniopruskiej Służby Ojczyźnianej [Ostpreu-
ßischer Heimatdienst] walczyli wytrwale o�duszę ludu mazursko-warmińskie-
go. Trudne dzieło zostało zwieńczone sukcesem, lud opamiętał się, przypo-
mniał sobie o�swojej własnej sile. Miłość do stron ojczystych, która płonie 
nieugaszonym płomieniem w�piersiach każdego człowieka, uczyniła cuda, 
rozpalona do jasnego płomienia. Wszystkie partyjne swady, wszelkie rozdar-
cie zostały wygnane z�kraju, człowiek odnalazł drugiego człowieka, wyłącz-
nie jako rodaka, jako Niemca, jako Warmiaka i�Mazura. Ścisłe więzy związ-
ków ojczyźnianych, Związku Mazurów i�Warmiaków, oplotły całą ludność 
i�zespoliły ją w�twardy niczym stal blok. Defetyści pochowali się po swoich 
jamach, a�Polacy zaczęli szaleć.

I�gdy następnie przybyła tutaj Komisja Plebiscytowa, na jej drodze sta-
nęła zwarta wola zjednoczonego narodu. Uszanowała ona ją i� starała się 
sprostać wymaganiom swojego trudnego urzędu. Działo się to ku wielkiemu 
niezadowoleniu Polaków, którzy jeszcze raz, wspierani wszelkimi środkami 
przez Paryż, spróbowali osiągnąć swój cel. Narodem naszym, który świado-
mie się zjednoczył, nie można było jednak wstrząsnąć.

I�tak nadszedł 11 lipca. Dzień zwycięstwa, dzień dumy, na który uczci-
wie zasłużył sobie nasz naród.

A�defetyści? Wszyscy oni pojawili się następnego dnia, ściskali całemu 
światu dłonie i�mówili radośnie: no, dobrze to tym razem zrobiliśmy!
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KIEROWNIK EŁCKIEGO ODDZIAŁU POWIATOWEGO 
WSCHODNIONIEMIECKIEJ SŁUŻBY OJCZYŹNIANEJ W�OLSZTYNIE

WSPOMNIENIE PLEBISCYTU W�EŁKU 11 LIPCA 1920 R. 
(1925)

TA KSIĘGA JUBILEUSZOWA pragnie również upamiętnić datę 11 lipca 1920 r. 
Ów dzień pozostanie dla ludności powiatu ełckiego niezapomniany w�po-
dwójnym sensie. Po pierwsze, jest to osiągnięty tego dnia sukces: Ełk i�jego 
powiat nie stały się polskie, lecz zostały ocalone dla Rzeszy Niemieckiej 
i�niemieckości. Ten, kto prawidłowo rozpozna znaczenie Prus Wschodnich 
(chodzi tutaj o�całe Prusy Wschodnie) dla Niemiec i�wyobrazi sobie, jak ok-
ropny los spotkałby nas pod polskim jarzmem, ucieszy się z�każdego zwycię-
stwa. Po drugie, jest to środek, przez który to zwycięstwo zostało osiągnięte: 
własna decyzja mieszkańców miasta i� powiatu. Jak powszechnie wiado-
mo, losy miasta i�powiatu wyznaczane są nie przez masę ich mieszkańców, 
lecz przez niewielu mężów oraz wpływy ogólnej historii narodu i�państwa. 
Tak też było dotychczas w�przypadku Ełku i�jego powiatu i�tak będzie rów-
nież w�przyszłości. Jednak 11 lipca 1920 r. każdy mężczyzna i�każda kobieta 
w�wieku powyżej 20 lat mogła na długi czas wpłynąć na przyszłość naszego 
miasta i�naszego powiatu, a�mianowicie w�kwestii przynależności narodo-
wej, a�więc decyzji o�największej wadze i�brzemiennej w�skutki. To było coś 
nowego i�pozostanie przypadkiem jednostkowym, datę 11 lipca 1920 r. czy-
ni jednakże dniem szczególnym. Owego dnia masa mieszkańców powiatu, 
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z�której zazwyczaj robi się historię, nagle sama tę historię uczyniła: owego 
dnia, będąc zazwyczaj raczej przedmiotem historii, sama stała się jej twórcą.

Wspomnijmy więc krótko wydarzenia, jakie miały miejsce wokół tego 
ważnego, a�być może nawet najważniejszego dnia w�historii miasta i�powia-
tu ełckiego. Z�obfi tości zdarzeń wybierzmy te, które są najbardziej charakte-
rystyczne dla ludności naszego miasta i�powiatu oraz dla naszych tutejszych 
przeciwników. W�celu ogólnego zorientowania się w�warunkach i�zajściach 
okresu plebiscytu polecamy książkę Maxa Worgitzkiego Geschichte der Ab-
stimmung in Ostpreußen („Historia plebiscytu w� Prusach Wschodnich”), 
wyd. K.F. Koehler w�Lipsku, 1921.

Nastroje w�Ełku i�okolicach przed 11 lipca

RÓWNIEŻ W�EŁKU I�OKOLICACH o�kampanii plebiscytowej Polaków mówio-
no jednogłośnie: z�nimi nic nie zyskamy! Mieszkańcy wsi powtarzali wów-
czas często: „po tamtej stronie są wszy”, przez co chcieli wyrazić powszech-
nie podzielaną opinię: wyższa forma życia nie może przyłączyć się do niższej. 
Nikt nie wierzył w�skuteczność Polski, a�narodowi niemieckiemu, tak bar-
dzo dotkniętemu wojną i� rewolucją, wierzono bardziej niż temu, które-
mu sprzyjało szczęście po drugiej stronie granicy. Czuliśmy się Prusakami 
i�Niemcami mieszkającymi w�kraju, który był wprawdzie sąsiadem Polski, 
ale nigdy jej poddanym. Niechęć i�wrogość wobec obcego narodu wyraża-
no tak szorstko i�pogardliwie, że pewien polski duchowny ewangelicki, któ-
ry jako obserwator życia kościelnego Mazurów przekroczył granicę i�przybył 
również na teren powiatu ełckiego, zdziwiony i� zaniepokojony powiedział 
do jednego z�dwóch księży z�Miłek: „Nie pojmuję waszej nienawiści prze-
ciwko Polakom”.

Samo zaistnienie tej wiernej Niemcom postawy nie oznaczało, że bę-
dziemy bezczynnie i� spokojnie wyczekiwać plebiscytu. Wręcz przeciwnie! 
Wyczuwało się bowiem niepokój wśród wiernych ojczyźnie, były to szeroko 
rozpowszechnione obawy i�poczucie beznadziei od czasu, kiedy ogłoszono 
przymus poddania się plebiscytowi. „Co stanie się z�moim majątkiem, gdy 
zwyciężą Polacy?”, pytał jeden; „Plebiscyt to tylko oszustwo, dawno już nas 
sprzedali!”, wzdychał drugi. Ta niepewność nie była pozbawiona podstaw. 
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Trwała przecież rewolucja, która zupełnie nie pasuje Wschodnioprusakowi. 
Stworzyła ona słaby rząd w�Berlinie, który właśnie oddał z�powodu niechę-
ci do walki część kraju wokół Poznania. Rząd ten przejawiał jedynie chęć 
do negocjacji, lecz i�nawet tego nie potrafi ł, – kto miał wierzyć, że uchro-
ni on Prusy Wschodnie? Polacy skrzętnie podsycali atmosferę trwogi i�obaw. 
Rozpowszechniali wiadomość, że oddanie Polakom obszaru plebiscytowego 
zostało już jakoby postanowione przez państwa ententy i�że sami prowadzą 
poza tym czarne listy świadomych Niemców, których pociągną do odpo-
wiedzialności po opanowaniu Prus Wschodnich. I�gdy na początku okupa-
cji przez oddziały ententy w�Ełku pojawiło się dwóch ofi cerów francuskich, 
przedstawicieli naszego odwiecznego śmiertelnego wroga, to wielu strwożo-
nych odczytało to jako potwierdzenie rozpowszechnianych plotek. Ducho-
we przygnębienie było przez pewien czas tak duże, że tu i�ówdzie wysyłano 
meble, a�niektórzy obywatele, których poprosiliśmy o�współpracę my, lu-
dzie Służby Ojczyźnianej, trzymali się z�daleka, inni odmawiali nam wcześ-
niej obiecanej pomocy, a�jeszcze inni przyglądali się zmęczeni i�zniechęceni 
z�boku. Ta trwoga i�strach były gorsze od Polaków i�mogły niewątpliwie stać 
się niebezpieczne. Przemienić je w�duchową siłę, było zadaniem nas, człon-
ków Służby Ojczyźnianej. Jeśli udałoby się im wzbudzić wolę oporu oraz 
wlać w�dusze ufność w� zwycięstwo, to – zakładając bezstronność Komisji 
Międzysojuszniczej – zwycięstwo było niemalże pewne.

Udział ludności miasta i�powiatu w�walce

WSCHODNIONIEMIECKA SŁUŻBA OJCZYŹNIANA w�Olsztynie była i�jest rozsia-
ną po całym obszarze plebiscytowym wspólnotą walki, w�ełckim oddziale 
powiatowym zrzeszonych jest ok. 600 mężczyzn i�kobiet. Oprócz autora, do 
tego oddziału powiatowego należały w�latach 1919 i�1920 następujące oso-
by: rentier Kohtz, nauczyciel seminarium nauczycielskiego Korsch (†), nad-
inspektor więzienia Conrady, radca sądu okręgowego Aklin (†), ówczes-
ny nauczyciel studium nauczycielskiego Hintz, nauczyciel szkoły handlowej 
Teschke, murarz Rydzewski, stolarz Szezinowski, pani Erbe, pani Eschholz 
(†). Kilkoro z�nich wystąpiło później z�naszego związku wskutek przepro-
wadzki, śmierci albo wskutek swojego światopoglądu. Gdy więc począwszy 
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od maja 1919 r. niemalże dzień w� dzień na zebraniach uświadamialiśmy, 
zagrzewaliśmy i�gromadziliśmy mieszkańców powiatu, to wszędzie spotyka-
liśmy się ze zrozumieniem, wszędzie znajdowaliśmy tylu pomocników, ilu 
potrzebowaliśmy. Szczególnie duży entuzjazm wykazywał niższy stan śred-
ni i�młodzież, którzy sami garnęli się do pomocy. Strach i�wahanie wkrótce 
ustąpiły, większość dusz wkrótce opanowała wola walki. Podłość nie odwa-
żyła się wystąpić. Można ją było naturalnie zauważyć, również w�Ełku zna-
leźli się przekupni pomocnicy pojawiających się od czasu do czasu szpicli, 
byli jednak bezsilni wobec masy zachowującej wierność.

Z�jakim przekonaniem naród zaangażował się na rzecz sprawy niemie-
ckiej, ujawniło się podczas założenia wielkiego związku ludowego, który 
miał uzmysłowić Komisji Międzysojuszniczej w�Olsztynie nastroje Mazurów 
i�Warmiaków. W�grupie terenowej Ełk „Związku Mazurów i�Warmiaków”, 
zwanej Ełckim Związkiem Ojczyźnianym [Heimatverein Lyck], w�ciągu kil-
ku dni zgromadziło się, potwierdzając to własnoręcznym wpisem na listy, 
5000 mających ponad 20 lat mężczyzn i�kobiet spośród 14 000 mieszkań-
ców miasta, a�w�grupie powiatowej 24 000 z�ponad 60 000 mieszkańców 
powiatu. Gdy w�takiej liczbie wystąpiliśmy przed dowódcą przybyłych tym-
czasem włoskich wojsk okupacyjnych, pokiwał on tylko głową i�nie chciał 
w�nią uwierzyć. Wkrótce musiał ją jednak uznać za prawdziwą.

Zbliżał się 11 lipca. Uprawnieni do głosowania, którzy niegdyś się tu-
taj urodzili, lecz opuścili swoje strony ojczyste, napływali gromadnie, po-
nad 2000 przybyło do miasta, ponad 13 000 na teren powiatu, mile widzia-
ni pomocnicy, którzy wlali w�nasz naród nowy entuzjazm i�zdecydowanie. 
W�celu zakwaterowania i�wyżywienia tych mas oraz by ciepłym posiłkiem 
wzmocnić na dworcu dziesiątki tysięcy uprawnionych do głosowania, któ-
rzy tylko przejeżdżali przez Ełk, w�celu zebrania, zarządzania i�rozdzielania 
potrzebnych pieniędzy oraz by sprawić radość braciom z� Rzeszy godnym 
świętowaniem 11 lipca zorganizowano 9 komisji i�służbę dworcową. God-
na wielkiej pochwały jest praca, którą w� komisjach tych wykonywali od 
rana do wieczora i�często aż do nocy wierni mężczyźni, kobiety i�uczniowie. 
Nie dysponuję niestety wystarczającą ilością miejsca, by wyliczyć nazwiska 
wszystkich pomocników i�mogę wymienić tylko przewodniczących komisji. 
Byli to: rentier Kohtz, kupiec Lyssewski, nauczyciel seminarium nauczyciel-
skiego Korsch, ówczesny prorektor seminarium nauczycielskiego Haupt, 
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radca prokuratury Fuhrmann, pani Erbe, ówczesny nauczyciel seminarium 
nauczycielskiego Hintz, nauczyciel seminarium Beißert, pani Baltrusch, 
nauczyciel Klug, radca sądu okręgowego Aklin, nadinspektor więzienia 
Conrady, radca sądu rejonowego Dunst, wówczas również prezes miejskie-
go związku ojczyźnianego, stolarz Szezinowski, urzędnik związkowy Schli-
sio, ówczesny student Skibowski i�ówczesny asesor szkolny Claassen. Rów-
nież urzędnicy i�pracownicy magistratu miasta intensywnie współpracowali 
w�ostatnich dniach przed plebiscytem, zmagając się z�olbrzymią pracą biu-
rową przy sporządzaniu list wyborców, w�Miejskiej Komisji Plebiscytowej, 
w�okręgach wyborczych oraz przy przeprowadzeniu plebiscytu.

Tylko kilka dni dzieliło nas od decydującego 11 lipca. Umysły wszyst-
kich opanowało silne napięcie i� najradośniejsze wzbudzenie. Napięcie to 
musiało znaleźć sobie jakieś ujście i�przeobraziło się w�radosne powitanie 
przybywających uprawnionych do głosowania oraz w�akcję pomocy przy ich 
zakwaterowaniu. Na ełcki dworzec wtaczał się raz po raz pociąg z�gośćmi 
z�Rzeszy, peron był wypełniony ludźmi, którzy uważali tych nieznajomych 
za swoich przyjaciół. Muzyka i�śpiew witały wysiadających. Uczniowie wy-
rywali im bagaże z�rąk, żeby zanieść je do ich kwater. Kwatery te tworzo-
no często w�ten sposób, że posiadacze mieszkań zadowalali się podłogami 
i� korytarzami, a� swoje pokoje udostępniali gościom. Po drodze do miesz-
kań ustawiano dla gości bramy powitalne, witano ich girlandami, wieńcami 
i�tablicami z�hasłami zagrzewającymi do walki, przewożono ich ciężarówka-
mi i�furmankami do wsi. Dopełnieniem tych poruszających obrazów był wi-
dok tłumów ludzi stojących na ulicach miast i�u�wjazdów do wsi oraz tam 
napływających, których usta wyrażały słowami pewność zwycięstwa i�którzy 
byli gotowi do niesienia pomocy, wszyscy oni byli zarazem wyznaniem na-
dziei: damy radę!

Kontrdziałalność Polaków

OGROMNEMU ZAANGAŻOWANIU LUDZI Służby Ojczyźnianej Polacy nie byli 
w� stanie przeciwstawić godnej szczególnej wzmianki własnej działalności. 
Cóż oni mieli uczynić? Przecież nie posiadali zwolenników. W�mieście opo-
wiadali się za nimi tylko 1 rzemieślnik, 2 kupców, 1 obwoźny sprzedawca 
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książek, a�na wsi 1 właściciel tartaku, 1 właściciel cegielni, 1 katolicki wi-
kary, 3 właścicieli majątków ziemskich i�kilku chłopów, w�swojej większości 
prawdziwych Polaków z�Prus Zachodnich i�Poznania. Ci utworzyli własną 
Radę Narodową dla Powiatu Ełckiego. Ta niczym bluszcz owinęła się wo-
kół włoskiego podpułkownika, zapraszając go na drogie, pochłaniające ty-
siące marek wieczory taneczne i�towarzyskie w�jednej z�ełckich knajp albo 
w�pewnym majątku w�Nowej Wsi, a�raz była nawet w�gościnie u�pana Pio. 
My nie mieliśmy ochoty ani pieniędzy ani na jedzenie, ani na picie, ani 
na tańce, zdawaliśmy się na niemieckie sumienie i�to ono zapewniło nam 
zwycięstwo.

O�ile w�otwartej walce Polacy nie mogli nic wskórać, to próbowali kre-
ciej roboty. Podam na to śliczny przykład. Włoskiemu podpułkownikowi to-
warzyszył polski tłumacz, który naturalnie nieczęsto musiał używać swojego 
języka polskiego, ponieważ Mazurzy rozmawiali z�Włochem po niemiecku. 
Poznałem tego tłumacza i�pewnego dnia rzuciło mi się w�oczy pewne po-
dobieństwo. My ze Służby Ojczyźnianej byliśmy mianowicie zawsze zadzi-
wiająco szybko i�dobrze poinformowani o�polskich działaniach, a�więc rów-
nież o� założonej przez „Komitet Mazurski” w�Warszawie tamtejszej szkole 
werbowników. Dysponowaliśmy fotografi ami wszystkich uczestników jej 
kursów. Pewnego dnia obejrzałem sobie godne zobaczenia twarze i�na jed-
nym ze zdjęć odkryłem tłumacza pana Pio. A�więc Polakom udało się jed-
nak umieścić w�bezpośrednim otoczeniu komisarza plebiscytowego jednego 
z�ich szpiegów. Przy okazji jednej z�narad z�panem Pio wziąłem ze sobą zdję-
cie i�pokazałem mu moje odkrycie. Tu mi się jednak oberwało! „Każdy może 
powiedzieć: czy nie wie pan, jak się robi zdjęcia? Bierze się wiele zdjęć, łączy 
się i�robi jedno duże zdjęcie”. Nie wierzył mi albo nie chciał wierzyć.

Również ten „tłumacz” na niewiele przydał się Polakom. Zresztą w�ogó-
le zaniechali oni jakiejkolwiek godnej wzmianki kontrdziałalności. Pod-
czas gdy my zorganizowaliśmy setki entuzjastycznie przyjętych zebrań, to 
Polakom udało się jedynie podjąć dwie takie próby. Pierwsza próba zosta-
ła podjęta na początku marca 1920 r. w�Prawdziskach, gdzie mieszkał czło-
nek Polskiej Rady Narodowej, wikary R. Przebieg zebrania był tak charak-
terystyczny dla nastroju Mazurów i�bezsilności Polaków, że warto go krótko 
opisać. Na zebraniu pojawiło się 250 ludzi. Wikary przywitał ich po pol-
sku, nim jednak skończył powitanie, już rozbrzmiały okrzyki: „Mów po 
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niemiecku, nie jesteśmy Polaczkami!”. Zebranie odbyło się dalej w� języku 
niemieckim. Pewien właściciel majątku ziemskiego wygłosił wykład, w�któ-
rym szkalował Niemcy i�już jego przemówienie dobiegło końca. Wybuchło 
oburzenie, pewien stary mazurski chłop zabrał głos i�zawołał: „Wszystko, co 
mamy, zawdzięczamy nie Polakom, lecz ukochanej niemieckiej ojczyźnie. 
Urodziliśmy się jako Niemcy, uczyliśmy się po niemiecku, modlimy się po 
niemiecku i�chcemy pozostać Niemcami!”. Zaintonowano niemieckie pieś-
ni, rozwinięto niemieckie fl agi, Niemcy wyszli, pozostawiwszy 7 organizato-
rów i�kilka podejrzanych postaci.

Drugą próbę podjęto na początku czerwca w� ogrodzie Gehrman-
na w�Ełku, gdy byli już tutaj Włosi, a� ich podpułkownik osobiście przejął 
ochronę Polaków. Na zebranie przyszły 33 osoby, mogło ono zostać otwar-
te dopiero wtedy, kiedy doszła na nie pewna liczba Niemców. Przerwali oni 
Polakom w�pół słowa, oddalili się i�pozostawili ich samych. Wymienionych 
osób nie ma dziś w�powiecie ełckim, tylko wikary, pomimo swojej opcji pro-
polskiej, dalej zajmuje stanowisko, jest jeszcze kilku chłopów.

Zwycięstwo

JAK ZWYCIĘSTWO ROZPRZESTRZENIŁO SIĘ w� duszach naszych rodaków, po-
kazują trzy wydarzenia. W� maju 1920 r. podczas objazdu obszaru plebis-
cytowego również do Ełku przybyło 12 przedstawicieli dużych i�wiodących 
niemieckich gazet. Wzięli oni udział w�imprezie organizowanej przez Zwią-
zek Ojczyźniany w�wypełnionej po brzegi sali restauracji Fligga. By ludziom 
tym, a�przez nich całym Niemcom i� zagranicy, pokazać prawdziwe nasta-
wienie naszego narodu pogranicza, kierownik oddziału powiatowego Służ-
by Ojczyźnianej po wygłoszonej przez siebie mowie zadał zebranym py-
tanie, czy chcieliby pozostać wierni niemieckiej ojczyźnie i� bronić jej do 
ostatniej kropli krwi i�zażądał od nich odpowiedzi: „Tak, chcemy!”. Wte-
dy 1500 do 2000 zebranych podniosło się niczym jeden mąż i�odpowiedzia-
ło składając uroczystą przysięgę: „Tak, chcemy!”. Przysięga zabrzmiała ni-
czym entuzjastyczne wyznanie i�była dla dziennikarzy objawieniem prawdy. 
I�drugie wydarzenie, którym był pochód zorganizowany w�przeddzień ple-
biscytu. Jutro jest ten dzień, jutro musimy dać radę, niech wyjdą wszyscy, 
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którzy chcą to pokazać!, tak myślano. I�utworzyli pochód. Tysiące i�tysią-
ce, wszędzie fl agi, transparenty, proporce, ulice ozdobione, ludzie przyozdo-
bieni. W�pochodzie tablice z�nazwami maszerujących stowarzyszeń i�hasła-
mi: „Chcemy być zjednoczonym narodem braci” [Wir wollen sein ein einzig 
Volk der Brüder], albo „Niech żyje piłka nożna dla wzmocnienia niemie-
ckości!” [Hoch lebe der Rasensport zur Stärkung des Deutschtums!], albo: 
„Związek zawodowy ełckich stolarzy nigdy nie odstąpi od niemieckości!” 
[Die Gewerkschaft der Tischler von Lyck tritt vom Deutschtum niemals 
zurück!] oraz innymi. 8-10.000 ełczan szło tak w�kierunku toru wyścigów 
konnych. Podpułkownik Pio przyglądał się manifestacji poparcia dla nie-
mieckości z� okien swojego mieszkania i� miał powiedzieć: „Ełczanie właś-
nie wybrali”. Dwa dni później, 12 lipca, zorganizowano podobny pochód 
dla uczczenia odniesionego tymczasem zwycięstwa. A� jakież to było zwy-
cięstwo! W�mieście oddano 8339 głosów za Niemcami i�tylko 7 za Polską, 
oznacza to więc: wszyscy opowiedzieli się za sprawą naszej ojczyzny, a�nikt 
za Polską. W�całym powiecie za Niemcami głosowały 36 534 osoby, a�tylko 
44 za Polską przy frekwencji wyborczej wynoszącej 90% wszystkich upraw-
nionych do głosowania. I� trzecie wydarzenie. Wieczorem 11 lipca przed 
domem przy Hindenburgstraße 44, gdzie ogłoszono wyniki plebiscytu, ze-
brał się tłum, który każde niemieckie zwycięstwo witał muzyką, pieśniami 
patriotycznymi i�radosnym „Niech żyje!”. Poruszenie było tak duże, że po 
ogłoszeniu wyników o�godzinie pierwszej w�nocy tłum udał się wraz z�muzy-
ką i�hymnem na ustach przed dom kierownika Służby Ojczyźnianej i�zain-
tonował tam pobożną pieśń „Dziękujcie więc wszyscy Bogu całym sercem, 
wargami i� rękami”. To nie było nic sztucznego, nic tkliwego, lecz szczere 
wyznanie poruszonych dusz. Brzmiało ono dalej w� pieśni „Poddałem się” 
(„Ich hab’ mich ergeben”) odśpiewanej przed domem generała von Falka, 
honorowego obywatela miasta, pieśni, którą tak często się tutaj intonuje 
i�która była właściwą pieśnią-wyznaniem owych dni.

Morał

WALKA PLEBISCYTOWA ZAKOŃCZYŁA SIĘ, ale nie walka o� naszą graniczną 
marchię. Polak chce objąć w� posiadanie Prusy Wschodnie, które uważa 
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za zagrożenie swojego skrzydła, i�potrzebuje do tego pierwszego łupu, czy-
li Mazur. Ponieważ nie może ich zabrać przemocą, będzie podejmował pró-
by „pokojowego przeniknięcia” na nie. Również w� ubiegłym roku chciał 
on przecież w�Ełku powołać do życia pod nazwą „Związek Mazurski” gru-
pę terenową „Zjednoczenia Mazurskiego”, tzn. Związku Polaków. Obiecy-
wał przy tym „historyczne, kulturalne i�gospodarcze uświadomienie i�dal-
sze kształcenie Mazurów” i�chciał pozyskać ich również jako wyborców do 
Reichstagu. Ta próba utworzenia ruchu polskiego wśród Mazurów nie po-
wiodła się, będzie się jednak powtarzać. Kto w�przyszłości ochroni Mazury? 

W�walce plebiscytowej nadzwyczaj wyraźnie uświadomiliśmy sobie, że 
do obrony stron ojczystych zdolni są tylko ci ludzie, którzy rzeczywiście 
chcą i�potrafi ą walczyć. Polska jest agresorem, my jesteśmy obrońcą. Obro-
na jest cięższa niż atak, ponieważ wymaga ciągłej czujności, ciągłego napię-
cia nerwów i�gotowości do odparcia ataku. Mazury potrzebują więc ludzi, 
którzy nie są łatwowierni, lecz którzy są nieufni, którzy już na podstawie 
pierwszego, niegroźnego ogłoszenia w�prasie rozpoznają zamiar wroga. Lu-
dzi, którzy nie będą mieli dość trudów prowadzenia sporów, ludzi, którzy 
w�momencie, gdy nieunikniona stanie się walka, nie będą chcieli słyszeć 
nic o�rozejmie, lecz będą nieustępliwie i�bezwzględnie walczyć. Nie potrze-
ba nam więc internacjonalistów i�pacyfi stów. Jeszcze inną rzecz uświado-
miliśmy sobie wyraźnie podczas walki plebiscytowej: w�sporze, który naka-
zano nam toczyć, zwycięży tylko ten, kto znajdzie drogę do serca narodu, 
ten, który potrafi  wzburzyć jego uczucia i�wprawić go w�entuzjazm. Naród 
nie kieruje się przesłankami gospodarczymi, nie myśli „ubi bene, ibi patria”, 
lecz kierowany jest miłością albo nienawiścią, przychylnością albo niechę-
cią. W� 1920 r. opowiedzieliśmy się za obciążonymi ciężarami Niemcami, 
a�przeciwko Polsce, której sprzyjało szczęście i�która wabiła nas korzyściami 
gospodarczymi. Fałszywa była więc rada, którą podczas jednej z�narad, na 
której omawiano sposób walki, otrzymał od internacjonalistów kierownik 
Służby Ojczyźnianej, który wskazał na to, że ludzie tej organizacji chcą za-
apelować do poczucia honoru narodu: „Ależ skąd, ludzie są proletariuszami 
i�chcą jeść, trzeba pokazać im korzyści gospodarcze!”. Słuszny okazał się na-
tomiast sposób walki ludzi ze Służby Ojczyźnianej, którzy apelowali po pro-
stu do wierności, poczucia honoru, wdzięczności i�miłości, a�więc działali 
wg maksymy: „duch ożywia, ciało do niczego się nie przydaje”.
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Dopóki więc mamy ludzi przejawiających entuzjazm dla idei ojczyzny, 
którzy mogą rozpalić dla niej naród oraz dopóki mamy do dyspozycji zdol-
nych i�gotowych do walki mężów, dopóty nasza marchia wschodnia będzie 
bezpieczna.
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NIEMIECKA KSIĄŻKA I�WSCHÓD 
(1927)

KWESTIA WYDAJE SIĘ EWIDENTNA. Wydawnictwa i�księgarstwo cierpią bie-
dę. Złagodziłby ją zwiększony eksport książek, a�więc, jak mają w�zwycza-
ju brzmieć tego typu pożyteczne rady, należałoby go w� miarę możliwości 
wspierać. Republika niemiecka pozbawiona jest wszelkich środków, które 
w�innym przypadku tak szybko i�pewnie wywołują sensację za granicą. Tak 
więc ze wszystkich innych środków pozostaje dla niej jeden od dawna wy-
próbowany, tj. książka. Należałoby więc tutaj uczynić z�podwójnej koniecz-
ności podwójną cnotę.

Niestety, tak jak wszędzie tam, dokąd chcielibyśmy sięgnąć, natychmiast 
stajemy wobec całej problematyki tak kolorowo zdewastowanego Wscho-
du. Wszędzie tam w�nowych państwach mieszkają nasi niemieccy bracia. 
Na Łotwie i�w�Estonii sprawy duchowe podlegają ich własnemu samorzą-
dowi, którego uznanie może nam samym przynieść chlubę. Wspólnoty te 
będą jednak żyć dopóty, dopóki utrzymywany jest związek z� całym naro-
dem niemieckim. Jeśli niemiecką książkę uznamy za kwintesencję i�nośnik 
tej wspólnoty, to bez niemieckiej książki jej samorząd jest bezużytecznym 
narzędziem. Biblioteki ludowe, takie jak te, które młode państwo czecho-
słowackie zaczęło zakładać natychmiast po swoim odrodzeniu i�które tra-
fi ły nawet do najdalszej wsi, są dla wszystkich niemieckich wspólnot poza 
naszymi wschodnimi granicami jedynym środkiem ratunkowym służącym 
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ich przetrwaniu. Nie mniej ważną rolę spełniają one w�niemieckim szkolni-
ctwie, a�szczególnie w�szkołach wyższych w�nowych państwach na Wscho-
dzie. Ten, kto do pewnego stopnia zna panujące tam stosunki i� np. mu-
siał prowadzić w�Dorpacie niemieckie wykłady i�ćwiczenia, wie, za pomocą 
jak niewystarczających narzędzi trzeba tam pracować. W� chwili obecnej 
nie można liczyć na powstanie jednej dużej biblioteki, która – przy spra-
wiedliwym podziale również skazana na skromne środki – posiadałaby wię-
cej egzemplarzy niemieckich książek, a� której zasoby byłyby tym bardziej 
kompletne, im bliżej współczesności. Brak jest podręcznego aparatu, któ-
ry wygodnie i�natychmiast mogłyby mieć do dyspozycji kręgi fachowców, 
brak jest księgarni z�nawet niewielkim zasobem książek, a�Niemcy są tak 
daleko. I�ci młodzi ludzie mają kiedyś uczyć niemieckiego młode pokolenie 
kraju, mają zaznajomić je z�niemiecką literaturą, oraz, jeśli do tego dojdzie, 
wytłumaczyć w�szkole i�za pomocą prasy nieniemieckiej młodzieży i�nienie-
mieckiemu współobywatelowi istotę niemieckiego kształcenia. Gdyby była 
to tylko kwestia zakupu książek, to wkrótce można by temu zaradzić. Za-
kładając dobrą wolę, kto w�tych nowych państwach ma na to środki i�kto 
je zdobędzie? Dochodzi do tego, że w�zależności od sytuacji poziom kursu 
wymiany pieniądza sytuuje się mniej lub bardziej poniżej kursu marki nie-
mieckiej i�jeszcze bardziej podraża wydanie książki, która i�tak jest już dro-
ga. Nie chodzi więc tylko o�niemiecką książkę, ale również o�środki na nią. 
Pośród niemieckiej młodzieży znajdziemy już teraz wiele osób, które zna-
ją z� wędrówek Polskę, Litwę, Łotwę i� Estonię. Powinny one zacząć dzia-
łać. W�waszych komfortowo wyposażonych, dobrze ogrzanych czytelniach 
i�pomieszczeniach seminaryjnych wspomnijcie braci poza granicami, któ-
rzy mają o�wiele gorzej. Niech każdy, kto jest w�jakikolwiek sposób w�stanie 
to uczynić, wrzuci niewielką sumę, kilka fenigów miesięcznie, do specjalnej 
kasy przeznaczonej na zakup książek. Należałoby ją ustawić przy katedrach 
uniwersyteckich i�w�przedsionkach bibliotek państwowych, jako podzięko-
wanie za udostępnione książki oraz z�myślą o�gorzej usytuowanych braciach 
za granicą. Co kilka miesięcy kasy należałoby opróżnić, pieniądze zaś ze-
brać w�jednym centralnym miejscu. Oby nie było to tylko nieprzemyślane 
wyzbywanie się na rzecz innych niepotrzebnych książek. Środki musiałyby 
zostać zebrane w� jednym miejscu, by można było za to z� sensem i� zgod-
nie z�rzeczową radą zakupić książki i�rozdzielić je pomiędzy potrzebujących, 
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pomiędzy szkoły oraz instytuty szkół wyższych. Tym zaś niezliczonym Niem-
com, którzy nie kupują książek, lecz zasadniczo tylko je wypożyczają, na-
leżałoby doradzić dobrowolne opodatkowanie się na rzecz biblioteki, któ-
ra ich obsługuje. Dla idei tej należy pozyskać wszelkiego rodzaju zrzeszenia 
robotników. Mam nadzieję, że niemiecki robotnik wie, co zawdzięcza książ-
ce i�wykształceniu, które zaczerpnął z�książki. A�tam, gdzie nie wiedziałby 
tego, niech wyjaśnią mu to ci, którzy tak skutecznie doradzają mu w�innych 
sprawach. Od spraw tych państwo powinno trzymać swoje ręce z� daleka 
z�więcej niż jednej przyczyny. To, że państwo skompromitowałoby tę spra-
wę, nie jest nawet najpoważniejszą z�tych przyczyn. Jest to bowiem wyłącz-
nie sprawa wspólnoty narodowej [Volksgemeinschaft]. System subwencji, 
który dziś psuje i� zabija wszelką moralność ofi arowywania, zaś dla każde-
go, któremu chce się połowicznie albo któremu nie chce się wcale, pozwala 
w�każdym momencie wymówić się brakiem środków fi nansowych, powinien 
trzymać się z�daleka od tej świętej sprawy. Każdy, kto czuje się zaangażowa-
nym i�odpowiedzialnym, powinien tutaj ofi arować osobiście i�z�wolnej ręki. 
Niemiecka książka, piękno, wiedza, pociecha, oznacza dzisiaj wszystko, je-
dyną i�ostatnią rzecz, którą możemy ofi arować poza granice. Sama niemie-
cka książka jest potęgą, o�ile wiedza oznacza potęgę. Gdybyśmy my wszyscy 
tworzący książki każdą linijkę pisali, mając na uwadze członków wspólnoty 
narodowej [Volksgenossen] poza granicami państwa niemieckiego, dla któ-
rych książka zaczyna dzisiaj oznaczać ponownie to, czym była w� czasach 
młodego druku, to jakże inaczej wyglądałaby nasza roczna produkcja dru-
karska. A�drogocenną reakcją ze strony Niemców mieszkających za grani-
cą oraz ze względu na obowiązki, których muszą od nas wymagać, niech bę-
dzie nowa moralność i�odpowiedzialność pisania i�drukowania książek. Dla 
nich najlepsze jest właśnie wystarczająco dobre, ponieważ niemiecka książ-
ka jest dla nich najcenniejszą i�ostatnią rzeczą. Niech ich miara stanie się 
bezwzględnym kryterium oceny niemieckiej książki. Dobrowolnie ofi arowa-
ne fenigi, rocznie zebrane, dadzą majątek, a�jakim majątkiem będą dopiero 
książki, na które można je wymienić. Chodzi tutaj o�malutki czyn jednego 
feniga, który wraz z�podobnymi sobie stanie się olbrzymem. Chcemy ujrzeć 
tego feniga. Tanie jak barszcz codzienne pogaduszki i�równie tani list, któ-
re stanowią dla nas kłamliwą namiastkę naszego skromnego codziennego 
czynu, ilekroć ulubionym przedmiotem naszego działania stają się Niemcy 
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mieszkający za granicą, zamulają nam bowiem mózg i�duszę. Swego czasu 
obserwowaliśmy naród czeski, jak dzień po dniu zbudował swoje szkolni-
ctwo dzięki halerzowi służącej, guldenowi zamożnych, tysiącu ofi arowanym 
przez bogatych, czyniąc się tym samym panem swojego losu. Naród czeski 
był wówczas biedniejszy niż naród niemiecki dzisiaj. I�wiemy, że to halerz 
służącej, a�nie tysiąc ofi arowany przez bogatych rozstrzygnął sprawę. Chce-
my zobaczyć niemieckiego feniga. W�nim bowiem tkwi rozstrzygnięcie.

To nie jest jeszcze jednak nawet połowa. Dobrze wiemy, jak ciężko i�po-
woli przyjdzie to wielu pojąć. Niemcom za granicą nie można pomóc ina-
czej niż przez ich nieniemieckich współobywateli. Będą oni ich cenić wedle 
wartości, jaką w�sąsiednim państwie posiada niemiecka nauka, kształcenie 
i�literatura. Te zaś, szeroko licząc, posiadają wartość na tyle, na ile rozumia-
ny jest nasz język. Tym samym trafi amy w�sedno sprawy. Los niemieckiej 
książki poza granicami wschodnimi jest na dobre i�na złe związany z�losem 
języka niemieckiego we wszystkich krajach, które zostały wykrojone z�Kró-
lestwa Rosji. Niektóre czynniki wskazują na to, że język niemiecki jako śro-
dek komunikacji zastępuje w� tej wielojęzycznej przestrzeni język rosyjski. 
Na proces ten nie można wpłynąć mechanicznie, nie mogą tego uczynić 
również inne duże narody zachodnioeuropejskie, które z� zawstydzającym 
nas Niemców zapałem, jak zawsze w�takiej sytuacji, dążą do tego, by wcis-
nąć się językowo pomiędzy nas i�naszych sąsiadów. Albo sytuacja ta posia-
da swój naturalny ciężar, albo go nie posiada. Jeśli go posiada, to wywrze on 
wpływ i�nikt nie będzie mógł stanąć temu na przeszkodzie. Inną rzeczą jest 
bowiem mówienie językiem niechętnie i�z�zimnym sercem podczas wymia-
ny towarów i�codziennych spotkań, a�inną czytanie książek w�tym języku, 
a�nawet ich kupowanie. Mówiących mogą być miliony, w�porównaniu z�tym 
czytelników doliczymy się tylko tysięcy. By mówić, nie jest potrzebne przy-
chylne nastawienie. W�przeciwieństwie do tego potrzebne jest ono do czy-
tania, a�przynajmniej potrzebny jest tutaj szacunek. Tam zaś, gdzie chcemy 
zostać zaakceptowani, trzeba chcieć i�móc dawać. Dla małych narodów na 
naszej wschodniej granicy, które chcą się wybić namiętnie i�ambitnie, stać 
się musimy empatycznymi słuchaczami. Musimy dla nich otworzyć szero-
ką przestrzeń wsłuchiwania się w�głos naszego osiemdziesięciomilionowego 
narodu. Co znaczy być litewskim, łotewskim, estońskim pisarzem? W�naj-
lepszym wypadku posiadanie każdorazowo półtora miliona czytelników. 
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Oznacza to właśnie tak wąskie granice dla propagowania ich myśli, dla ich 
działania i�zysku. Przetłumaczenie jednej z�ich książek na niemiecki pocią-
ga za sobą wielokrotne poszerzenie spektrum oddziaływania. Niemiecka li-
teratura, wykształcenie i�nauka zobowiązują do tego, by pomóc innym się 
wybić; w� miejsce tego, czego z� niechęcią doświadczyli wskutek działania 
niemieckiego oręża, należy im dać coś, co mogą przyjąć z�miłością. Nie trze-
ba mówić o�tym, jak bardzo pomogło w�awansie literatur skandynawskich 
to, że ich współczytelnikiem był naród niemiecki. Powiedzmy to jednak 
bez obawy, bez obawy o�fałszywą interpretację, bez obawy przed banalnym 
sprzeciwem ze strony naszych codziennych sporów, politycznej szamotani-
ny: jesteśmy im to winni, ze względu na nas i�ze względu na nich. Dorasta-
jąca młodzież niemiecka na Litwie, Łotwie i� w� Estonii zna języki swoich 
nieniemieckich współobywateli. Pośród tych młodych ludzi będziemy mu-
sieli znaleźć albo wykształcić tłumaczy, którzy zniemczą dla nas istotę tych 
nowo rozkwitających literatur. Naturalnie nie jest to pole do popisu dla 
tego skierowanego jednostronnie na zachód literackiego snobizmu, który 
od dawna zajął miejsce wielkich niemieckich interpretatorów i�czułych mi-
łośników niedostrzeganych obcych literatur, wielkich niemieckich świad-
ków równie niegdyś młodej literatury czeskiej i�południowosłowiańskiej.

Los języka niemieckiego pośród wszystkich narodów pomiędzy Kró-
lewcem a�Narwą podąża za prawami życia, nad którymi nie panujemy. Los 
książki niemieckiej w�tej przestrzeni zależy jednak od losu, jaki zgotujemy 
książce owych małych sąsiednich narodów. Jeśli będziemy twardzi, obojęt-
ni i�nierozsądni, to mamy już gotowych kandydatów, którzy swoje uczest-
nictwo, swoje zdecydowanie i� swoją mądrość w�tego typu sprawach udo-
wodnili tak wystarczająco, że na podstawie wcześniejszych doświadczeń 
możemy być tylko niechętnie do tego nastawieni. Chyba że w�pracy i�w�co-
dziennym życiu mówimy po niemiecku, ponieważ wymaga tego sytuacja. 
Istnieją na to przykłady. Będzie się jednak czytać po angielsku i�francusku, 
czytać z�wykluczeniem, zwłaszcza jeśli po angielsku i� francusku będzie się 
czytanym ponownie. Również na to istnieją przykłady. W�swojej postawie 
duchowej i�moralnej małe narody podążają przecież drogami, jakimi rozpo-
wszechniane są ich książki. To daję pod rozwagę politykowi. A�na Wscho-
dzie niemiecka książka będzie brana tylko w�drodze wymiany za tłumacze-
nie tamtejszych książek. To mówię księgarzowi, a�więc i�wydawcy. 
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WSKUTEK POKOJOWEGO DYKTATU Z�WERSALU Malbork stał się z�niemieckie-
go miasta śródlądowego ważnym niemieckim posterunkiem granicznym, 
ostatnim na długie godziny, gdy opuszcza się Prusy Wschodnie i�pierwszym 
dla tego, kto szczęśliwie przejechał tzw. korytarz. W�zależności od kierunku 
jest to początek albo koniec owego niewidzialnego mostu, który prowadzi 
z�Rzeszy do Prus Wschodnich. Jest to jednak również punkt łączący z�ode-
rwanymi terenami po lewej stronie Wisły oraz punkt styczności z�Wolnym 
Miastem Gdańskiem. W�ten sposób wskutek szybkiego, okropnego rozwoju 
sytuacji Malbork znalazł się na pierwszym planie zainteresowania dla każ-
dego, kto podróżuje z�zachodu na wschód. Szczęśliwe i�obiecujące jest to, 
że los ten spotkał nie jakiekolwiek miasteczko, lecz miasto, które – znajdu-
jąc się niegdyś w�centrum historii niemieckiego Wschodu – jeszcze dzisiaj 
położone jest w�cieniu narodowej świętości Malborka. Dlatego przeszłość 
i�teraźniejszość stawiają szczególne i�wysokie wymagania Malborkowi i�jego 
mieszkańcom. Pielęgnowanie wielkiej przeszłości historycznej oraz zada-
nia dnia codziennego stawiają swoje wymagania miastu i�jego obywatelom, 
które należy wypełnić, jeśli Malbork ma sprostać swojemu znaczeniu.

Zauważa się często, że niemieckie życie i�niemiecka wola narodowa uwi-
daczniają się najsilniej tam, gdzie twarde konieczności człowieka żyjącego 
na pograniczu codziennie budzą śpiące duchy i�hartują siły. Dlatego nie jest 
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przypadkiem, że w�Malborku dobra niemieckiej kultury są intensywniej pie-
lęgnowane oraz że obywatele miasta ofi arniej służą niemieckiej narodowo-
ści niż mieszkańcy innych miejscowości podobnej wielkości.

Malbork nie spoczął na laurach zwycięstwa plebiscytowego z� 1920 r. 
Zrozumiał swoją misję i�pełen świeżych sił zaczął ją realizować. Kto kiedy-
kolwiek uczestniczył w�organizowanych tam imprezach wyższego stopnia, 
jak np. przedstawieniach Marienbundu, kto poddał się działaniu perfekcyj-
nego wykonania potężnych dźwięków IX Symfonii w�wielkim historycznym 
otoczeniu, w�Wielkim Refektarzu wielkiego mistrza zakonu, ten nie zapo-
mni Malborka i� jego obywateli. Kto na początku albo końcu podróży do 
Prus Wschodnich uczestniczył w�godzinach skupienia na wysokim zamku 
w�Malborku, ten powraca „do Rzeszy” jako żywy świadek świadomej celu 
niemieckości malborczyków i�opowiada tam o�głębokich wrażeniach swo-
ich przeżyć.

„Za to, czego Malbork dokonuje w� tym obszarze i� na swoim ważnym 
miejscu, powinny mu dziękować całe Niemcy i�Prusy Wschodnie. A�to, że 
dokonuje tego, co się tam dzieje, jest tylko możliwe, ponieważ wiele sił po-
daje sobie dłoń w�podobnym dążeniu!”

Tak pisze baron von Gayl, prezes Związku Malborskiego [Marienburg-
-Bund]. Nie ma słów pełniejszych zrozumienia na określenie tego, czym 
Malbork jest dzisiaj: rzadkim w�krajach niemieckich zjednoczeniem zaku-
tej w�kamieniu wielkiej historii niemieckiej i�równocześnie charakterystycz-
nym lustrzanym odbiciem nędzy niemieckiego Wschodu i� jego żywotnej 
woli ocalenia samego siebie.

Malbork jest szczerze wdzięczny wielce zasłużonej redakcji „Ostdeu-
tsche Monatshefte” za to, że zdecydowała się na wydanie nowego nume-
ru specjalnego poświęconego Malborkowi. Jest to tym samym okazja do 
podkreślenia w�szerokich i�wpływowych kręgach, jakie znaczenie Malbork 
posiada dla niemieckiego Wschodu. Znaczenie to pozostaje często jeszcze 
nierozpoznane i� posiada podwójny wymiar. Gdyby przekonanie to stano-
wiło dobro powszechne, to zręczna umiejętność rządzenia państwem mo-
głaby z�tych należących do przeszłości, w�rzeczywistości jednak żywotnych 
i�z�perspektywy Malborka głęboko zakorzenionych we wschodnim narodzie 
Prus, niedających się zmierzyć wielkich wartości uczynić silny punkt cen-
tralny, który równocześnie wskutek znaczenia Malborka dla komunikacji 
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promieniowałby kulturowo żywotnie i�daleko – również ponad nowymi gra-
nicami. To, czego można w�tym celu dokonać słabymi bądź co bądź siłami 
położonego w�Prusach Zachodnich, oddzielonego korytarzem i�ciężko do-
świadczonego Wersalem średniej wielkości miasta, zostało dotychczas zrea-
lizowane po wojnie z�wytężeniem wszelkich sił zarządu miejskiego i�godnym 
uznania zrozumieniem wykazywanym przez mieszkańców miasta.

Malbork, do 1902 r. zadumane, ciche miasto średniej wielkości w�Pru-
sach Zachodnich, zaczął się odtąd rozwijać – znacznie później niż wiele in-
nych miast prowincji wschodnio- i� zachodniopruskiej. Wskutek tego no-
woczesny rozwój miasta zanotował wprawdzie niedającą się odrobić stratę 
czasu, to jednak w�przeciwieństwie do tego na rzecz pozytywnych stron na-
leży zapisać tę korzyść, że zachowane zostały zabytki architektury z�czasów 
zakonu krzyżackiego. Tak jak Rothenburg ob der Tauber swojemu przez 
wieki cichemu i�odosobnionemu położeniu zawdzięcza jedyne w�swoim ro-
dzaju zachowanie pięknego średniowiecznego obrazu miasta, to w�pewnej 
mierze odnosi się to również do Malborka. Zapoczątkowany w�1902 r. roz-
wój miasta znalazł wystarczająco wolnego terenu, a�tymczasem nastał czas 
i�dojrzało zrozumienie dla dawnego piękna miasta. Również abstrahując od 
zachowania i�wspaniałej restauracji zamku zakonnego, w�mieście zachowa-
ło się wiele pięknych i�godnych wzmianki zabytków.

Malbork może sobie przypisać zasługę, że w� okresie powojennym ze 
szczególnym zamiłowaniem podjął się pielęgnowania dawnych tradycji. 
Miasto wspiera w�każdym kierunku konserwację i�restaurację górującej nad 
wszystkim w�Malborku głównej siedziby zakonu. Czyni to nie tylko najle-
piej jak potrafi  pod względem fi nansowym, lecz również poprzez usuwanie 
przeciwstawnych interesów miasta albo skuteczne pośrednictwo w�przypad-
ku sprzeciwu osób prywatnych. Istotne i�z�urbanistycznego punktu widzenia 
odczuwane niekiedy jako uciążliwe zalecenia, które wynikają ze względu 
na zamek, wypełniane są ze strony miasta chętnie i�tak dalece, jak to tyl-
ko możliwe. Duża liczba ulic i�placów otrzymała nazwy związane z�zakonną 
tradycją miasta. Oprócz tego dzieje się wiele pozytywnych rzeczy. Na ukoń-
czeniu są ważne dla otoczenia zamku projekty pięknych założeń parko-
wych. Odbywające się na zamku imprezy artystyczne na wysokim poziomie, 
jak np. koncerty w�refektarzu, organizowane w�głównej mierze siłami mal-
borskimi pod przewodnictwem Gustava Seipelta, ale również najsławniejsi 
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wielcy niemieccy śpiewacy wypełniają dumne refektarze niezapomnianymi 
dziełami wielkich niemieckich dawnych i� współczesnych mistrzów sztuki 
dźwięku.

Znajdujące się jeszcze na wszystkich trzech krańcach starego miasta 
w�rzadko występujących rozmiarach mury, bramy i�wieże z�czasów zakonu 
są nie tylko pieczołowicie utrzymywane, lecz wedle sił i�możliwości restau-
rowane. Okolica murów miejskich jest podnoszona, pielęgnowana i�udo-
stępniana w� zakresie urbanistycznym i� ogrodniczym. Można tutaj przy-
pomnieć realizację wielkiej promenady Nogatu wzdłuż ciągnącego się od 
strony rzeki prawie kompletnie zachowanego, szczególnie romantycznego 
muru miejskiego wraz z�jego potężnymi spichlerzami. Za kilka lat powstanie 
tutaj szczególny zabytek miasta zakonnego. W�dalszej kolejności podejmo-
wane są próby uniknięcia zeszpecenia przerostem reklam charakterystycz-
nej „altanowej” panoramy miasta, zachowania określanych tutaj mianem 
Schrobrett starych przedproży i�drzewostanu pod altanami oraz odrestauro-
wania za pomocą dotacji miejskich i� udzielanych na korzystnych warun-
kach pożyczek pięknych charakterystycznych starych frontów i� szczytów 
domów.

W�centrum tych wszystkich starań podejmowanych przez miasto znaj-
duje się oprócz zamku wyjątkowy w�swoim rodzaju ratusz z�czasów zakon-
nych, będący obecnie najstarszym i�najpiękniejszym niemieckim ratuszem 
na wschód od Wisły, który dr Schmid z� Malborka zalicza do najbardziej 
wartościowych zabytków budowlanych państwa zakonnego. Fasada ratu-
sza jest restaurowana i�pielęgnowana. W�przypadku dobudowywanego bu-
dynku Prezydium Policji na pierwszy plan wysuwa się zdecydowanie wzgląd 
na dawny ratusz. W�jego wnętrzu usuwane są poważne zaniedbania ostat-
nich dziesięcioleci. W�całości odnawiany jest wielki hol wejściowy. Brzyd-
kie, wstawione ok. 50 lat temu drzwi wewnętrzne, zastępowane są drzwiami 
stylizowanymi na czasy zakonne. Zegar ratuszowy otrzymał cyferblat i�wska-
zówki stylizowane na dawne gdańskie wzory itd. Dotychczasowe wejście do 
piwnicy ratuszowej zastępowane jest wejściem dobrze dopasowanym do fa-
sady ratusza. Wszystkie te działania podejmowane są pod kierownictwem 
Pruskiego Konserwatora Zabytków, radcy ministerialnego Hieckego z�Ber-
lina, którego ogromnemu zaangażowaniu wiele zawdzięczamy. Prastara 
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historyczna piwnica ratuszowa wraz ze swoimi pięknymi sklepieniami jest 
restaurowana i�odnawiana.

Ten, kto zauważy zadbane ozdoby kwiatowe przed oknami poważnej fa-
sady mającego prawie 600 lat ratusza, kto widzi okolicę z�dobrze posado-
wioną fontanną ze strzelcem, wokół której rajcują ratuszowe gołębie, kto 
doświadczył przeżycia oświetlenia ratusza w�połączeniu ze śpiewami po za-
kończonym dniu pracy albo stawianej co roku przed nim promieniejącej 
blaskiem świateł choinki przy świątecznej muzyce oraz wznowionej tradycji 
prastarego odgrywania chorału z�wieży ratuszowej podczas wielkich świąt 
kościelnych, ten nie będzie mógł oprzeć się wrażeniu, że pielęgnuje się tu-
taj ducha, który potrafi  docenić nieskończoną wartość dawnych pomników 
budowlanych sztuki mieszczańskiej i�pełen głębokiej czci pochyla się nad 
wielkością przodków. Szczególnym ucieleśnieniem tego jest niemiecki mę-
czennik, burmistrz Bartłomiej Blume, którego pamięć żywa jest w�narodzie 
już od prawie 500 lat i�związana ściśle z�miejscem jego pracy, czyli dawnym 
ratuszem. Nastawienie to znajduje swój punkt kulminacyjny w�postaci Fe-
stiwalu Malborskiego, organizowanego przed ratuszem u�stóp zamku. Jego 
zaczerpnięty z�czasów zakonu krzyżackiego temat w�mistrzowskiej reżyserii 
Hermanna Merza przyczynił się do tego, że zyskał on znaczenie artystyczne 
i�narodowe, co uznaje bez zastrzeżeń cała wysokonakładowa prasa niemie-
cka. Zorganizowany przed rokiem Festiwal Marchii Wschodniej szybko zy-
skał sobie serca prawie 10 000 słuchaczy. Na trzy następne lata zapewnione 
jest poszerzenie formuły festiwalu poprzez wystawienie w�okolicach świę-
ta św. Jana trylogii Naród w�potrzebie (Volk in Not) Hansa Francka, jednego 
z�najbardziej uznanych współczesnych pisarzy.

W� ostatnich latach miasto utworzyło Muzeum Okręgu Nogatu [No-
gatgau], które posiada znaczące skarby pozyskane podczas wykopa-
lisk prowadzonych szczególnie na potężnym prehistorycznym cmentarzu 
malborskim.

Fakt, że miasto czyni wszystko, by w�swoje mury przyciągnąć możliwie 
najwięcej gości – rok temu było to ok. 60 imprez o�charakterze kongreso-
wym, a�liczba odwiedzających zamek zwiększyła się do 50 000 rocznie – by 
w� skoncentrowany sposób pokazać zabytki dawnych czasów oraz pozwo-
lić turystom doświadczyć podniosłego nastroju tego miejsca, służy zarówno 
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idei pielęgnowania dawnej, wielkiej przeszłości, jak i� drugiego wielkiego 
pola zadań stawianych przez nowoczesność, którym miasto poświęca się 
z� największą intensywnością, fi nansując aktywnie działające Towarzystwo 
Turystyczne oraz zakładając Biuro Podróży i�Turystyki itd.

Ogromna strata poniesiona przez Malbork (trzy czwarte terenów poło-
żonych za miastem i� jedna trzecia miasta) wymaga wytężenia wszystkich 
sił terytorialnych w�poszukiwaniu rekompensaty. Pod wieloma względami 
Malbork daje tutaj wiele możliwości. O�ile traktat wersalski ciężko dotknął 
miasto, o�tyle nowe położenie graniczne zwiększa znaczenie miasta w�związ-
ku z�jego właściwością jako ważnego węzła kolejowego i�przyczółka systemu 
rzek Nogatu i�Wisły na styku trzech krajów Niemiec – Gdańska – Polski.

Zbudowany przez wzgląd na to przez miasto port przeładunkowy z�dużą 
strefą przemysłową w�swoim rozwoju przewyższył nawet najśmielsze ocze-
kiwania. Ilość przeładowywanych towarów ulega dotychczas stałemu po-
trojeniu w� stosunku do roku poprzedniego. Oprócz istniejących tutaj już 
wcześniej gałęzi przemysłu (cukrownia, fabryka słodu, fabryka cygar, fabry-
ka mydła, fabryka kołder i�waty, młyny itd.), należy tutaj odnotować nie 
mniej niż 20 nowych fi lii zakładów reprezentujących różne rodzaje przemy-
słu drobnego, średniego i�ciężkiego. Prężny rozwój obiecują zakłady Deu-
tsche Gummiwerke A.G., przedsiębiorstwo, które wkrótce zatrudniać bę-
dzie 1500 osób. 

Silny wzrost miasta w�okresie powojennym o�prawie 50% skłonił zarząd 
miejski do skupienia swoich najbardziej żywotnych sił na mieszkalnictwie. 
Dotychczas wybudowano 2000 mieszkań, przez co Malbork znajduje się na 
czele niemieckich miast. Prawie jedna trzecia zasobów mieszkaniowych zo-
stała tutaj wybudowana w�okresie od 1918 r. 

Miasto stało się centrum przynoszącym dochody głównej dziedziny go-
spodarki pozostałej w� granicach Niemiec części Rejencji Zachodniopru-
skiej, czyli rolnictwu. Oprócz dwóch szkół rolniczych znajdują się tutaj 
Centralne Towarzystwo Rolnicze Prus Zachodnich (Landwirtschaftlicher 
Zentralverein Westpreußen), wiele spółdzielni hodowców, targ koni luksu-
sowych, wielkie hale aukcyjne, szkoła jazdy konnej i�ośrodek szkolenia kie-
rowców, największa Stacja Mitscherlicha (analiza glebowa) itd.

Szkolnictwo miasta, które od dawna nosi zaszczytne miano „miasta 
szkół”, zostało rozbudowane niemalże do rozmiarów systemu szkolnictwa 
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wielkomiejskiego. O� ile miasto odnotowało ciężkie straty w� wyniku wy-
prowadzki i� likwidacji dużych ważnych urzędów (Prowincjonalny Zakład 
dla Głuchoniemych, Seminarium Nauczycielskie, Kolejowe Warsztaty Po-
mocnicze itd.), o�tyle należy zanotować sukcesy zarządu miejskiego w�przy-
ciąganiu nowych urzędów i�instytutów, w�szczególności w�obszarze poczty, 
ceł, policji państwowej, Urzędu Pracy, garnizonu (obecnie batalion bojo-
wy jako załoga twierdzy malborskiej) itd. W�okresie powojennym wybudo-
wano szereg ważnych budynków użyteczności publicznej. Najbardziej cha-
rakterystyczny jest nowy ratusz (projekt Karla Höppnera), który znajduje 
się przy Placu Gdańskim na stromym brzegu Nogatu i�– obok zamku – jako 
nowy mieszczański symbol niemieckiej walki o�wolność spogląda na ode-
rwane Wielkie Żuławy.

Wiele do zrobienia pozostaje w� obszarze sportu. Zadowalające sukce-
sy uzyskano w�lotnictwie wskutek przeprowadzanych niemalże codziennie 
szkoleń w�zakresie lotnictwa motorowego oraz szybownictwa (istnieje tu-
taj szkoła szybowcowa prowadzona przez znanego malborczyka Ferdinanda 
Schulza). Wybudowano nowoczesne lotnisko.

Znaczące postępy zanotowano w�obszarze przebrukowania ulic i�placów, 
od 1928 r. przebrukowano prawie 100 000 metrów kwadratowych, ułożono 
albo odnowiono 14 km chodnika. Malbork, „miasto bez drzew i�krzewów”, 
posiada teraz wraz z� przeprowadzonymi przez twierdzę zalesieniami oko-
ło 600 morgów parków i� lasów miejskich oraz 17 kilometrów promenad! 
Szczególnie Las Miejski Wildenberge wraz ze swoimi wysokimi na 50 metrów 
górami i�głębokimi wąwozami nad Nogatem oraz z�widokiem na rozciągają-
cy się u�jego stóp Ogród Boży (Gottesgarten) Wielkich Żuław Malborskich 
może dorównać najpiękniejszym dolinom wschodniopruskich rzek, jak np. 
koło Obereisseln.

Własność gruntów miejskich wzrosła kilkakrotnie do stanu obecne-
go, wynoszącego ponad 4000 pruskich mórg, wskutek przyłączenia do gmi-
ny obszar miasta wzrósł wielokrotnie (2900 ha). Przeprowadzono elektry-
fi kację miasta, instytucje socjalne są dobrze wyposażone. Miejska Kasa 
Oszczędnościowa podwoiła prawie zasoby z� czasów pokoju, powołano do 
życia Bank Miejski.

Jeśli chodzi o�działania podejmowane w�kierunku odparcia ciężkich nie-
bezpieczeństw dla miasta wywołanych traktatem wersalskim, to osiągnęło 
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ono tymczasowy sukces polegający na tym, że pomimo panujących w�wielu 
dziedzinach poważnych braków Malbork stał się – jak na warunki panujące 
w�Prusach Zachodnich – okazałym miastem średniej wielkości. Poprzez to 
oraz wskutek niezwykle korzystnych połączeń we wszystkie strony Malbork 
znajduje się na drodze ku temu, by stać się lubianym miastem do mieszka-
nia i�tym samym zatrzymać wiele rodzimych niemieckich sił w�prowincji.

Co roku miasto zwiedza ogromna liczba przybywających z�Rzeszy oraz 
wielu obcokrajowców. Tylko sam rejestrowany przez służby graniczne ruch 
turystyczny wynosi latem do 7000 osób dziennie, ilość, która nawet w�zimie 
nie spada poniżej 3000 osób dziennie. Dochodzą do tego podróżni przyby-
wający i�odjeżdżający codziennie prawie setką pociągów pospiesznych i�oso-
bowych. Zgodnie z� tym miliony tworzą istotną część swojego obrazu Prus 
Wschodnich i� Zachodnich na podstawie wrażeń zdobytych w� Malborku. 
Dlatego z�szerszego punktu widzenia ważne jest, by to ważne dla komunika-
cji miasto graniczne sprawiało wrażenie zachęcającego, zadbanego, typowe-
go miasta niemieckiego.

Świadomość tego, że nie należy za bardzo podążać za bodźcami komu-
nalno-egoistycznymi, lecz służyć większym celom, wzmacnia i�daje siłę do 
nowego, pełnego nadziei tworzenia i�działania w�znaczeniu misji koloniza-
cyjnej dawnych czasów, misji, którą ucieleśnia wysoki symbol „zamku na 
Wschodzie”. Jego kamienie mówią różnorodnym i�przekonującym językiem. 
Jest on nauczycielem i�pocieszycielem w�obliczu wielkiej tragedii naszego 
wschodniego narodu. Ciągle wynosi ponad szarą codzienność każdego, kto 
rozumie jego język. Niesamowitym przywilejem jest możność wykonywania 
w�jego cieniu codziennej pracy w�służbie wielkich idei.
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WYPĘDZENI1 
(1930)

Niemiecka ziemio, obcy ciebie teraz zamieszkują,
by cię zagarnąć niczym szarańcza przybywają
i�chcą na tobie umrzeć, tobą oddychają,
dziedzictwem własnych wnuków grunt ustanawiają,
który ojcowie nasi użyźnili. 

Ziemia – złamanego serca ostatnie tchnienia – 
wisimy na krzyżu, skazani na cierpienia –
o, Niemcy. 

Tłoczymy się ciasno niby owce,
byliśmy jak owce cierpliwi,
żelazną miotłą wymietli nas chciwi
nie śpijcie już, Niemcy prawdziwi.
W�kryptach zmarli trzęsą się ze wstydu!

Ziemia – złamanego serca ostatnie tchnienia,
czy żywi, czy martwi, skazani na cierpienia –
o, Niemcy!

1 Wiersz umieszczony jako motto w�kalendarzu Związku Wschodniego [Ostbund] na rok 1930.
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Musimy… Do nieba hańba woła,
zbrodnia narodów do niebios woła Pana,
niech zemsta za nią będzie dokonana,
wypowiedziany wyrok, a�kara wykonana – 
Ukarz, o�Boże tych, co nędzę taką nam sprawili!

Ziemia – złamanego serca ostatnie tchnienia,
czy żywi, czy martwi, nie chcemy cierpienia –
o, Niemcy!
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O�NOWYM BUDOWNICTWIE W�PRUSACH WSCHODNICH 
(1933)

PRUSY WSCHODNIE nie posiadają bogatych tradycji budowlanych. Roz-
wój i�historia słabo zaludnionego i�najbardziej na wschód wysuniętego kra-
ju osadnictwa wraz z� ciągłymi zmaganiami o�gospodarcze i�polityczne sa-
moocalenie nie mogły znaleźć wyrazu w�budowlach wcześniejszych wieków, 
tak jak miało to miejsce w�przypadku okresów rozkwitu minionych epok 
kultury w�innych częściach Niemiec. Jedynie wpływ niemieckiego zakonu 
krzyżackiego na polityczny i�kulturalny rozwój prowincji odzwierciedla się 
jeszcze dzisiaj w�zabytkach architektury owego czasu, poważnych i�emanu-
jących prostotą kościołach, obronnych zamkach i� pałacach. Niczym wy-
rosłe z� ciężkiej ziemi ojczystej, rzeczowe i�klarowne w� swojej konstrukcji, 
proste i�surowe w�swojej formie, pokrewne istocie wschodniopruskiego cha-
rakteru narodowego, jeszcze dzisiaj wznoszą się one, będąc niemymi świad-
kami epoki, która była decydująca dla losów Prus Wschodnich. To właś-
nie one są ucieleśnieniem właściwej tradycji budowlanej Prus Wschodnich.

Dobrze zbudowane domy miejskie oraz założenia zamkowe świadczą 
o� kulturze budowlanej wieków późniejszych, podczas gdy na wsi można 
spotkać rodzime sposoby budowania, takie jak chaty podcieniowe w�Pru-
sach Górnych wraz z� ich rozłożystymi i� szerokimi zwieńczeniami o� kon-
strukcji szachulcowej, typowe chaty drewniane z� dachami ze słomy lub 
trzciny z�terenów delty Niemna na północy oraz domy rybaków z�Mierzei 
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Kurońskiej. Wszystkie pozostałe budowle są bez znaczenia, szczególnie 
w�nowszych miastach osadnictwa na wschodzie. Wiele obiektów zniszczo-
no również bezsensownie w�okresie fałszywego nastawienia do zachowania 
starych dobrych budowli, podczas gdy nowe czasy, tzn. okres po 1880 r. do 
momentu wybuchu wojny, cechujące się brakiem kultury budowlanej do-
prowadziły do systematycznego oszpecenia obrazu miast. Dopiero odbudo-
wa zniszczonych wskutek najazdu Rosjan miast ponownie postawiła kraj 
przed zadaniami budowlanymi, które nieczęsto występowały w�takiej skali 
oraz w�znaczeniu architektonicznym i�urbanistycznym. 

Już wówczas stawiano pytanie: jak należy budować w�Prusach Wschod-
nich? Pośpiech mający na celu usunięcie ogromnych zniszczeń wojennych 
wykluczał jakiekolwiek eksperymenty i�wykorzystał dyktowaną warunkami 
czasowymi słuszną i�rozsądną zasadę budowania wedle potrzeby w�prostym 
i� rodzimym stylu. Budowanie w� stylu rodzimym w� Prusach Wschodnich 
oznacza spełnienie wszystkich wymagań odnoszących się do potrzeb i�spe-
cyfi ki kraju oraz jego klimatu; oznacza proste, uczciwe i�rzeczowe budowa-
nie z� miejscowych materiałów; nie oznacza naśladowania jakiegoś trady-
cyjnego sposobu budowania, lecz przyswojenie sobie poglądów na budowę, 
których rezultatem było wiele dobrych budowli we wcześniejszych wiekach. 
Nawet jeśli podczas odbudowy tylko część budowli została wzniesiona na 
nowo w�tym duchu, to również przez znośną przeciętną wiele z�nich było 
o�wiele lepszych niż w�przypadku „dzikiego” budowania, wskutek którego 
Prusy Wschodnie poniosły już ciężkie szkody.

Dalsze zadania w�zakresie budownictwa obejmują w�ostatnim czasie bu-
dowę mieszkań i� osiedli. Abstrahując od silnie reprezentowanych w�Pru-
sach Wschodnich osiedli o�czysto wiejskim charakterze, podstawą budowy 
mieszkań w� okresie powojennym, po początkowym skażeniu domem jed-
norodzinnym, którego masowej budowy nie udało się niestety przeforso-
wać z�przyczyn ekonomicznych, był rozsądny dom czynszowy, którego rzut 
poziomy próbował dopasować się do zmienionych potrzeb mieszkanio-
wych. W�przypadku zewnętrznej formy tych domów, jak w�ogóle w�przypad-
ku wszystkich budowli ostatnich lat, zbyt nieśmiało i�niepewnie wyraża się 
jeszcze wola koncentracji na istocie rzeczy, projektowanie motywowane we-
wnętrznymi koniecznościami, wrażenie rzeczowości. Cel i�potrzeba są pod-
stawą każdej idei budowlanej; opłacalność w�ramach wymagań stawianych 
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przez cel jest przesłanką każdego zdrowego budownictwa; materiał i�kon-
strukcja są widocznymi środkami, które za pomocą techniki i�doświadczeń 
gospodarczo-budowlanych tworzą i� kształtują bryłę budynku. Rezultatem 
są budowle wznoszone w� naszych czasach, a� jego zewnętrznym wyrazem 
rzeczowy, niemalże naturalny i�klarowny język form; nie zaś zbytek formy 
jako cel sam w�sobie, lecz również niezamierzone wyparcie się estetycznych 
pojęć podstawowych rozumiejących budowlę jako konstruktywny i�statycz-
ny element; również nie zasadnicza negacja wszelkiego rodzaju zdobnictwa 
w� ramach klarownej estetycznej formy podstawowej. Tak należałoby dzi-
siaj budować, w�ten sposób stwierdzenie to – przy braku jednolitego i�jasne-
go nastawienia do problemów budownictwa współczesności – narzuca pyta-
nie: czy również w�Prusach Wschodnich można budować według tych zasad 
i�jak – wychodząc ponad budowę pojedynczego domu – należy zorganizo-
wać zgodną z�duchem czasu budowę miast?

Należy przy tym być jeszcze świadomym następującej rzeczy. W�żadnym 
obszarze postępu kulturowego ostatniego dziesięciolecia nie nastąpiła tak 
głęboka i�decydująca zmiana, tak szybki rozwój do przodu, co w�obszarze 
techniki i�budownictwa, a�wespół ze zmianami struktury społecznej i�go-
spodarczej, gwałtownym rozwojem naszych miast, nowoczesnym budowni-
ctwem miejskim ich następstwem były: nowe, wyższe wymagania stawiane 
komunikacji, zgodna z�duchem czasu higiena, dążenie do prostej i�rozsąd-
nej formy mieszkania i�tym samym nowe nastawienie do budowy mieszkań 
w� ogóle, również jako wspólnej komórki w� przemyślanym ekonomicznie 
nowym planie miasta. Wszystkie te czynniki nie mogły pozostać bez wpływu 
na współczesne budownictwo. Zmiana ta wcale nie jest, jak epizod sece-
sji, skokiem ze skostniałego formalizmu błędnie zrozumianych epok stylów 
w�kierunku nowego formalizmu czystego ornamentu, lecz motywowaną we-
wnętrznie koniecznością, by wychodząc od rzeczywiście zmienionych fun-
damentalnie postaw sprostać wymaganiom stawianym duchowi budowni-
ctwa naszych czasów.

W�związku z�tym interesujące jest pytanie: czy te nowe drogi można opi-
sać z�punktu widzenia tradycji, czy też wykluczają one ją raz na zawsze? Zna-
jomość tradycji i�poważanie dla jej dzieł jest rdzeniem kręgowym każdego 
dobrego budowniczego, który z�tego punktu widzenia, nawet gdyby istniała 
taka pokusa, najmniej będzie skłonny do przesady i�nieprawdy, które nazbyt 
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łatwo przyswaja sobie fałszywa samoocena i�pojawiająca się w�naszych cza-
sach zarozumiałość. Nic nie byłoby bardziej błędne niż chęć uzasadnienia 
kroczenia nowymi drogami za pomocą haseł mówiących o� „płaskim da-
chu” albo o�„stali i�szkle”. To wyprzedzanie naturalnego rozwoju budowni-
ctwa prowadzi do zewnętrzności i� fundamentalnych pomyłek, szczególnie 
w�przypadku, gdy również architekt pozbawiony wewnętrznego duchowe-
go kontaktu z� tymi rzeczami staje się orędownikiem nowej architektury, 
a�pojęcie „rzeczowości” jest pretekstem do niezdyscyplinowanego nieudacz-
nictwa. Poza tym nasze próby nowego budownictwa znajdują się dopiero 
w�swojej początkowej fazie rozwoju czasowego, który może być wsparty tyl-
ko wtedy, gdy często zbyt silne nastawienie intelektualne ustąpi miejsca 
podlegającemu wprawdzie ogólnym prawom, lecz naturalnemu i�warunko-
wanemu samym duchem budownictwa poglądowi. Zainicjowanie wprowa-
dzenia międzynarodowych norm budowlanych do produkcji i� stosowania 
nowych materiałów i�nowych możliwości konstrukcyjnych, a�szczególnie do 
wypróbowania ekonomicznych metod budowlanych, jest niezmiernie waż-
nym i�pilnym celem, który musi prowadzić do stałej współpracy techników 
świata. Poza tym zainicjowanie międzynarodowego stylu architektoniczne-
go, bez związku z�kulturą, specyfi ką i�klimatem danego kraju i�jego miesz-
kańców, jest ślepą uliczką, do której już częściowo zaprowadził nas nie-
malże elementarny zachwyt nowościami. (Stwierdzenie to czynię jedynie 
w�celu scharakteryzowania relacji panujących obecnie.) W�swoim sposo-
bie myślenia i�w�swojej istocie nowe Niemcy nie są wcale nastawione mię-
dzynarodowo, a�tam, gdzie żądania polityczne czynią konieczną współpracę 
międzynarodową, a�nawet tam, gdzie w�wielkich sprawach kulturowych wy-
chowywany jest nowy obywatel świata, gdzie gospodarcze problemy naro-
dów zmuszają do współpracy, na podstawie celów dzisiejszej ludzkości nigdy 
nie kończy się kultura pojedynczego narodu. Dlatego również w�Niemczech 
nowe drogi do budownictwa zorganizowanego na podstawie międzynaro-
dowych norm podstawowych prowadzą do nowego wyrazu niemieckiej kul-
tury budowlanej, która nie może gardzić tradycją, ponieważ z�dystansu no-
wych wieków sama stanie się tradycją naszej epoki.

Z�tego punktu widzenia nietrudno jest również znaleźć słuszne nastawie-
nie do budowlanego rozwoju Prus Wschodnich, nie chcąc przy tym formu-
łować norm i�reguł dla niego; również tam, gdzie w�miastach posiadających 
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stare zabytki architektury należy rozwiązać współczesne problemy urba-
nistyczne. Przy bezspornym poparciu dla kwestii ochrony tych pomników 
architektury, nie można jej jednak uregulować według jednego schematu 
albo za pomocą przepisów urzędowych. Nic nie jest bardziej niebezpiecz-
ne niż nieunikniony przy tym kompromis, który jest śmiertelnym wrogiem 
wszelkiego świadomego celu postępu w�budownictwie. Jeśli niepowstrzyma-
ny rozwój naszych miast wymaga ostatnich decyzji, to stare musi ustąpić 
nowemu. Samo nowe musi być świadkiem współczesności i�wtedy będzie 
mogło stale istnieć obok starego. Ważną rolę odgrywa przy tym nastawienie 
konserwatora, które dzisiaj opiera się niestety zbyt mocno na czystej wiedzy 
z�zakresu historii sztuki i�nie zawsze potrafi  iść ręka w�rękę z�żywym impul-
sem czasu. Również dla Prus Wschodnich posiada to znaczenie w�ramach 
panujących tutaj stosunków. Właśnie dlatego, że z�powodu specyfi ki nasze-
go kraju zajmujemy swego rodzaju szczególną pozycję, musimy tym silniej 
utrzymywać kontakt ze współczesnymi kwestiami ciągłego rozwoju budow-
nictwa. Nie chodzi przy tym tak bardzo o�właściwe kwestie samej sztuki, 
co o�wyznawanie postępu na podstawie ostatniej uczciwości w�nastawieniu 
do budownictwa. Przesłanek tych wymaga sztuka budownictwa. Budowa-
nie oznacza bowiem zdolność obecności w�teraźniejszości, oznacza zdolność 
przeżywania i�duchowego widzenia i�odczuwania, a�szczególnie oznacza po-
siadanie charakteru. Wrażenie obcowania z�dziełem sztuki jako końcowym 
rezultatem tego procesu tworzenia nie jest samą formą, lecz duchem, który 
– poczynając od pojedynczego domu – w�ciągłym i�niepowstrzymanym roz-
woju przekształca i�odnawia tę formę do postaci nowoczesnego tworu miej-
skiego, na który składają się wymagania i�potrzeby teraźniejszości, i�w�ten 
sposób tworzy styl czasu. 

W� Prusach Wschodnich ta nowa droga do budownictwa nie może 
przejść obojętnie wobec rzemiosła. To właśnie rosnące i� konieczne w� in-
teresie jak największej wydajności uprzemysłowienie wymaga szczególnej 
ochrony rzemiosła, którego zachowanie leży nie tylko w� interesie samego 
budownictwa, lecz również całego dobrobytu narodu. Jeśli wschodniopru-
skiemu rzemiosłu zostaną wskazane i�utorowane nowe drogi działalności, to 
jego wydajność nie skończy się.

Budowniczemu w� Prusach Wschodnich należy przyznać idący jeszcze 
dalej wpływ na ważne kwestie urbanistyczne, a� sprawujący kierownicze 
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funkcje na stanowiskach urzędniczych muszą stać się z� wysokiego punk-
tu widzenia współczesności przewodnikami i�prekursorami w�kwestii wielo-
stronnych wymagań stawianych budownictwu w�naszych czasach. 
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UWAGA! TU ROZGŁOŚNIA MARCHII WSCHODNIEJ! 
POLSKIE ODDZIAŁY PRZEKROCZYŁY DZISIEJSZEJ NOCY 

GRANICĘ WSCHODNIOPRUSKĄ 
(1933)

Gazety

18.6.193… w�wielu wschodniopruskich gazetach można znaleźć następują-
ce doniesienia: 

„Znowu polskie manewry na granicy wschodniopruskiej!”
„Polska prasa donosi, że w�nadchodzącym tygodniu odbędą się w�Pol-

sce wielkie manewry. Scenariuszem ćwiczeń na wypadek wojny ma być na-
jazd zmotoryzowanych oddziałów niemieckich z� kierunku Prus Wschod-
nich. Najazd taki, jak pisze „Gazeta Poznańska”, jest w�zupełności możliwy. 
Polacy powinni nas przynajmniej zostawić w�spokoju takimi uzasadnienia-
mi swoich przygotowań do wojny…”

19.6 można zaś było przeczytać w�jednej z�berlińskich gazet wieczornych:
„Psychoza strachu prasy wschodniopruskiej”.
„Wschodniopruskie gazety idą trochę za daleko ze swoim lamentem, gdy 

po drugiej stronie granicy musztruje się polskiego żołnierza. Czy tam nikt 
nigdy nie pojmie, że droga ta nie może doprowadzić do ostatecznego pojed-
nania narodów i�nigdy nie doprowadzi do ostatecznego rozbrojenia? Pro-
wadzone obecnie negocjacje gospodarcze z�Polską lada chwila zakończą się 
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korzystnym porozumieniem. Polska wykazuje przy tym szczególne zrozumie-
nie. W�takiej sytuacji te histeryczne lamenty podnoszone ze strachu w�Pru-
sach Wschodnich są bardzo dziecinne i�niewskazane…”

20.6 po kolacji w�kasynie ofi cerskim prowadzona jest dyskusja na temat 
tych artykułów prasowych:

„Dlaczego nie słychać nic o�tym z�Królewca – mówi porucznik Bender. – 
Dlaczego nikt nie wykazuje tam większej ostrożności? Nie wydano żadnego 
rozkazu, nie został ogłoszony podwyższony stan gotowości – niezrozumiałe 
przy tej niebezpiecznej sytuacji…”

Przerywa mu gromki śmiech, a� kapitan von Schwanke mówi: „Drogi 
Bender, da się zauważyć, że przebywa pan w�Prusach Wschodnich dopiero 2 
tygodnie. Tego, co pana teraz niepokoi, my doświadczamy od niemal 20 lat. 
Gdybyśmy tutaj zawsze wsłuchiwali się w�granicę, to z�powodu ciągłego sta-
nu gotowości nie odbylibyśmy ani godziny szkolenia… Poza tym – ci w�Kró-
lewcu wiedzą już, dlaczego właśnie teraz nie straszą ludzi, oni również nie 
przyjdą tak, jak oni chcą??”.

„Zawsze te głupie względy… Również tutaj w� Prusach Wschodnich. 
O�waszym generale opowiadano mi jednak jako o�kipiącym energią byku”.

„Niech pan poczeka, Bender, by nie musiał pan jeszcze raz narzekać na 
tę energię… ale na poważnie: w�rzeczywistości napięcie w�stosunkach z�Pol-
ską nie jest większe niż od 1922 r. I�nawet jeśli ze względu na ostatnie wy-
darzenia u�nas i�w�Rosji chciano by zachować większą ostrożność, to co na-
leżało by uczynić? Żadnego środka ostrożności nie ukryje się przed oczami 
ludności cywilnej, co więcej, wprowadzi się ją przez to w�stan większej ner-
wowości, nie mówiąc już o�nie dających się przewidzieć skutkach gospodar-
czych. Natychmiast nastąpiłaby masowa ucieczka ludzi i�kapitału z�naszej 
«kolonii» do Rzeszy. A�w�wymiarze wewnątrzpolitycznym? Generał z�pew-
nością jest bardzo zadowolony z�tego, że w�przeciwieństwie do reszty Nie-
miec udało mu się dotychczas zachować spokój i�pokój, podczas gdy w�Rze-
szy prawica i�lewica na przemian organizowała pucze”.

„Należałoby przecież może coś…”.
Podporucznikowi Kernowi przerwał niepohamowany śmiech, bezustan-

nie śmiano się. „Naturalnie detektyw… jego jeszcze brakowało…”.
Podporucznik Kern był sumiennym ofi cerem i�dobrym kolegą, z�które-

go często nieco zbyt mocno kpiono w�kręgu kolegów, ponieważ uważali oni, 
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że ma on szczególnego bzika. „Kernowskiego bzika na punkcie obrony”. 
Kern nosił teraz stale przy sobie przynajmniej jeden rewolwer, jego miesz-
kanie przypominało arsenał, krążyła nawet plotka, że rzekomo podjął próbę 
umieszczenia w�zajmowanej przez siebie izbie na stałe karabinu maszynowe-
go. Kern węszył szpiegów i�komunistów. Stale był przygotowany na to, by na 
swoich obchodach kontrolnych skonfrontować się z�zamachowcami bom-
bowymi albo złodziejami broni. Oczywiste było, że podczas swojego obcho-
du wielokrotnie w�ciągu dnia i�w�nocy kontrolował warty, włącznie z�da-
leko oddalonym magazynem amunicji. Zły los chciał jednak właśnie tego, 
by podporucznikowi Kernowi zostało oszczędzone nawet najmniejsze zde-
nerwowanie. Podczas gdy innym dane było od czasu do czasu coś przeżyć, 
to przed Kernem uspokajały się wszystkie fale. Raz tylko – zastrzelił wte-
dy polskiego gołębia pocztowego – polskiego gołębia pocztowego z�wiado-
mościami od agentów. Niestety nie był to ani polski gołąb pocztowy, ani nie 
posiadał przy sobie listów, lecz należał do właściciela gospody o�nazwisku 
Scharwenke z�małej Tuchstraße i�kosztował 3 marki. (…)

Godzina 23

PRZEJŚCIE GRANICZNE GAREJA [Garnsee]. Duże, szare auto, które pomimo 
jasnej, ciepłej nocy osłonięte jest składanym dachem, podjeżdża do niemie-
ckiego szlabanu i�zatrzymuje się tam. Z�budki celnej wychodzi powoli zmę-
czony niemiecki celnik, podchodzi do auta, gdzie właśnie otwierają się jed-
ne drzwi i�wychodzi mężczyzna. 

„Paszport proszę”, mówi uprzejmie urzędnik, salutując na przywitanie.
„Proszę…”, mówi mężczyzna i�wkłada rękę do swojego długiego, szarego 

płaszcza przeciwdeszczowego, „proszę…”, mówi jeszcze raz i�w�okamgnie-
niu wyciąga z�kieszeni pistolet, uderza rękojeścią w�czoło zupełnie bezbron-
nego celnika. Ten upada – nie wydawszy żadnego odgłosu. 

Trzech-czterech mężczyzn wysiadło teraz jeszcze z�auta i�biegnie do bud-
ki celnej. W�stronę grających tam przy stole w�karty trzech celników spo-
glądają cztery lufy pistoletów. Ręce podnoszą się do góry.

Więźniowie zostają skrępowani. Telefon zostaje przecięty. Na zewnątrz 
dwóch mężczyzn podnosi do góry szlaban graniczny. Auto zawraca, światła 
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gasną – zapalają się – gasną – zapalają się. Słychać teraz odgłos silników. 
Najpierw koło budki celnej pędzi z�ogromną prędkością pięć motocykli z�pa-
sażerami. Wszyscy machają do siebie rękami. Następnie słychać głośniejszy 
odgłos jazdy – wóz pancerny. Po kilku chwilach przejeżdża pięć następnych 
wozów pancernych. Do nich dołącza samochód osobowy. Jeden z�mężczyzn 
zostaje przy związanych więźniach leżących na podłodze budki celnej. (…)

Królewiec

W�DOWÓDZTWIE OKRĘGU WOJSKOWEGO w�pokoju ofi cera dyżurnego krótko 
przed północą dzwoni telefon.

„Ofi cer dyżurny”.
„Tutaj Iława – Iława – proszę przyjąć meldunek”.
„Tak… tutaj ofi cer dyżurny… dowództwo okręgu wojskowego”.
„Tutaj podporucznik Kern. Polskie oddziały wkroczyły na teren Nie-

miec… Wozy pancerne i�przemieszczająca się piechota. Spotkałem polskie-
go motocyklistę przecinającego kable linii telefonicznej. Wozy pancerne są 
już tutaj, przy bramie już strzelają. Czy pan mnie zrozumiał? Muszę teraz 
kończyć…”.

Ofi cer dyżurny przez sekundę siedzi niczym oszołomiony, następnie za-
czyna pracować z�dokładnością maszyny.

„Komunikat do wszystkich garnizonów: najazd Polaków – alarm – roz-
kazy zostaną wydane wkrótce”.

Następnie alarmuje dowództwo okręgu wojskowego i�garnizon w�Kró-
lewcu, wzywa auto, dzwoni do dowódcy okręgu wojskowego i�melduje mu, 
że będzie u�niego za 10 minut. Znowu dzwoni telefon.

„Tutaj centrala. Kwidzyn, Ostróda, Szczytno, Iława nie zgłaszają się już”.
„Przecież to niemożliwe… niech pan spróbuje jeszcze raz”.
„Centrala wielokrotnie próbowała. Nie można uzyskać połączenia. Wi-

docznie zakłócenia”.
Teraz przybyła zmiana ofi cera dyżurnego. Chce on udać się do generała. 

Jeszcze raz dzwoni telefon:
„Dowódca poligonu w�Orzyszu zgłasza silny nalot lotniczy, który jesz-

cze trwa”.
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***

Ofi cer stoi przed generałem. Zameldował mu o�wszystkim, o�czym wie-
dział. Patrzy mu w�oczy. Czeka – jak zareaguje na tę wiadomość. Czy zała-
mie się pod ciężarem, którym jest tutaj obarczany? Czeka. Dziesiątki ty-
sięcy żołnierzy, miliony niemieckich kobiet i�mężczyzn czekają wraz z�nim 
– w�nim – w�tych sekundach.

„Czy będziesz dla nas prawdziwym wodzem? Czy jesteś właściwym mę-
żem we właściwym czasie?”.

W�pierwszej sekundzie generał uniósł nieco dłoń – tak jakby chciał się 
przed czymś obronić – może ręka miała chwycić za serce – lecz on opusz-
cza ją, ręka porusza się wzdłuż rzędu guzików, jego spojrzenie jest spokojne, 
opanowane. Jego głos jest całkowicie spokojny:

„Sztab do dowództwa. Poinformować policję. Królewiec musi liczyć się 
z�atakami bombowymi. Ostrzec ludność cywilną. Garnizon Olsztyn ma użyć 
do obrony tylko jednej kompanii, reszta ma przygotowywać ewakuację. Za 
10 minut będę osiągalny w�moim gabinecie”. 

Podporucznik, który jeszcze przed kilkoma minutami z�trudem opano-
wywał drżenie, jest teraz zupełnie spokojny. Z�generała promieniuje prze-
konująca, naturalna pewność. Każdy, kto z�nim rozmawia, a�nawet każdy, 
który przez dziesięć instancji czuje jego wolę, zostanie opanowany przeko-
nującą siłą tej osobowości.

Prusy Wschodnie mogą być spokojne. Prusy Wschodnie mają wodza.

Królewiec – Berlin

O�GODZINIE 4 RANO dowództwo okręgu wojskowego w�Królewcu posiada 
już pewną orientację w�sytuacji. Od godziny 1 przez kabel wschodniopruski 
została nawiązana łączność telefoniczna z�Berlinem.

Generał składa właśnie meldunek szefowi dowództwa wojsk lądowych:
„Wiadomości, które posiadamy z� granicy, są skąpe. Widocznie pol-

skim agentom udało się zniszczyć ważne linie telefoniczne. Sytuacja wy-
gląda teraz następująco: Polacy atakują szerokim frontem – prawe skrzyd-
ło przez Wielbark – lewe skrzydło przez Kwidzyn. Mamy tutaj bez wyjątku 
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do czynienia z�szybko przemieszczającymi się oddziałami. Atak wydaje się 
świetnie zorganizowany. Szczegółowo sytuacja wygląda następująco: z�Kwi-
dzyna nie mamy żadnych wiadomości, połączenie telefoniczne od początku 
zerwane. Tamtejszy batalion należy chyba uznać za stracony. Malbork jest 
w�polskich rękach. Koszary zostały wzięte z�zaskoczenia. Straty w�ludziach 
i�materiale są znaczne. Pozostałości batalionu walcząc cofają się w�stronę 
Kanału Elbląskiego. Polacy naciskają. Nie ma już łączności z� Prabutami. 
Nie jest pewne, czy zostały zajęte przez Polaków, czy tylko została przerwa-
na linia telefoniczna. Iława jest w�polskich rękach. Przed godziną otrzyma-
liśmy jednak jeszcze meldunek, że w�ruinach ostrzeliwanych silnym ogniem 
polskiej artylerii koszarów desperacko ciągle jeszcze broni się tam kompa-
nia, którą przez przypadek została w� odpowiednim czasie zaalarmowana, 
mimo że jest ze wszystkich stron otoczona. Garnizon w�Ostródzie wycofał 
się przed atakiem i�cofa się w�kierunku Dobrego Miasta, stale tocząc wal-
ki. Również tutaj straty w�ludziach i�materiale. Zaskoczenie udało się rów-
nież Polakom w�Szczytnie. Kompania, która właśnie wyruszyła na ćwiczenia 
nocne, próbuje uciec, jestem bardzo zatroskany o�jej los, ponieważ nie ma 
przy sobie ani jednego ostrego naboju. Na szczęście w�odpowiednim czasie 
udało się jeszcze zaalarmować Olsztyn. Podjęty przez wroga atak bombowy 
na koszary okazał się z�tego powodu nieskuteczny. Jedna kompania na połu-
dnie od Olsztyna zabezpiecza ewakuację reszty garnizonu.

Tutaj w�Królewcu, gdzie pierwsze bomby zostały zrzucone przez samolo-
ty o�godzinie 1, koszary były również zaalarmowane. Ponieważ lotnicy zrzu-
cali bomby ze znacznych wysokości – Polacy wiedzą przecież o� zainstalo-
wanych tutaj działach przeciwlotniczych – szkody wyrządzone w�koszarach 
są niewielkie, ciężkie straty poniosła jednak ludność cywilna. Dotychczas 
ustaliliśmy ok. 100 zabitych i�500 rannych. Zestrzelono dwa wrogie bom-
bowce. W�każdym momencie liczymy się z�ponownym atakiem. Również 
wszystkie pozostałe garnizony, które nie leżą przy granicy, zostały zbom-
bardowane pomiędzy godziną 1 i�2. Szczególnie gwałtowny charakter miał 
atak na poligon w�Orzyszu, gdzie obecnie ćwiczą oba pułki jazdy.

Ponieważ samoloty zeszły tutaj na wysokość 200 metrów, było wiele 
trafi eń, a� straty są znaczne. Dywizja straciła – o� ile można to dotychczas 
oszacować – połowę swojej siły bojowej. Uważam za bezcelowe zdecydo-
wane przeciwstawianie się Polakom z�tak małą siłą bojową. Dlatego chcę 
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skoncentrować swoje siły na Królewcu. Polacy wydają się tymczasowo prze-
jawiać tendencję do tego, by możliwie jak najdalej i� unikając wszelkiego 
oporu przebić się w�kierunku Królewca. Gdybyśmy tylko mieli działa prze-
ciwpancerne…! Moje pułki są bezsilne wobec silnego ataku pancernego”.

„Niech pan jednak posłucha… jak możliwy jest napad na taką skalę? 
Czy straże i�wszyscy celnicy spali?”.

„Dla nas samych pozostaje to niezrozumiałe, na razie nie dowiedzieli-
śmy się niczego, poruszamy się jeszcze zupełnie po omacku. Kiedy może-
my liczyć na wsparcie? Potrzebujemy amunicji, broni, a� wkrótce również 
pomocy”.

„Rozkaz do załadunku amunicji został już wydany. Musimy jednak od-
czekać, aż fl ota będzie w�takim stopniu gotowa do walki, by mogła skutecz-
nie bronić nas przed polską fl otą. W�Gdyni cumuje właśnie silna francuska 
eskadra – liniowce i�łodzie podwodne – obawiamy się, że ta wizyta to nie 
przypadek oraz że będziemy musieli liczyć się z�tą przewyższającą naszą fl o-
tę siłą”.

„Na nas może pan liczyć… Co zamierza uczynić rząd?”.
„……”
„Halo, czy pan tam jeszcze jest…? Halo, czy pan mnie nie słyszy?”.
„……”
W�tym momencie dwóm polskim statkom specjalnym udało się wyłowić 

i�zniszczyć kabel wschodniopruski. Prusy Wschodnie nie mogły się już po-
rozumiewać z�Berlinem, były skazane na słabe połączenie przez komunika-
cję radiową.

Uwaga – napad

JEDNYM Z� GŁÓWNYCH ZMARTWIEŃ dowództwa okręgu wojskowego w�Kró-
lewcu było takie przekazanie wiadomości o�polskim napadzie, by cała lud-
ność cywilna możliwie zawczasu dowiedziała się o�tym i�mogła odpowiednio 
się zachować. Na tyle, na ile to było możliwe, wiadomość została przeka-
zana telefonicznie albo telegrafi cznie. Również przez rozgłośnię w�Lidzbar-
ku przekazywano bez przerwy nieprzerwanie tę przerażającą wiadomość 
i�ostrzegano ludność. 
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„Uwaga! Tu rozgłośnia Marchii Wschodniej – Lidzbark – Królewiec – 
Gdańsk – polskie oddziały przekroczyły właśnie granicę wschodniopruską…”.

W�ten sposób wystraszono garstkę osób, która późną nocą eksperymen-
towała przy swoim radio. Była to jednak tylko garstka, bo któż siedzi w�nocy 
po godzinie 1 przy radio. Nawet 22.6 nie wszędzie dotarła wiadomość o�na-
padzie. Wiele majątków i� położonych na ustroniu zagród dowiedziało się 
o�nieszczęściu przez posłańców dopiero po południu 22.6. Np. zajmującemu 
około południa 22 czerwca swoje pozycje oddziałowi Reichswehry właści-
ciel majątku poczynił w�grubiański sposób wyrzuty z�powodu szkody wyrzą-
dzonej w�polu. Właściciel nie wdawał się w�dyskusję i�dopiero w�momencie, 
gdy pieniąc się ze złości pojawił się w�urzędzie starosty, dowiedział się o�wie-
le większej szkodzie, która miała jeszcze nadejść.

Nieszczęście z�23 czerwca nie wydarzyłoby się na taką skalę, gdyby z�bie-
giem czasu niemiecka ludność cywilna nie była nastawiona tak bezmyślnie 
do wszelkich spraw wojskowych.

Niemiecka ludność okresu powojennego była jednak tak spokojna, nie-
oświecona i� lekkomyślna, że możliwe stały się najdziwniejsze rzeczy. Całe 
wielkie połacie kraju w�Niemczech po części nie widziały wojska, nie wie-
działy więc, jak ono wygląda – albo jak nie wygląda. Polskie oddziały wi-
dziano naturalnie wielokrotnie na ich drodze do miast garnizonowych. Kil-
ka z�nich jeszcze teraz porusza się po wsiach. Jednak albo pary zakochanych 
i�nocni stróżowie zupełnie nie zakapowali tego, co jest grane i�pomyśleli, 
jak później ustalono, że chodzi o�oddziały niemieckie, albo nie wiedzieli, jak 
mają dalej przekazać swoje spostrzeżenia. (…)

Narada wojenna w�polskiej kwaterze głównej

PIERWSZY OFICER SZTABU GENERALNEGO już prawie kończył swoje wystą-
pienie. Określił pozycje polskich oddziałów na wielkiej, wiszącej na ścianie 
mapie. Chorągiewki polskich oddziałów zatknięte są w�głąb Prus Wschod-
nich, aż po Królewiec. Kontynuuje:

„Reasumując, należy więc stwierdzić, że ogólnie rzecz biorąc ofensywa 
przebiega w�zaplanowany sposób. Uległa ona tylko przesunięciu w�czasie, 
prawie nigdzie nie osiągnęliśmy wyznaczonego na dzisiaj celu. Z�godziny na 
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godzinę mnożą się wiadomości, które informują o�nieoczekiwanym wzmoc-
nieniu niemieckiego oporu. Niemiecki atak na prawą kolumnę, nawet je-
śli był dla nas tak bolesny, to ze strategicznego punktu widzenia posiada 
on niewielkie znaczenie. Zatrzymał wprawdzie ofensywę całej armii, lecz 
nie zapobiegł jej kontynuacji. Chciałbym jednak zwrócić uwagę na coś in-
nego: panowie wiedzą przecież o� tym, że poniesione przez nas straty ma-
teriałowe i� w� technicznie wykształconych ludziach podczas tego, bądźmy 
szczerzy, cholernie ostrego nocnego ataku, były znaczące. Tymczasem ze 
statystycznych meldunków reszty oddziałów wynika, że nasze straty w� lu-
dziach i�w�bardziej dla nas wartościowym materiale są znaczące – w�każdym 
razie znacząco przekraczają wstępne obliczenia. Nie wolno nam zapomnieć, 
że nie jesteśmy tutaj częścią polskiej armii, którą można w�dowolny sposób 
uzupełniać i�zastępować innymi jej częściami. Jesteśmy raczej elitą tej armii. 
Wszelka nowoczesna broń, którą Polska posiada w�ogóle, jest tutaj, ale broń 
ta – musimy sobie zdawać z� tego sprawę teraz po tych wszystkich wiado-
mościach, które napływają z�Niemiec i�Anglii – będzie jeszcze z�pewnością 
bardzo potrzebna i�wykorzystywana na innych frontach. Co się stanie, je-
śli nasze straty, które – włączając wypadki przy pracy – wynoszą dotychczas 
30%, wzrosną jutro o�dalsze 20%? Niemiec – przecież pokazała nam to jego 
ofensywa – nie wydaje się na razie myśleć o�poddaniu Królewca. Myślę, że 
musimy liczyć się jeszcze z�bardzo energiczną obroną i… z�odpowiednimi 
stratami. Cóż więc, jeśli uda nam się wprawdzie wkroczyć w�ruiny Królew-
ca, ale większość naszych czołgów ulegnie zniszczeniu? Czy sukces zwany 
«Królewcem» wart jest najlepszej połowy naszych sił?”.

Głos zabrał generał Nowotmierski.
„Pańskie zarzuty są całkowicie nieuzasadnione. Chodzi nam o�coś wię-

cej niż o�prestiżowy sukces. Niemiecki rząd nie udzielił dotychczas odpo-
wiedzi na naszą notę. Nie wiem, czy mamy to uznać za dobry znak. Mam 
przeczucie, że wkrótce musimy liczyć się z�atakiem Reichswehry na naszą 
granicę zachodnią.

Właśnie nadeszła wiadomość, że 7 Brygada zajęła Gdańsk. Warszawa 
chciała zarządzić zajęcie dopiero wtedy, gdyby istniało prawdopodobień-
stwo niemieckiej ingerencji. Warszawa musi już przecież dysponować od-
powiednimi informacjami. Jeśli jutro nie zaatakujemy, używając całej naszej 
siły, to pozycja Królewca coraz bardziej się umocni. Jeśli będziemy musieli 
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przerzucić nasze główne siły na inne fronty, to wycofają się one stąd po 
wykonaniu połowy roboty. Dopóki bowiem niemiecki żołnierz ma możli-
wość wylądowania w�Prusach Wschodnich, dopóty jest to w�połowie wyko-
nana robota! Wojna z�Niemcami z�niezdobytym Królewcem na fl ance jest 
niedorzecznością.

Przyznaję, że nie doceniłem niemieckiej sprawności. Nie wolno jej jed-
nak również przeceniać. Nie wierzę w�długotrwały niemiecki opór. Napad 
z�23 na III kolumnę był ostatnią rozpaczliwą próbą.

Jutro zaatakujemy! Dopełnijmy ostatecznie nowego «Grunwaldu!»”.

Grunwald?

BUDYNEK DOWÓDZTWA OKRĘGU WOJSKOWEGO w�Królewcu był teraz sercem 
Prus Wschodnich. Zbiegały się tutaj wszystkie sprawy najwyższej wagi. Za-
kres obowiązków dowództwa nie ograniczał się tylko do zadań wojskowych, 
lecz musiał również obejmować ważne zadania administracji cywilnej.

Pracowano tutaj bez sekundy przerwy. Szczególnie ważne wydziały nie 
powinny być w�ogóle opuszczane przez swoich ofi cerów. Spali oni na krze-
słach podczas krótkich godzin nocnych, stale wyrywani ze snu przez ważne 
wiadomości, zapytania i�decyzje. (…)

Aż do najbardziej drugorzędnego obszaru pracy czuć było wyjaśniają-
cy, uspokajający, a� jednocześnie mobilizujący wpływ generała. Silną, lecz 
spokojną ręką trzyma wszystkie ważne dla wszystkich swoich ofi cerów i�lu-
dzi, a�ponadto dla całej ludności wschodniopruskiej sprawy, jest on przykła-
dem prawdziwie pruskiego spełniania obowiązku, które również w�najcięż-
szej godzinie nie zna nic innego niż rzeczową pracę dla ojczyzny.

O�jedno generał nie musi się troszczyć. Nie musi się obawiać o�zacho-
wanie ludności wschodniopruskiej. Nie musi wydawać głośnych apeli, nie-
potrzebne są cenzura i�środki przymusu.

Ludność jest zjednoczona w�zaciekłej obronie przeciwko znienawidzo-
nemu intruzowi.

Tylko w� jednym punkcie konieczne jest wyjaśnienie: przed koszarami 
i�starostwami tłoczą się ochotnicy. Dlaczego są odprawiani z�kwitkiem?
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Braki w�uzbrojeniu, broni i�amunicji uniemożliwiają mobilizację wszyst-
kich ochotników. Liczba karabinów, które mogą posiadać Niemcy, jest do-
kładnie określona przez haniebny układ wersalski. Tu i�ówdzie pojawia się 
wprawdzie zardzewiały karabin i�stary pistolet, nie wystarcza to jednak na-
wet do uzbrojenia całej kompanii. Duża liczba ochotników znajduje jednak 
okazję do pomocy ojczyźnie w�formacjach pracy. W�ten sposób wokół Kró-
lewca, wskutek nieustającej pracy, wykonywanej na cztery zmiany dniem 
i�nocą, powstaje jedna linia umocnień po drugiej.

Polak zdziwi się, gdy zamiast starej i�nienowoczesnej twierdzy natknie 
się na nowoczesny system umocnień polowych.

W� tych okopach, które przez pułapki przeciwczołgowe, zasieki, cieki 
wodne i� lasy chronione są przed wywołującym strach wrogiem – wozem 
pancernym – Wschodnioprusacy ze zdecydowanym spokojem oczekują pol-
skiego ataku.

Niemców jest niewielu, są słabo uzbrojeni i�nie posiadają rezerw. Ale za 
każdą piędź ziemi Polakom przyjdzie zapłacić wysoką cenę.

Wschodnioprusacy wbiją się pazurami w� swoją ziemię ojczystą, która 
należy do nich od wieków.

Będą bić się pod Królewcem, w�Królewcu i�za Królewcem.
Jeszcze na molo w�Piławie ostatni niemiecki karabin maszynowy udzie-

li Polakom krwawej lekcji. 
O�takim „Grunwaldzie” mają myśleć!

Prusy Wschodnie.indd   373Prusy Wschodnie.indd   373 14.06.2022   16:21:5714.06.2022   16:21:57



« 374 »

WALTHER FRANZ

PRUSY WSCHODNIE – NIEMIECKI BASTION NA WSCHODZIE 
(1935)

Chodzi o�Prusy Wschodnie! – Chodzi o�Niemcy!

LATA 1914 I� 1919. Jakąż to zmianę wyznaczają te lata! Wschodniopru-
sak sprzed wojny nie był do końca świadom niebezpiecznej sytuacji, w�ja-
kiej znajdowały się jego strony ojczyste. Polska i�Litwa [wtedy] nie istnia-
ły. Stosunki z�Rosją były przyjazne. Sąsiednie królestwo łączyły z�prowincją 
ścisłe stosunki handlowe, czuła się ona bezpiecznie w�łonie potężnej Rze-
szy. Tylko rzadko w� ciągu wieków spojrzenie Europy Zachodniej kiero-
wało się na nasz Wschód: miało to miejsce w�czasach zakonu, gdy Wiel-
ki Mistrz wezwał chrześcijańskich rycerzy na wyprawę krzyżową; wówczas, 
gdy Kant, Hamann i�Herder podarowali światu swoje idee oraz w�1813 r., 
gdy na Wschodzie wzeszła jutrzenka wolności. Poza tym stare Prusy egzy-
stowały w�świadomości narodu niemieckiego w�sposób idylliczny, na ubo-
czu wielkich wydarzeń. W�ostatnich dziesięcioleciach Rzesza za coś zupeł-
nie naturalnego uważała to, że daleka prowincja wysyłała swoje nadwyżki 
do hal targowych Berlina i�poza swoją własną ludnością żywiła jeszcze trzy 
miliony ludzi, że była najbardziej przysposobiona do służby w�wojsku w�ca-
łych Niemczech, że jej chłopscy synowie dostarczali świeżej krwi zmęczo-
nym górnikom na zachodzie oraz że jej konie stanowiły główny kontyngent 
młodych koni.
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Prusy Wschodnie – niemiecki bastion na Wschodzie (1935) 

A�potem przyszła wojna, domknięta Wersalem. My, Wschodnioprusa-
cy wkrótce odczuliśmy jego skutki. Czy nas wspierał jednak cały naród? 
Czy wiedział o�planach wrogów, którzy z�naszego czysto niemieckiego kra-
ju chcieli stworzyć bałtycką Szwajcarię z�niemieckim, polskim i� litewskim 
kantonem albo którzy nosili się z�myślą podzielenia go między siebie i�pozo-
stawienia autonomii tylko Królewcowi i�Sambii jako litewskiemu Gdańsko-
wi? Czy zrozumiano, że Prusy Wschodnie leżały niczym fort przed twierdzą 
Niemcy oraz że wraz z� ich odstąpieniem uwieczniono by dzisiejsze grani-
ce i�że wówczas łatwiej można by było zadać cios w�serce Rzeszy? Potrzebu-
jemy Rzeszy, a�Rzesza potrzebuje nas. Walka o�Prusy Wschodnie jest próbą 
tego, który naród jest bardziej młodzieńczy, posiadający większe siły, bar-
dziej przepełniony poczuciem narodowym. Krew rycerzy i� ich osadników, 
która na zawsze zniemczyła ten kraj, nie mogła zostać przelana nadarem-
nie, tak jak nie mogła zostać nadaremnie przelana krew walczących w�woj-
nie światowej, których rozsiane po całych pagórkowatych Mazurach groby 
są przestrogą, że Niemcy nie zapominają o�nich oraz o�ziemi, za którą po-
legli. Tak jak w�czasach, kiedy wyruszaliśmy na kolonizację Wschodu i�tak 
jak w�dniach ostatnich wielkich zmagań wszystkie plemiona muszą stanąć 
za nami murem. Dla nas Wschodnioprusaków hasło: „Ten kraj pozostanie 
niemiecki!” nie jest pustą frazą, lecz wyrazem zdecydowanej, gotowej do 
działania postawy. Musi to stać się ślubem wszystkich członków wspólno-
ty narodowej [Volksgenossen]; sprawa Prus Wschodnich jest bowiem spra-
wą Niemiec. 

Położenie obronne

W� NASTĘPSTWIE WERSALU Prusy Wschodnie stały się wyspą – nie taką, 
którą obmywają łączące narody fale morza, lecz taką, o�którą rozbijają się 
przypływy śmiertelnej nienawiści i�odcinają je od świata wokół nich. Tylża 
leży 650 km w�linii prostej od Berlina, zachodni skraj korytarza tylko 150 
km. Prowincja jest mniej więcej okręgiem o�promieniu 100 km. Co ozna-
cza taka odległość centrum od granic w� epoce samolotu i� zmotoryzowa-
nych armii? Prusy Wschodnie są kompletnie odcięte od Rzeszy i�otwarte na 
wszelkiego rodzaju inwazję. Wskutek wyspowego położenia długość granicy 
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wzrosła z�635 km (przed wojną) do 854 km. Polska może w�każdej chwi-
li przerwać nieliczne połączenia kolejowe z�Rzeszą. W�zaledwie kilkanaście 
minut wrogie samoloty z�baz w�korytarzu mogą gromadnie nadlecieć nad 
Prusy Wschodnie. Ciężkie pociski artylerii lądowej będą w� stanie pokryć 
prowincję ogniem ze wszystkich stron. Nawet port w�Piławie (Pillau) znaj-
duje się w�polu rażenia Gdyni. Korytarz jest naszpikowany wojskami, które 
łatwo można przerzucić za pomocą gęstej sieci kolei. Z�punktu widzenia po-
lityki obronnej właściwe znaczenie zyskuje dopiero fakt, że Polska znajdu-
je się w�posiadaniu prawego brzegu Wisły i�odepchnęła w�ten sposób Prusy 
Wschodnie. Korytarz jest stałym źródłem zagrożenia nie tylko dla przylega-
jących do niego państw, lecz również dla całej Europy.

Prusy Wschodnie.indd   376Prusy Wschodnie.indd   376 14.06.2022   16:21:5714.06.2022   16:21:57



« 377 »

HANSGEORG BUCHHOLZ

NARODOWY POMNIK CHWAŁY POLEGŁYCH 
POD TANNENBERGIEM (OK. 1940)

NA PŁASKIM WZGÓRZU, otoczony fosą, wznosi się pomnik. Ze zbudowanej 
w� stylu dawnych germańskich zamków obronnych ośmiobocznej okrągłej 
budowli wznosi się osiem potężnych wież. Otaczający go mur rozmachem 
i� ciężko rozpostarty wrasta w� krajobraz. Dookoła, ponad lekko falującą 
krainą, rozciągają się szerokie pola, pastwiska i� lasy. Tu i�ówdzie migotają 
zwierciadła jezior. Chłopskie zagrody tulą się do gajów i� lasów. Na pierw-
szym planie rozciąga się miasteczko Olsztynek (Hohenstein) w� Prusach 
Wschodnich.

Spojrzenie z�Wieży Żołnierskiej sięga daleko w�tę krainę, tam je ujrzy-
my, najważniejsze miejsca niegdysiejszej bitwy: Drwęck (Dröbnitz), gdzie 
spoczywa obecnie 183 niemieckich żołnierzy; Mielno (Mühlen), gdzie 
na skraju „piekła” ziemia ciągle jeszcze pokazuje ślady okopów; Waplewo 
(Waplitz), gdzie 28 sierpnia, zaskoczona we mgle, wykrwawiła się dzielna 
41 Dywizja. 

Na zachód za Mielnem leży Tannenberg. Tam w�1410 r. walczył Zakon 
Rycerzy Niemieckich. Opowiada o� tym kamień Ulricha von Jungingena, 
stary blok z� głazu narzutowego, który nosi imię poległego Wielkiego Mi-
strza. Kraina ta, w�której już dwa razy decydował się los Niemiec, to zie-
mia nasączona krwią. Była ona świadkiem niezrównanego bohaterstwa, jak 
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pokazują to obrazy wewnątrz wieży opowiadającej o�życiu i�umieraniu żoł-
nierzy w�mundurach koloru feldgrau.

Kilka kilometrów na zachód od wsi Tannenberg znajduje się następny 
pomnik wykonany z�głazu narzutowego z�następującym napisem: „Z� tego 
miejsca w�decydujących godzinach dnia 28 sierpnia 1914 r. feldmarszałek 
von Hindenburg wraz z�szefem swojego sztabu generalnego Ludendorffem 
dowodził trwającą wiele dni bitwą pod Tannenbergiem”. Tak mówi kamień. 
Za ciemnym wieńcem lasów, które okalają horyzont, wznosi się jeszcze je-
den kamień, który upamiętnia osobę oraz jej los: „Samsonow!” Jest to miej-
sce, gdzie znaleziono martwego rosyjskiego dowódcę po tym, jak zniszczona 
została jego armia. Na położonych dookoła cmentarzach poległych, w�ci-
chych grobach na skraju lasów i�na polnych drogach spoczywają dzielni żoł-
nierze, którzy walczyli po obu stronach w�obronie ojczyzny albo którzy przy-
maszerowali tutaj z�daleka. 

(…)
Gdy podczas milczącej, nocnej podróży przez krainę jego wielkiego zwy-

cięstwa przewożono feldmarszałka na miejsce wiecznego spoczynku w�Po-
mniku Chwały, przy drogach paliły się pochodnie. Przed zagrodami i� we 
wsiach stali mężczyźni, kobiety i�dzieci z�odkrytymi głowami i�ze czcią po-
zdrawiali trumnę na lawecie, spoglądając za milczącymi szarymi jeźdźcami, 
którzy eskortowali kondukt. Później jednak opowiadali sobie, że w� miej-
scach, gdzie z�lasów unosiła się mgła, z�obniżeń terenu, o�które niegdyś to-
czono tak ostre walki, w�świetle księżyca wyłaniały się potężne postacie sza-
rych żołnierzy i�maszerowały obok konduktu do wschodu słońca. 

„Wyznacznikiem mojego życia i�działania nie był dla mnie poklask świa-
ta, lecz własne przekonanie, obowiązek i�sumienie. Aż do mojego ostatnie-
go tchnienia moim jedynym zmartwieniem, treścią moich tęsknot i�mod-
litw będzie odrodzenie Niemiec”.

Takie motto życiowe wielkiego Niemca mieni się w�naszą stronę z�potęż-
nych brązowych drzwi hali pamięci w�Wieży Hindenburga. Przed nami wy-
łania się postać dowódcy, zaklęta ręką artysty w�potężny pomnik z�mato-
wego porfi ru. Wygląda on tak, jak od zawsze już żył w�duszy narodu od tej 
niezwykłej bitwy: potężny, wysoki, przewyższający wszystko, co ludzkie, mi-
tyczny. Przypomina on spokojną siłę, która niczym skała wznosi się pośród 
odmętów czasu, on, który tak jak wszelkie inne kryzysy, z�tym wewnętrznym 
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spokojem przezwyciężył również kryzys, który także przeżywała bitwa pod 
Tannenbergiem. 

„Bądź wierny aż do śmierci!”, to jest tajemnica jego siły. Można to prze-
czytać na krzyżu, który wznosi się za wykonanym w�brązie sarkofagu feld-
marszałka, znajdującym się w�zwieńczonej sklepieniem krypcie z�ciemnozie-
lonego diabazu. W�mniejszym sarkofagu z�gałązką róży spoczywa małżonka 
wodza. 

Przed zewnętrznym wyjściem z� wieży z� kryptą stoją nieruchomo, po-
dobni do kamiennych obrazów, dwaj młodzi żołnierze trzymający wartę 
w�przedsionku. W�bocznych izbach krypty śpi snem wieczystym 20 niezna-
nych żołnierzy. 

Na zewnątrz, w� ośmiobocznym pierścieniu schodów, rozciąga się po-
tężne podwórze, wznoszą się stromo masywne wieże, a�w�cieniu nisz mu-
rów pomniki chwały poszczególnych pułków, które przelewały tutaj krew 

Wejście 
do Wieży Hindenburga
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w�owych dniach sierpnia 1914 r. Oto Wieża Flag, która skrywa fl agi wszyst-
kich pułków, Wieża Wschodniopruska, która ma służyć przedstawieniu sta-
ropruskiej historii wojskowości. W� Wieży Dowódców zebrano popiersia 
wszystkich wodzów samodzielnych oddziałów, które wzięły udział w�bitwie. 
Przy Wieży Wejściowej umieszczono odlane w�brązie słowa feldmarszałka, 
w�których odrzucił kłamstwo o�winie za wojnę: „Oskarżenie, że Niemcy są 
winne tej największej ze wszystkich wojen, odrzucamy, odrzucają jedno-
myślnie wszystkie warstwy narodu niemieckiego. To nie zazdrość, niena-
wiść czy chęć podboju dała nam broń do ręki. Wojna była dla nas raczej 
skrajnym, związanym z�najcięższymi ofi arami środkiem egzekwowania swo-
ich praw wobec świata wrogów” – tak mówi tutaj, w�miejscu, gdzie tysią-
ce poległy w�obronie ojczyzny, głos największego Niemca tamtych dni. Było 
to 18 września 1927 r. Osiemdziesięcioletni wódz tymi słowami poświęcił 
wówczas ukończony w�swojej zasadniczej części pomnik.

31 sierpnia 1924 r. miały miejsce uroczystości położenia kamienia wę-
gielnego pod budowę pomnika. Jego projekt wykonali bracia Walter i� Jo-
hannes Krüger z� Charlottenburga. Sam Hindenburg zaaprobował ich 
propozycję, której myśl przewodnia nawiązywała do prehistorycznych ger-
mańskich miejsc pochówku i�składania ofi ar.

Po tym, jak 2 sierpnia 1934 r. feldmarszałek na zawsze zamknął swe po-
wieki, pomnik został przebudowany, by uczynić go godnym miejscem spo-
czynku wielkiego zmarłego. Przebudowę zakończono w� 1935 r. Usunięto 
mogiłę nieznanego żołnierza, która znajdowała się na środku podwórza za 
przymocowanym teraz do Wieży Hindenburga wysokim krzyżem. Zmarłych 
pochowano w�bocznych pomieszczeniach krypty, a�Dziedziniec Honorowy 
[Ehrenhof] został położony głębiej o�ok. dwa i�pół metra.

Z� wyłożonego granitowymi płytami potężnego pomieszczenia dziedziń-
ca wznosi się teraz pierścień schodów o�27 stopniach. Ponad nim na impo-
nującą wysokość wznoszą się stromo mury i�wieże. Do zbudowania murów 
wejściowych do krypty położono jeden na drugim 84 ogromne granitowe 
bloki. Wiele setek centnarów ciężkich kamiennych olbrzymów sprowadzo-
no z�najróżniejszych okolic Rzeszy. Najpotężniejszy z�nich, wschodniopruski 
głaz narzutowy z�Sambii niczym płyta nagrobna przykrywa wejście do krypty.

2 października 1935 r. doczesne szczątki wielkiego zmarłego, któ-
re znajdowały się dotychczas w�drugiej wieży pomnika, zostały uroczyście 
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Panorama Pomnika Chwały Poległych pod Tannenbergiem

Widok na Dziedziniec Chwały
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Przed Kryptą Hindenburga

Przy Grobie Nieznanego Żolnierza w Krypcie Hindenburga
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Wnętrze Wieży Hindenburga

Wejście do Krypty Hindenburga
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przeniesione do krypty. Pomnik został podniesiony przez führera do rangi 
Narodowego Pomnika Chwały [Reichsehrenmal] i�wzięty pod pieczę Rzeszy.

Obserwatorowi z�zewnątrz ukazuje się on poważnie i�potężnie. Bastion 
niemieckiej siły i�wielkości napomina w�duchu tego, który uratował tę zie-
mię dla niemieckości przed nacierającym Wschodem. Głęboki, pełen spo-
koju głos feldmarszałka, który niegdyś brzmiał tutaj na czele żołnierzy, który 
w�najcięższym czasie prowadził naród niemiecki, wypowiada z�tego miejsca 
do Niemców z�całego świata odwieczną przestrogę: „Jest to miejsce, gdzie 
podają sobie dłonie ci wszyscy, których ożywia miłość do ojczyzny i�którzy 
ponad wszystko cenią sobie honor niemiecki!”.

W Krypcie Hindenburga
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WSCHODNIOPRUSKI „STONEHENGE”. 
NARODOWY POMNIK BITWY POD TANNENBERGIEM 

(2003)

OBAJ PRAWIE DZISIAJ ZAPOMNIANI berlińscy architekci Walter Krüger (1888-
-1971) i�Johannes Krüger (1890-1975) należeli w�Trzeciej Rzeszy do promi-
nentnych przedstawicieli swojego cechu1. Dlatego powierzano im realizację 
wielu znaczących zadań budowlanych. Należały do nich między innymi bu-
dowa Ambasady Hiszpanii w�Berlinie, wzniesienie budynku Szkoły Lotni-
czej w�Dreźnie-Klotzsche oraz różne budowle wojskowe w�Brandenburgii2. 
Sławę, której wyrazem w�Trzeciej Rzeszy było między innymi nadanie przez 

1 Artykuł jest wynikiem badań przeprowadzonych przeze mnie w� ramach projektu pra-
cy doktorskiej: J. Tietz, Das Tannenberg-Nationaldenkmal. Architektur, Geschichte, Kontext, Berlin 
1999. Spośród opublikowanych odtąd nowszych prac (J. Tycner, Auf den Spuren von Tannenberg 
1914. Ostpreußen im ersten Weltkrieg. Ein kleines ABC, Warszawa 22000; F.B. Schenk, Tannenberg, 
Grunwald w: E. François, H. Schulze (red.), Deutsche Erinnerungsorte I. München 2001, s. 438-
-454; D. Hoffmann, Die Grunwald/ Tannenberg Monumente. Zu den nationalen Denkmalkulturen 
in Deutschland und Polen, w: M. Weber (red.), Deutschlands Osten – Polens Westen. Vergleichende 
Studien zur geschichtlichen Landeskunde (Mitteleuropa-Osteuropa, Oldenburger Beiträge zur Kultur 
und Geschichte Ostrnitteleuropas 2), Frankfurt am Main et al. 2001, s. 277-297), które zajmują się 
tematem Tannenbergu, jedynie podejście C. Fuhrmeistra zawiera kilka zasadniczo nowych wska-
zówek, por. C. Fuhrmeister, Material macht Politik. Beton, Klinker, Granit. Eine Materialikonographie, 
Berlin 2001, szczególnie s. 216-222.

2 J. Tietz, Zwei Kasernenbauten von Walter und Johannes Krüger in Brandenburg, w: Bran den-
burgische Denkmalpfl ege 6 (1997), s. 5-11.
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Hitlera tytułu honorowego profesora, obaj bracia zyskali jednak dzięki swo-
im licznym założeniom i�projektom pomnikowym.

Najbardziej znaczący z� tych pomników, Narodowy Pomnik Bitwy pod 
Tannenbergiem, powstał jeszcze w� czasach republiki weimarskiej. Jednak 
również Tannenberg został w�okresie Trzeciej Rzeszy w�latach 1934/35 pod-
dany gruntownemu przekształceniu i�dopasowany przy tym do oczekiwań 
stawianych kulturze przez narodowych socjalistów. 

Narodowy Pomnik Bitwy pod Tannenbergiem znajdował się w�pobliżu 
wschodniopruskiego miasta Olsztynek (Hohenstein), niedaleko polskiego 
dzisiaj Olsztyna. Był on zdecydowanie największym i�najbardziej znaczącym 
z�pomników ku czci poległych [Kriegerdenkmal], który zbudowano w�Niem-
czech po I� wojnie światowej. Celem pomnika było upamiętnianie „bitwy 
pod Tannenbergiem”, w�której Paulowi von Hindenburgowi i�Erichowi Lu-
dendorffowi udało się w�sierpniu 1914 r. zatrzymać, zamknąć w�kotle i�po-
konać rosyjskie oddziały, które wdarły się już daleko w�głąb terytorium Prus 
Wschodnich3.

Swoją nazwę, która nadała jej sięgające głęboko w�historię zakonu krzy-
żackiego znaczenie, bitwa zyskała jednak dopiero w� późniejszym czasie. 
Dzięki określeniu „bitwa pod Tannenbergiem” niemiecko-rosyjskie zmaga-
nia zostały wystylizowane na rewanż za bitwę pod Grunwaldem z�1410 r.: za-
kon krzyżacki pod zwierzchnictwem Ulricha von Jungingena poniósł wów-
czas druzgocącą klęskę w�bitwie ze zjednoczoną armią polsko-litewską.

Dziesięć lat po bitwie stoczonej podczas wojny światowej, 31 sierpnia 
1924 r., przewodniczący utworzonej specjalnie Komisji ds. Budowy Pomni-
ka Hans Kahns (1858-1944)4 położył kamień węgielny pod przyszły Na-
rodowy Pomnik Bitwy pod Tannenbergiem. Nazwa pomnika była zarazem 
jego programem, ponieważ określenie jako pomnik narodowy miało pod-
kreślać jego prawo do bycia pomnikiem w�skali całej Rzeszy. Sprawa ta zy-
skiwała szczególne znaczenie wobec faktu, że tereny Prus Wschodnich na 
mocy decyzji układu wersalskiego zostały oddzielone od reszty Rzeszy.

W�momencie położenia kamienia węgielnego nie istniały jeszcze kon-
kretne wyobrażenia co do wyglądu pomnika. Dopiero pod koniec 1924 r. 

3 J. Tietz, Das Tannenberg-Nationaldenkmal..., s. 13-17.
4 Na temat Kahnsa por. E. Vogelsang, Johannes Kahns, w: E. Bahr, G. Brausch (red.), Altpreußi-

sche Biographie, t. 4, 3. Lieferung, Marburg/ Lahn 1995, s. 1316.
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rozpisano narodowy konkurs dla architektów, i�spośród licznej konkurencji 
wyłoniono jako zwycięzców braci Krügerów5.

Zaproponowana przez nich koncepcja pomnika była stosunkowo pro-
sta, a�przy tym zupełnie nowatorska: jako punkt wyjścia Krügerowie przy-
jęli ośmiokątny mur okalający o�średnicy ok. stu metrów. Mur ten spełniał 
dwie funkcje. W�swojej górnej części służył jako przypominający chodnik 
ze strzelnicami na murach obronnych trakt widokowy. Pod tym poziomem 
widokowym znajdował się panteon, w� którym umieszczono liczne mniej-
sze pomniki. Upamiętniały one oddziały, które wzięły udział w�bitwie pod 
Tannenbergiem.

Każda ze stron muru okalającego została szczególnie podkreślona przez 
wznoszącą się wysoko wieżę, która w�górnej części miała zawierać platformę 
widokową, z�której można było spoglądać na pole bitwy.

Podczas budowy pomnika Krügerowie zrezygnowali, w�przeciwieństwie 
do projektu konkursowego, ze zwieńczenia blankami murów okalających 
i�wież. W�ten sposób nadaliby projektowi silnie średniowieczny wygląd. Za-
miast tego wieże otrzymały oszklone platformy widokowe. Dzięki budo-
wie miedzianego dachu oraz wybudowanych z�kamiennych ciosów jasnych 
partii powstał ciekawy kontrast z� resztą budowli klinkierowej utrzymaną 
w�ciemnym, niebiesko-czerwonym tonie.

Jednak już na początku lat trzydziestych Krügerowie ponownie zarzuci-
li to rozwiązanie zwieńczenia wież. Zamiast tego zwieńczenia wież zostały 
nadmurowane, tak że pomnik ponownie bardziej przypominał surowy pro-
jekt z�1925 r.

Dla wnętrz ośmiu wież pomnika przewidziano różne funkcje. Miały one 
być miejscami pamięci, jak Wieża Chorągwi i�Żołnierska. Oprócz mieszka-
nia dozorcy pomnika w�wieży wejściowej powstały, tak jak w�wieży wyjścio-
wej, schroniska młodzieżowe dla dziewcząt i�chłopców. Koncepcji tej odpo-
wiadała także budowa boiska sportowego za pomnikiem6.

Oktagon muru okalał wielki plac pomnikowy. Środek tego placu miał 
dodatkowo podkreślać centralny znak pamięci, co do którego wyglądu 
w�okresie planowania wystąpiły zróżnicowane wyobrażenia.

5 J. Tietz, Das Tannenberg-Nationaldenkmal..., s. 33-44.
6 Tamże, s. 47-84.
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Projekt pomnika z� 1925 r. wraz z� jego wieżami i� blankami wykazywał 
wyraźne odniesienia do średniowiecznej architektury fortyfi kacyjnej. Szcze-
gólnie ze względu na oktagonalną formę pomnika Tannenberg porównywa-
no już we współczesnych krytykach architektonicznych do Castel del Mon-
te Fryderyka II Hohenstaufa7. Tannenberg nie jest bynajmniej przy tym 
kopią znajdującej się w�południowych Włoszech budowli. Mimo że w�pro-
jekcie Tannenbergu miała miejsce recepcja średniowiecznych wzorców, to 
wykonana budowla przedstawiała się jako przykład architektury pozosta-
jącej pod wpływem Art Déco i�późnego ekspresjonizmu. Dlatego nie dzi-
wi fakt, że jako przykłady porównawcze nasuwają się przede wszystkim bu-
dowle przemysłowe, jak np. berlińskie stacje elektroenergetyczne Hansa 
Heinricha Müllera (1879-1951) z�lat dwudziestych XX w.

Również francuski architekt Pierre Patout (1879-1965) stworzył w�tym 
czasie monumentalną architekturę dla przedsionka wejścia na paryską wy-
stawę rzemiosła artystycznego zorganizowaną w�1925 r., nie wiedząc jednak 
przy tym, jak można przypuszczać, o�konkursie na pomnik tannenberski.

W�swojej własnej interpretacji pomnika bracia Krügerowie posłużyli się 
jako przykładem porównawczym prehistorycznym Stonehenge. W�1925 r. 
pisali: 

Punktem wyjścia dla konstrukcji [pomnika] był motyw „dolmenu”, owych starych, 
okrągłych miejsc składania ofi ar przez naszych przodków, w�których przestrzeń ofi ar-
na zamknięta była przez ustawione w�koło, wystające z�ziemi kamienie. Nasunęło to 
pomysł, by z�tych wystających kamieni zaprojektować wieże, a�ze znajdujących się 
pomiędzy kamieniami kamiennych murów również zaprojektować gładki mur oka-
lający, by w�ten sposób stworzyć wnętrze do przyjęcia pielgrzymek8.

Odwołanie się Krügerów do motywu „dolmenów” w�przypadku Naro-
dowego Pomnika Tannenberskiego wydaje się na pierwszy rzut oka trudne 
do zrozumienia. Zrozumiałe staje się ono dopiero wtedy, gdy przyjrzymy się 

7 G. Wohler, Der Wettbewerb für das Tannenberg Nationaldenkmal, „Deutsche Bauzeitung” 
59 (1927), Beilage Wettbewerbe, s. 41-44 oraz s. 49-53; W. Hegemann, Festungsbauten und 
Heldenhain, „Wasmuths Monatshefte für Baukunst” 10 (1926), s. 33.

8 G. Osterroht, Das Tannenbergdenkmal, „Bauwelt” 16 (1925), s. 580-583, tutaj s. 583.
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wcześniejszym projektom pomników ku czci poległych, wykonanym przez 
braci Krügerów.

Oprócz jednego, nie dającego się zlokalizować projektu Waltera Krüge-
ra, wykonanego w�1919 r.9, chodzi tutaj o�projekt wysłany na konkurs po-
mnika poległych w� Kluczborku na Śląsku10. Nawet jeśli projekt ten nie 
został zrealizowany, to wykazuje on kilka ciekawych cech wspólnych z�in-
nymi pomnikami, zaprojektowanymi przez Krügerów. Okrągła fosa miała 
zapewniać dostęp przez most do właściwego, kolistego placu pomnikowe-
go. Podobny, przypominający drogę pielgrzymią motyw znajdziemy rów-
nież w�pomniku tannenberskim oraz w�pomniku poległych w�Leer we Fryzji 
Wschodniej (1924). Plac pomnikowy okalał niski mur, który został podzie-
lony na regularne odstępy przez wyraźnie podwyższone pylony. Również 
idea obsadzenia placu pomnikowego czterema drzewami, została najpierw 
włączona do koncepcji pomnika tannenberskiego, później jednak ponow-
nie zarzucona. Dziesięć lat później, po przebudowie pomnika tannenber-
skiego, również i�tam miał znaleźć się Żelazny Krzyż jako centrum pomnika, 
ustawiony pośrodku jego dziedzińca.

W�1924 r. w�Leer Krügerowie wznieśli również pomnik poległych. Po-
środku posiadającego formę kamiennego kręgu założenia wykonanego 
z�murowanych czerwonych klinkierowych kolumn, które zostały zwieńczo-
ne wykonanym z�ciosów architrawem, stał monumentalny krzyż wykonany 
z�drewna dębowego. Najważniejszym aspektem, który łączył ze sobą te trzy 
pomniki, było ich centralno-przestrzenne zorganizowanie, któremu przy-
padła decydująca rola w�opracowanej przez Krügerów koncepcji pomnika.

Skąd jednak wzięło się porównanie ze Stonehenge?
Nawet jeśli nie można tego do końca udowodnić, wiele przemawia za 

tym, że podczas swoich studiów w�Królewskiej Wyższej Szkole Technicznej 
w�Berlinie bracia Krügerowie uczęszczali na wykłady Friedricha Seesselber-
ga (1861-1956)11. Zamiarem tegoż było stworzenie „wolnej od jakiegokol-
wiek przesadnego podkreślania niemieckości”,

 9 J. Tietz, Das Tannenberg-Nationaldenkmal..., s. 25.
10 Tamże, s. 26-28.
11 Taki wniosek można wyciągnąć z�aluzji Krügera w�tekście na temat Tannenbergu z�1939 r., 

por. J. Tietz, Das Tannenberg-Nationaldenkmal. Architektur..., s. 82-84; W. Krüger, J. Krüger, Bauliche 
Gedanken um das Tannenberg Nationaldenkmal und seine Einfügung in die Landschaft, w: Kuratorium 
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wywodzącej się ze średniowiecza, a�szczególnie z�prehistorii, sztuki niemieckiej, któ-
ra, tak jak dramaty Richarda Wagnera, stałaby ponad charakterystyczną dla mody 
przemijalnością i�która mogłaby dać całemu narodowemu życiu artystycznemu, za-
równo w�domu chłopa, jak i�w�pałacu, duszę, rozmach i�siłę12.

Krügerowie mogli znać publikację Seesselberga na temat Wczesnośred-
niowiecznej sztuki narodów germańskich. Autor opisuje w�niej rozwój wczes-
nośredniowiecznej sztuki germańskiej od wczesnych kościołów budowa-
nych w�formie rotundy aż do założeń oktagonalnych13.

Seesselberg był do tego założycielem konserwatywnego rywala Niemie-
ckiego Związku Twórczego (Deutscher Werkbund), którym był prawie zu-
pełnie zapomniany dzisiaj „Związek Werdandi” („Werdandi-Bund”)14. 
W� serii publikacji wydawanych przez Związek Willy Pastor (1867-1933) 
opublikował w�1910 r. książkę pt. Monumentalna germańska sztuka budowla-
na (Germanische Monumentalbaukunst), w�której przedstawił wiele ilustracji 
grobowców germańskich, które sprawiają wrażenie wczesnego stadium póź-
niejszych projektów pomnikowych braci Krügerów15.

Wskutek hojnie napływających datków na budowę pomnika Towarzy-
stwo Budowy Narodowego Pomnika Bitwy pod Tannenbergiem mogło do 
momentu odsłonięcia pomnika we wrześniu 1927 r. zbudować nie tylko 
jedną wieżę, lecz cały pomnik w�stanie surowym.

Większa część uroczystości poświęcenia pomnika, łącznie ze słynnym 
przemówieniem na temat „kłamstwa o�winie za wybuch wojny”, wygłoszo-
nym przez prezydenta Rzeszy Hindenburga przed pomnikiem, odbyła się 

Reichsehrenmal Tannenberg (red.), Tannenberg. Deutsches Schicksal-Deutsche Aufgabe, Oldenburg, 
Berlin 1939, s. 227.

12 F. Seesselberg, Die frühmittelalterliche Kunst der germanischen Völker unter besonderer Be rück-
sichtigung der skandinavischen Baukunst in ethnologisch-antropologischer Begründung, Berlin 1897, s. 13.

13 Tamże, s. 80 n.
14 Szerzej na temat Związku Werdandi por. najnowsze opracowanie R. Parra, Interdiskursive 

As-Sociation. Studien zu literarisch-kulturellen Gruppierungen zwischen Vormärz und Weimarer 
Republik (Studien und Texte zur Sozialgeschichte der Literatur 75), Tübingen 2000, s. 47-153.

15 W. Pastor, Altgermanische Monumentalkunst (Werdandi-Bücherei 4), Leipzig 1910, por. 
szczególnie ryciny na s. 29, 52; na temat Pastora por. I. Wiwjorra, Willy Pastor (1867-1933) – Ein 
völkischer Vorgeschichtspublizist, w: M. Meyer (red.): „...Trans Albim Fluvium”. Forschungen zur vorrö-
mischen kaiserzeitlichen und mittelalterlichen Archäologie. Festschrift für Achim Leube (Internationale 
Archäologie- Studia Honoria 10), Rahden 2001, s. 11-24.
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jednak 18 września 1927 r. Brakowało jeszcze wysokiego krzyża jako cen-
trum dziedzińca pomnika. Zamiast tego prezydent Rzeszy musiał złożyć 
swój wieniec przed konstrukcją przypominającą ołtarz z�desek16.

Wysoki krzyż ustawiono dopiero w�1928 r. Pod nim znajdował się grób 
20 nieznanych niemieckich żołnierzy. Ponieważ krzyż przewyższał panteony 
otaczającego pierścienia muru, to również spoza ceglastego oktagonu nale-
żało go postrzegać jako centrum miejsca pamięci.

Wysoki krzyż Narodowego Pomnika Bitwy pod Tannenbergiem w� żad-
nym wypadku nie miał budzić skojarzeń z�Krzyżem Żelaznym. 20 pochowa-
nych tam żołnierzy wskazuje raczej na krzyż jako tradycyjny krzyż nagrobny, 
który w�sposób szczególny miał wywoływać skojarzenia z�usianymi grobami 
polami bitew I�wojny światowej. Tym samym Tannenberg został  ściśle po-
wiązany ze starszymi niemieckimi pomnikami narodowymi. Już Ernst Mo-
ritz Arndt (1769-1860) zaproponował krzyż jako pomnik stoczonej pod 
Lipskiem Bitwy Narodów. Podczas opracowywania koncepcji budowli po-
mnikowych z�wysokimi krzyżami w�republice weimarskiej Leer i�Tannenberg 
znalazły się w�długim szeregu pokrewnych założeń pomnikowych. Zwróćmy 
tutaj między innymi uwagę na wybudowany w� 1931 r. w� Düsseldorfi e wg 
projektu Clemensa Holzmeistera (1886-1983)17 pomnik Schlagetera oraz 
na „Miejsce Pamięci Poległych w�Wojnie Światowej” w�berlińskim Nowym 
Odwachu, do którego Heinrich Tessenow (1876-1950) włączył krzyż18.

Pierwsza faza rozbudowy pomnika pod kierownictwem Towarzystwa 
Budowy Narodowego Pomnika Bitwy pod Tannenbergiem trwała od 1927 
do 1934 r. Druga faza rozpoczęła się po śmierci prezydenta Rzeszy Paula 
von Hindenburga 2 sierpnia 1934 r. Wbrew woli Hindenburga Hitler nie-
zwłocznie wyznaczył Narodowy Pomnik Bitwy pod Tannenbergiem na miej-
sce jego pochówku19.

Uroczystości pogrzebowe Hindenburga zorganizował Albert Speer 
(1905-1981), który początkowo miał otrzymać zlecenie przebudowy po-

16 J. Tietz, Das Tannenberg-Nationaldenkmal..., ryc. 51.
17 Na temat Schlagetera por. fundamentalne studium Fuhrmeistera, Material macht Politik..., 

s. 191-257. 
18 J. Tietz, Schinkels Neue Wache Unter den Linden. Baugeschichte 1816-1993, w: C. Stölzl 

(red.), Die Neue Wache Unter den Linden. Ein Deutsches Denkmal im Wandel der Geschichte, Berlin 
1993, s. 9-93, tutaj s, 63n.

19 J. Tietz, Das Tannenberg-Nationaldenkmal..., s. 85.
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mnika. Krügerowie potrafi li jednak skutecznie się przed tym obronić. Nie 
byli oni natomiast w�stanie przeforsować u�Hitlera swojej koncepcji utrzy-
mania centralno-przestrzennej organizacji pomnika. Celem Krügerów było 
zintegrowanie możliwie najmniejszym kosztem krypty Hindenburga z� po-
mnikiem przed centralnym wysokim krzyżem. 

Hitler sięgnął jednak po pomysł, który Speer wstępnie sformułował prze-
strzennie już podczas uroczystości pogrzebowych Hindenburga. W�1934 r. 
skoncentrował on przebieg całych uroczystości na wieży wyjściowej, poło-
żonej naprzeciwko wieży wejściowej. Hitler zaproponował więc, by nową 
kryptę umieścić również przed wieżą wyjściową. Wskutek wywieranego na 
nich nacisku Krügerowie musieli w�końcu ustąpić. Zrezygnowali ze swoich 
centralno-przestrzennych wyobrażeń konstrukcji pomnika na korzyść ukie-
runkowanego osiowo założenia.

Ostatecznie krypty nie zbudowano przed wieżą wyjściową. Krügerowie 
umieścili ją wraz z�panteonem Hindenburga bezpośrednio w�dawnej wie-
ży wyjściowej. Zrezygnowano z�jej pierwotnej funkcji jako schroniska mło-
dzieżowego dla dziewcząt. Również wieża wejściowa nie posłużyła już długo 
jako schronisko młodzieżowe dla chłopców. Wszystkie inne zmiany pod-
jęte w� kompleksie pomnikowym wynikały w� sposób prawie nieunikniony 
z� włączenia doń krypty. Dlatego poziom gruntu ośmiobocznego dziedziń-
ca wewnętrznego został obniżony o�ok. dwa metry. Poprzez to wejście do 
nowo wybudowanej krypty zyskało charakter półpiwnicy. Dziedziniec, po-
dzielony wcześniej przez skupiony wokół centralnego wysokiego krzyża sy-
stem ścieżek, zyskał formę jednolitej płaszczyzny i�został wyłożony płytami 
granitowymi o� różnej formie i�kolorystyce. Pełnił on odtąd funkcję placu 
zgromadzeń. W�miejsce centralnego wysokiego krzyża na bruku dziedzińca 
ustawiono ciemny Krzyż Żelazny, który składał się z�pojedynczych kamie-
ni bazaltowych. Poprzez krzyż Krügerowie w�sprytny sposób wprowadzili do 
pomnika ponownie nawiązanie do pierwotnego ukształtowania przestrzeni.

Poprzez budowę placu zgromadzeń Narodowy Pomnik Bitwy pod Tan-
nenbergiem zyskał podobną formę jak inne miejsca kultu narodowosocja-
listycznego, jak np. Königsplatz w�Monachium, Lustgarten w�Berlinie albo 
norymberskie forum zjazdów NSDAP20.

20 J. Tietz, Das Tannenberg-Nationaldenkmal..., s. 98-100.
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Punkt docelowy ukierunkowanej osiowo przestrzeni zwróconego ku pla-
cowi defi lad dziedzińca wewnętrznego stanowiło wejście do Krypty Hin-
denburga. Został on ofl ankowany dwoma monumentalnymi, mierzącymi 
prawie cztery metry kamiennymi rzeźbami żołnierzy Wehrmachtu, które 
wykonał rzeźbiarz Paul Bronisch (1904-1989).

Nad wejściem do krypty umieszczono wyrzeźbiony w�formie trapezu po-
tężny monolit granitowy z�nazwiskiem Hindenburga. Od XIX w. motyw mo-
nolitu należał do najważniejszych toposów w�historii niemieckich pomników. 
Stały się one centralnym tematem w�powstałych po 1918 r. pomnikach ku 
czci poległych, jak np. czarny granit w�formie ołtarza, który Heinrich Tesse-
now wkomponował w�przekształcony w�latach 1930/31 na „Miejsce Pamię-
ci Poległych w�Wojnie Światowej” Nowy Odwach przy berlińskiej alei Unter 
den Linden21.

Temat zwieńczającego monolitu, który znajdował się również w�Tannen-
bergu, w� szczególnie przykładny sposób antycypował wzniesiony w� latach 
1924/25 w�Monachium pomnik ku czci poległych, który został zaprojekto-
wany przez Eberharda Finsterwaldera (1893-1972), Karla Knappego (1884-
-1970) i�Thomasa Wechsa (1893-1970)22. Zaprojektowane przez Knappa 
reliefy wartowników fl ankowały wejście do położonej głębiej krypty, na któ-
rej spoczywał monolit.

Właściwa krypta pomnika tannenberskiego wraz ze swoim romanizu-
jącym językiem form nawiązywała do wzorców krypt średniowiecznych. 
Należy ją rozpatrywać w�bezpośrednim związku z�podejmowanymi równo-
cześnie przekształceniami zachowanych średniowiecznych pomieszczeń sa-
kralnych, jak np. w�Brunszwiku, których dokonywali również bracia Krüge-
rowie. Równocześnie w� odniesieniu do grobowca Hindenburga można 
wyrazić przypuszczenie o� jego związku z�wyobrażeniami germańskich gro-
bowców kamiennych, tak jak ma to miejsce również w�przypadku pierwot-
nego pomysłu Krügerów co do kształtu Narodowego Pomnika Bitwy pod 
Tannenbergiem.

21 Na temat historii motywu głazu narzutowego por. Tietz, Das Tannenberg-Nationaldenkmal..., 
s. 106-111; C. Fuhrmeister, Findlinge als Denkmäler, „Friedhof und Denkmal” 3 (2000), s. 83-107.

22 Na temat monachijskiego pomnika ku czci poległych por. J. Tietz, „Es soll ein Ort der Be-
gegnung sein” – Zur Geschichte des Münchener Kriegerdenkmals, „Jahrbuch der Bayerischen Denk-
malpfl ege” 47/ 48 für 1993/ 94 (2001), s. 238-253.
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Nad Kryptą Hindenburga powstał panteon jego imienia. Jego znajdują-
cym się z�tyłu zwieńczeniem, będącym oprócz Krypty Hindenburga niejako 
drugim inscenizacyjnym punktem kulminacyjnym przebudowanego pomni-
ka, była statua Hindenburga wykonana z�porfi ru przez Friedricha Bagdonsa 
(1878-1937). Stojący na monumentalnym sześciennym cokole kolos o�wy-
sokości 3,70 metra dominował nad całą izbą pamięci.

Po zdecydowanej przebudowie dziedzińca wewnętrznego oraz Wieży 
Hindenburga nastąpiła konsekwentna zmiana formy reszty wież pomnika 
poprzez „Kuratorium ds. Pomnika Chwały Rzeszy [Reichsehrenmal] w�Tan-
nenbergu”, które od 1935 r. przejęło pieczę nad nim od Towarzystwa Bu-
dowy Narodowego Pomnika Poległych w�Tannenbergu. Wieża nr 2 służyła 
jako wieża poświęcona I�wojnie światowej, wieżę nr 3 planowano poświęcić 
tematyce Prus Wschodnich i�urządzić w�niej muzeum, wieżę nr 4 przezna-
czono na Wieżę Sztandarów, wieżę nr 6 dla uczczenia „Niemieckich Żołnie-
rzy”, wieża nr 7 miała pomieścić Archiwum Tannenberskie oraz kościelną 
Halę Ofi ar [Weihehalle]. Wieża nr 8 mieściła wreszcie ustawione wkoło na 
cokołach z�trawertynu popiersia dowódców bitwy pod Tannenbergiem, któ-
re przekształciły pomieszczenie w�swego rodzaju tannenberską Wallhallę.

Decydujący wpływ na przestrzenne doświadczenie i�oddziaływanie po-
mnika miały podjęte po 1935 r. przez architekta ogrodów Heinricha Wiep-
king-Jüngersmanna (1891-1973) szeroko zakrojone działania na rzecz prze-
kształcenia krajobrazu. W�przypadku Tannenbergu Wiepking-Jüngersmann 
miał przed oczyma – równolegle do wyobrażeń braci Krügerów – wizję „ger-
manizacji” krajobrazu i�doświadczania krajobrazu23. W�ten sposób Wiep-
king-Jüngersmann – podobnie jak Krügerowie ze swoimi pomysłami in-
spirowanymi Stonehenge – nałożył na pamięć wojny światowej niejasny 
germanizujący obraz świata, który do tego w�fatalny sposób dopasował się 
do panujących wówczas narodowosocjalistycznych stereotypów. Politycz-
ne implikacje planów Wiepkinga należy więc określić jako wręcz „krajo-
brazowo-polityczną” koncepcję pomnika tannenberskiego. Jego ingerencje 
w�otoczenie pomnika miały na celu izolację i�monumentalizację komplek-
su pomnikowego, w�sposób porównywalny do grodzisk, o�których Pastor pi-
sał w�1910 r.

23 J. Tietz, Das Tannenberg-Nationaldenkmal..., s. 144-152.
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Wschodniopruski „Stonehenge”. Narodowy Pomnik Bitwy pod Tannenbergiem (2003)  

Posunięcie to zostało wsparte przez przesunięcie dawnej szosy z�Ostródy 
do Olsztynka, w�konsekwencji czego osiowe ukierunkowanie pomnika zo-
stało wzmocnione przez swego rodzaju pielgrzymi szlak. 

Dwie fazy budowy Narodowego Pomnika Poległych pod Tannenber-
giem w�republice weimarskiej i�Trzeciej Rzeszy pokazują w�jedyny w�swo-
im rodzaju sposób zarówno linie ciągłości łączące oba systemy, jak również 
pęknięcia pomiędzy nimi. Tym samym był on egzemplarycznym symbolem 
różnych koncepcji pomników reprezentowanych przez obydwie epoki nie-
mieckiej historii. Porównanie zastosowanych motywów, jak grób i�wysoki 
krzyż, oraz znana ze starszych niemieckich pomników narodowych kom-
binacja krypty i�hali24 pokazują, że Tannenberg był głęboko zakorzeniony 
w�tradycji ruchu niemieckich pomników narodowych.

Tannenberg wprowadził jednak również nowy motyw do historii nie-
mieckich pomników. Poprzez różne miejsca pamięci uplasowane w�poszcze-
gólnych wieżach oraz w�halach przejściowych nastąpiło nieznane dotych-
czas pomnożenie i� zróżnicowanie motywów upamiętniania. Wywodząca 
się z�tego poszerzona koncepcja pomnika odpowiada rosnącemu zróżnico-
waniu oczekiwań stawianych pomnikom przez opinię publiczną. Chodziło 
przy tym zarówno o�działania legitymizujące pomnik, jak i�o�wsparcie zro-
zumienia jego przesłania. Poprzez swoją abstrakcyjną ośmiokątną formę ar-
chitektoniczną Narodowy Pomnik Bitwy pod Tannenbergiem mógł być 
bezpośrednio zrozumiany tylko przez osoby wtajemniczone i�tylko w�ograni-
czonym czasie jako wydźwięk I�wojny światowej.

Zarówno w� języku architektury, jak i� w� formie Narodowego Pomnika 
Bitwy pod Tannenbergiem, wzniesionego przez konserwatywnych fundato-
rów w�formie narodowego pomnika poświęconego walczącym i�zwycięzcom 
stoczonej podczas I�wojny światowej bitwy pod Tannenbergiem, mieszają 
się elementy innowacyjne i�tradycyjne.

Wraz z�przebudową pomnika dokonaną w�latach 1934/35 w�celu wznie-
sienia Krypty Hindenburga wskutek decyzji Hitlera zrezygnowano z� pier-
wotnej, centralno-przestrzennej koncepcji architektów pomnika. Jej miej-
sce zajęła ukierunkowana osiowo brukowana powierzchnia przeznaczona 

24 E. Mai, Die Denkmäler im Kaiserreich, w: W. Nerdinger, E. Mai (red.), Wilhelm Kreis. Archi-
tekt zwischen Kaiserreich und Demokratie 1873-1955, München 1993, s. 28-43, tutaj s. 34.
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do marszów, której punkt końcowy stanowiła Krypta Hindenburga. Tym 
samym Tannenberg stał się architektonicznym przykładem ujednoliconego 
i�hołdującego „führerowi” społeczeństwa. 

Nie dziwi więc, że wraz z�końcem społeczeństwa, które wybudowało po-
mnik, przyszedł również koniec i� jego samego. Wysadzony częściowo jesz-
cze w�1945 r. przez wycofujące się oddziały niemieckie, stał się on w�następ-
nych latach kamieniołomem służącym odbudowie Polski.
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W CIENIU SWASTYKI
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WALTHER FRANZ, ERICH KRAUSE

PRUSY WSCHODNIE – NIEMIECKA KRAINA POGRANICZA 
(1936)

Wschodniopruska nauka o�rasie

JUŻ POBIEŻNY RZUT OKA NA HISTORIĘ osadnictwa pokazuje, że na terenie 
Prus Wschodnich spotkały się prawie wszystkie rasy europejskie; fakt ten 
uwidacznia się również w�postaci i�naturze Wschodnioprusaków. W�naszym 
rodzimym kraju kolonialnym można znaleźć typy nordyckie, zachodnie, 
wschodnie, wschodniobałtyckie oraz dynarskie. Po przypuszczalnie pier-
wotnych mieszkańcach naszego kraju, Finach, pośród ludności wschod-
niopruskiej nie można jednak odnaleźć żadnego śladu. Było ich prawdo-
podobnie zbyt mało i�ustąpili na północ przed nadciągającymi z� zachodu 
Indogermanami. Znaleziska czaszek z�epoki kamienia i�brązu pokazują, że 
w�okresach tych tereny pomiędzy Wisłą i�Niemnem zasiedlał człowiek typu 
nordyckiego. Gdy około narodzin Chrystusa nasze strony ojczyste wzięli 
w�posiadanie Germanie Wschodni, nad pierwszą warstwą osadziła się na-
stępna warstwa typu nordyckiego; również Wikingowie, którzy około roku 
1000 rościli sobie prawo do panowania w�Sambii, wzmocnili typ wysokie-
go człowieka o�blond włosach i�jasnych oczach. Do tego typu zaliczają się 
również przeciwnicy zakonu krzyżackiego, Prusowie, których Tacyt określa 
mianem Aristów. 
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Ta krew stanowiła bazę dla następnych warstw osadników z�czasów za-
konu i� wieków późniejszych. Osadnictwo dolnych Niemców oznacza-
ło nowy dopływ krwi nordyckiej. Wraz z�Niemcami środkowymi – przede 
wszystkim Ślązakami – oraz Czechami i�Szkotami, jasna mieszanka ludów 
otrzymała ciemne oczy oraz ciemne włosy. Emigranci, francuscy Szwajca-
rzy, nassauczycy i�mieszkańcy Palatynatu, ale przede wszystkim silny doda-
tek salzburczyków, wzmocnił ciemny nurt, nie był on jednak w�stanie prze-
łamać dominacji ludzi jasnego typu. 

Po tym wszystkim w�żyłach ludności Prus Wschodnich płynie, jak przed-
stawia to Winkel w�Zarysie wschodniopruskiej nauki o�rasie (Grundriß einer 
ostpreußischen Rassenkunde), połowa krwi nordyckiej, jedna dziesiąta krwi 
wschodniej, tyle samo wynosi liczba ludności ciemnego typu z� południa 
i�zachodu Europy, resztę stanowią typy mieszane. Największy procent lud-
ności jasnego typu wykazuje powiat elbląski, z�pewnością z�powodu silnego 
zastrzyku holendersko-mennonickiego. Blondyni o�jasnych oczach są poza 
tym jeszcze silnie reprezentowani na wybrzeżu Bałtyku oraz w�delcie Nie-
mna, czego przyczyną jest zasiedlenie przez dolnoniemieckich osadników 
albo zyskanie przewagi przez pozostawioną sobie samej (nordycką) krew. 
W�każdym razie ludzie jasnego typu przeważają we wszystkich powiatach 
prowincji, nawet jeśli na wschodzie ich ilość jest mniejsza wskutek wpływu 
salzburczyków.

Na tle tej kolorowej mieszanki wyróżniają się pojedyncze małe grupy, 
które żyją w�określonych warunkach albo zamieszkują jednolitą przestrzeń: 
kuroński typ rybaka z�naszego wybrzeża Bałtyku charakteryzujący się krę-
pą budową ciała, jasnymi oczami i�ciemnymi włosami – oraz typ nordycki 
zamieszkujący tereny Wielkiego Bagniska (Großes Moosbruch), cechujący 
się długim, ostrym nosem. Na obliczu człowieka wschodniopruskiego pozo-
stawiły swoje ślady nawet te gromady jeźdźców, które zalały kraj w�czasach 
tatarskich. Tu i�ówdzie mongoloidalny wyraz twarzy przypomina o�brutalnej 
wojnie prowadzonej przez te hordy.

Podziałom rasowym odpowiadają różnice w�psychice. Charakterystycz-
ne dla człowieka rasy nordyckiej jest to, że woli on zajęcie na powietrzu 
i�zgodnie z�tym kryterium wybiera sobie zawód: zostaje żołnierzem, mary-
narzem, leśniczym, policjantem, rolnikiem. Salzburczyk nie może oprzeć 
się żyłce do kupiectwa. Pochodzący z� zachodu przejawiają skłonność do 
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Prusy Wschodnie – niemiecka kraina pogranicza (1936) 

zawodów artystycznych. Mniej wartościowe składniki ludu wschodniopru-
skiego wstępowały zresztą chętnie wcześniej w�szeregi Czerwonego Związku 
Bojowników Frontowych (Rotfront).

Czy otrzymawszy wgląd w�rasowy skład naszych rodaków możemy mó-
wić wyłączenie o� jednym typie człowieka wschodniopruskiego? Zgodnie 
z� położeniem naszej prowincji specyfi czny charakter jej ludności powsta-
nie poprzez szczególne wymieszanie typów, a�przede wszystkim wskutek do-
pływu z�sąsiednich obszarów peryferyjnych. „W�silniejszej domieszce krew 
wschodnia jest niepożądana z� powodów rasowo-psychologicznych, szcze-
gólnie jeśli wskutek zbyt dużego napływu objawi się zbyt mocno w�następ-
nym pokoleniu. W�nieznacznej mieszance z�krwią nordycką wydaje się ona 
tworzyć wytrwałego, inteligentnego i�ambitnego człowieka wschodniopru-
skiego, przejawiającego jednak skłonność do rzeczy materialnie zmysło-
wych” (Winkel. Patrz Sudermann, Lovis Corinth!).

Jeśli raz jeszcze zadamy pytanie: czy istnieje konkretny typ Wschodnio-
prusaka, to – abstrahując od charakterystycznej mieszanki typów – musie-
libyśmy po tym wszystkim odpowiedzieć na nie negatywnie. Trzeba jednak 
uwzględnić jeszcze jedną kwestię: tak jak na żyznym podłożu ta sama rośli-
na daje swoim płatkom kwiatowym inną jasność, swojej łodydze inną wy-
trzymałość, swoim liściom inny wzrost niż na piaszczystym stepie, to do od-
dzielnych typów rasowych i�szczególnego wymieszania gatunków dochodzi 
jeszcze wpływ kraju, nadający specyfi czne cechy jego mieszkańcom. Jego 
klimat nie jest obojętny dla wszystkich gatunków, jego światło i� jego cie-
pło przyczyniają się do tego, że jedni stają się silni i�mocni, a�drudzy mar-
nieją. W�ten sposób do zmyślnych typów rasowych dochodzi jeszcze coś, co 
kształtuje kraj, to, co z�czystym sumieniem możemy określić jako wschod-
niopruską specyfi kę. I�jeszcze jedno: wspólne przeżycia, wspólne cierpienia, 
wspólne losy wytwarzają nie tylko taką samą postawę duchową, oplatają 
jednoczącym węzłem – nie tylko duszę, lecz również ciało, które kształtu-
je duszę. 

Życie duchowe zyskuje swoją formę w� dziełach sztuki, wyraża się we 
wszystkich wytworach narodu. Rozważanie tych obszarów musi zakończyć 
się przedstawieniem człowieka wschodniopruskiego. Ogólnie rzecz bio-
rąc, musimy przyznać rację również Bulckemu w� jego szybkim szkicu: za-
lety charakteru Wschodnioprusaka w�dużym stopniu niwelują jego cechy 
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niekorzystne. To, co klarownie niczym w�lustrze, w�najwyższej doskonałości 
ukazało się w�osobie pochodzącego ze wschodniopruskiego rodu marszałka 
Hindenburga: wytrwała praca, pobożność, skromność, podporządkowanie 
się idei, niezłomna wierność – to są cechy, które w�mniejszym lub większym 
stopniu posiada każdy Wschodnioprusak. 

Prusy Wschodnie – niemiecka kraina pogranicza

PRUSY WSCHODNIE, KRAJU OJCZYSTY! Kraju naszego dzieciństwa! Który oj-
ców i�matki żywiłeś siłą swojej ziemi, który w�swojej urnie przechowujesz 
prochy tych, którzy byli tutaj przed nimi. Spoczywają w�twoim chłodnym 
łonie, a� nad ich ciałami kołysze się w� delikatnym wietrze dojrzałe zboże. 
Twoje łąki były miejscem naszych wczesnych zabaw. Z�wierzb przy twoim 
strumieniu wycięliśmy fl ety i�zaśpiewaliśmy do tego stary wers: „Puk, puk 
łyczko wierzbowe…”. Twoje krzaki dały nam drewno, z�którego zrobiliśmy 
łuk, który napięła nasza młodzieńcza siła, aż zmęczeni i�opaleni słońcem le-
żeliśmy przy twojej piersi, której suknię przebogato ozdobiłeś mleczem i�sto-
krotkami. Tak jak niegdyś, tak i� dzisiaj piękne są zabawy twoich chmur 
na wieczornym niebie, które było rozpięte nad naszą drogą do domu. Mle-
ko twoich dzieci, mąka z�twoich kłosów dały nam kolację. Twój swojski ję-
zyk był przyprawą naszego posiłku; uczył nas również modlitwy, byśmy spo-
kojnie spali, gdy ponad twoimi ciemnościami rozciągał się niebieski płaszcz 
nocy. 

Prusy Wschodnie, kraju ojczysty! W�twojej stolicy wznosi się ku niebu 
wieża i�przywołuje pamięć niemieckich rycerzy, którzy ją zbudowali. Wszę-
dzie w� twoich krajach krwistoczerwone mury przypominają trwanie ich 
dzieła, które stało się dla ciebie i�dla nas losem i�misją. Podczas jesiennych 
nocy zachodni wiatr głucho wieje nad twoim bezkresem i�osłania go o�świ-
cie i�zmierzchu niczym w�pradawnych czasach, gdy prehistoryczne zwierzęta 
deptały twoją bagnistą ziemię. Odpędza od twoich granic gorszą niepogo-
dę. Ciała nas żyjących już raz walczyły w�twojej obronie; wielu z�ówczes-
nych żołnierzy śpi w�swoich mundurach koloru polowej szarości w�twojej 
spokojnej ziemi. A�ponad nimi latem pieni się na polach czerwona niczym 
krew koniczyna.
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Prusy Wschodnie – niemiecka kraina pogranicza (1936) 

Prowadzimy pług, siejemy ziarno, ścinamy zboże. Nadwyżkę z� twojej 
roli oddajemy braciom w�Rzeszy, którzy przybywają do ciebie, by poczuć, 
jak niemiecko bije twoje serce. Gdy nasza zmęczona ręka odpoczywa, na-
sze tęskne spojrzenie wędruje tam, gdzie leżą Niemcy. Nie mówimy wiele, 
nie chełpimy się naszymi czynami – spełniamy cichy codzienny obowiązek.

Każdego dnia jesteśmy jednak gotowi na to, by zamiast pługa chwycić 
w�twojej obronie za miecz i�podziękować ci swoim życiem za twoje wszystkie 
matczyne dary. Wiemy, że walczymy za ciebie i�tym samym za Niemcy. Nie 
czujemy już, że stoimy na straconej pozycji, odkąd bracia i�siostry w�Rzeszy 
wiedzą, że jesteś nierozerwalnie związany z�dawną ojczyzną. Jesteśmy forpo-
cztą; za naszymi plecami czuwa, chroniąc nas uzbrojony cały naród niemie-
cki – nasz naród. A�Gdańsk i�Kłajpeda czekają, tak jak my pełne tęsknoty 
i�wypełnione siłą na godzinę, w�której nad niemieckim krajem zostanie roz-
bity jeden jedyny namiot. 
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AGNES MIEGEL

HYMN DO PRUS WSCHODNICH 
(1937)

Stoisz na plaży, zbrojna Dziewico,
Stoisz ze skarbca Sambii nad Bałtykiem,
Z�iskrzącym się okiem, jak orzeł na Twojej piersi.
Ponad Tobą błyskają mewy i�srebrzysty samolot
U�Twych stóp kipiel, uderza biało wspieniona
W�granitowe molo i�wydmowy wał z�piasku, 
A�z�portu słychać wycie czujnych psów
Komina i�syreny.

Stoisz zamyślona, o�blondwłosa, opierając swą głowę przykrytą hełmem
Na tarczy. Daleko w�morze świeci ogromny, czarny
Krzyż zakonny. U�pasa dzwoni
Cicho Twój miecz, wykuty przez przodków Gotów,
Z�wyrytymi runami, hartowany w�wodach Niemna. 
Tylko jeden z�zalotników ozdobionej bursztynem 
Córki Ostatniego, która w�świętym gaju,
Umierając pod jesionem, urodziła mu Aystin,
Mógł tego dokonać: potężny niczym miecz Wiking,
Który wyskoczył ze smoczej łodzi. W�samotnej zagrodzie
Spłodził Cię, Borussio!
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Już wcześnie siedziałaś w�siodle i�wypuszczałaś swego sokoła
Ze śpiewem ku niebu i�naganiałaś jelenia na wrzosowisku, 
Wyganiałaś z�błota odyńca, łosia z�olszyny,
A�nad lśniącymi jeziorami, zamarzniętymi w�puszczy,
Powiesiłaś drapieżnego wilka na rozgałęzieniu sosny.
Gorąca jeszcze od polowania pogalopowałaś ku obcym,
W�białych płaszczach. Stali na brzegu Wisły
I�bałaś się ich, źrebię, czujące sznur.
Oni jednak wydali Ci walkę.
                                             Od Torunia aż po stromą plażę
Po trzykroć dziesięć lat trzęsła się ziemia od zmagań.
Samotnie walczyłaś. Święty ogień z�Romowego
Zgasł, – Twoja własna krew popłynęła po kamieniach.
Opadając skłoniły się wierzchołki jesionów,
Wzniósł się zakonu czarno-biały sztandar – i�chronił
O�Dzielna, Twoje życie!

Ciągle jeszcze, o�Potężna, wspominasz ów dzień
Gdy, Wolna, dobrowolnie zgięłaś kolana.
Słodko spłynęły wody Nogatu po Twoim czole
Gdy wypowiedziałaś go przed braćmi,
ów cierpki ślub:
Że pozostaniesz uboga, czysta i�milcząco posłuszna
Temu, który zwrócił Ci Twój miecz.
                                                           Wtedy milcząco podniosłaś 
oczy i�jak dziecko po przebudzeniu ujrzałaś
Skłaniającą się dobrotliwie ojcowsko jasność nieba,
Ujrzałaś błękitny płaszcz błogosławionej miłości
Chroniący niczym matka, obejmujący Ciebie i�Twoich,
Przodków i�wnuków.

I�przed własnym, rozpalonym sercem, przysięgłaś:
Służyć tym, których Bóg wzbudził Ci za dzieci.
Pasterz u�pasterzy, paść graniaste stado,
Igrając ze źrebiętami, obracać z�nimi lemiesz. 
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Z�nieskończoną zimą, burzliwym latem,
Zmagać się o�złote runo żniw.
Brodzić z�rybami o�szarym poranku
Przez dymiący piasek groźnej wydmy,
Pod głośnym lotem wędrownych ptaków.
Rozstawiać krwistoczerwone żagle i�zarzucać sieci
W�słone morze i�lodowaty przerębel Zalewu.
Przysięgałaś, jako wierny opiekun budować wały
Przeciwko morza sile i�szaleństwom wrogów,
By Twoje dzieci mieszkały w�bezpiecznym schronieniu,
Ludzie i�zwierzęta, i�by wykonywały swoją pracę,
Skromnie i�w�pokoju, –
By te, które szczególnie kochasz, matki przy nadziei,
Spokojnie doniosły swój płód, a�szczęśliwie narodzonemu
Rzeki miłości i�mleka. Lubisz bowiem zaglądać w�kołyski.
I�szukasz w�miękkich rysach maleństw
Twarzy swojego rodzeństwa, które przez Wisłę
Posłało Ci swoje wnuki. Niczym błogosławieństwo szepczesz
Imiona, które tylko Ty znasz oraz kamienny grób na górze,
Imiona młodzieży i�Twoich towarzyszy broni,
Imiona wiszące niczym tarcze w�krypcie i�kaplicy,
Sławnych mędrców oraz potężnych wodzów narodów, –
Niezapomniane.

Stoisz na stromej plaży, Dziewico, w�spiżowym hełmie,
Podniósłszy tarczę. Na Twojej piersi
Orzeł unosi swe pióra. Z�daleka niesie się hałas,
Wzrastający pod wiatr, niczym burza.
                                                                                 Ze Wschodu
Słychać dziwne dźwięki, niczym marsz, niczym walące się lasy 
Skoszone sierpem czołgów. Ściemnia się płomieniste niebo
Od eskadry roju szerszeni i�przeraźliwie
Rozbrzmiewa wołanie głodu puszczyka
Ponad lasami.
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Jednak spokojnie i�pełna ufności zwracasz swoje oblicze
Ku wzgórzom Mazur z�koroną krzyży.
Z�szarej mgły śpiących armii,
Z�purpurowego okręgu pomnika, w�świetle
Nigdy nie gasnącej sławy wznosi się ogromny 
Sędziwy strażnik.
                             Wtedy unosisz głowę. W�głośnej wichurze z�zachodu
Znak na srebrnym samolocie pozdrawia fl agę
Trzepoczącą szkarłatnie z�wieży. Na białym 
Kole ma ona wpisany krzyż, który niegdyś gocki przodek
Wyrył na mieczu, a�który znająca się na czarach, prastara
Mamka utkała Ci na pasie:
                                                                         Święty znak
Krążącego roku i�zwycięsko wschodzącego słońca,
Jak pokazuje to jego symbol, wirujące ramiona,
Które z�drzewa ziemi wzbudzają ogień,
Tak jak mężczyzna i�kobieta, wiecznie rozdzieleni,
Raz zjednoczeni i�pogrążeni w�wirze stwarzania
Budzą z�ciała cud życia.

I�uderzasz w�tarczę. Uśmiechasz się, Nieśmiertelna.
                                                                                     Tam na dole
Słychać głosy unoszące się z�kipieli niczym śpiewająca młodzież,
Słychać głosy jasne niczym mewy i�wesołe niczym bawiące się dzieci.
I�pośród wichru rozbrzmiewa teraz Twój spiżowy głos,
Wychwalając, wyśpiewujesz sławę przyszłych synów.
Już czytasz z�chmur zakryte jeszcze przed nami
Świecące się imiona.
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DO WODZA 
(1940)

Nie z�młodości
Wylewnym zachwytem przeżyłam cud
Twego nadejścia.
                            Milcząc, z�pełnym czci zdziwieniem
Doświadczonego cierpieniem serca, oczyszczona w�ofi erze,
Która widziała przemijanie świata swojego dzieciństwa w�wojnie i�burzach –
I�która inaczej, wielce i�żarliwie przejęta,
Powitała Ciebie z�milczeniem!

Tak każdego ranka czuję na nowo –
– Gdy w�głębi nocy, z�głębi serca
Uniosły się ciężkie wspomnienia, niepokojąc mnie niczym cienie:
Wojna i�zamieszki i�szarych dni zwątpienie,
Nędza upadku i�straszność upadającej młodości, –
O�wyzwolenie, czuję cię w�świetle poranka,
Wszystko to już dalekie i�minęło na zawsze!
Otarte niczym łzy z�twarzy wdowy
Twoimi dłońmi!
                                     Potężnie
Wypełnia mnie pokorna wdzięczność, że to przeżywam,
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Że mogę Ci jeszcze służyć,
służąc Niemcom,
Darem, którym obdarzył mnie Bóg!
                                                             Że Moi,
Polegli, kochani towarzysze dzieciństwa,
Że zmarli, którzy gorąco wyczekiwali Twego nadejścia,
Że przodkowie, których opuszczona ojczyzna
Wróciła przez Ciebie, –
                                     że oni wszyscy,
Żyjąc w�mej duszy, żyjąc jeszcze w�mej krwi,
Ze mną Cię błogosławią!

Nie mogę Ci ofi arować

Młodości gromkiego szumu.
Kocham jednak życie,
Tak jak kocha je ten, z�którym odchodzą
Jego bliscy z�ojczyzny i�narodu. Powracając do ziemi,
Z�której wyszli.
                       Byłoby to jednak
Dla mnie najwyższym spełnieniem i�honorem dla przodków:
Ofi arować Ci Świętą pochodnię,
Której nigdy nie podano dalej!
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NIEMIECKA MISJA PRUS WSCHODNICH. 
NOWE PRUSY WSCHODNIE 

(1943)

ZARAZ PO PRZEJĘCIU WŁADZY W�1933 R., dzięki energii i�zapałowi gauleite-
ra Ericha Kocha, we wszystkich dziedzinach życia rozpoczęło się dzieło na-
rodowosocjalistycznej odbudowy. Już w�ciągu kilku tygodni cała prowincja 
Prusy Wschodnie była wolna od bezrobotnych, a�z�roku na rok coraz bar-
dziej rozwijał się Plan Ericha Kocha, którego celem jest zdrowe nasycenie 
kraju rolniczego przedsiębiorstwami rzemieślniczymi i� przemysłowymi, by 
już na zawsze uodpornić go na kryzysy. Polak spoglądał na to dzieło pełen 
zazdrości. Jego odpowiedzią na nie był coraz silniejszy ucisk niemieckości 
na oderwanych terenach, a�wsparciem pomoc, którą oferowały mu demo-
kracje zachodnioeuropejskie. Litwa była wystarczająco mądra, by w�marcu 
1939 r. dobrowolnie zwrócić zagrabiony Kraj Kłajpedzki [Memelland]. Pol-
ska jednak lekkomyślnie ignorowała wszelkie niemieckie wyobrażenia oraz 
puszczała mimo uszu wszystkie niemieckie propozycje pokojowego uregulo-
wania kwestii wschodniej. Musiał więc rozstrzygnąć miecz. W�ciągu osiem-
nastu dni we wrześniu 1939 r. genialnie poprowadzoną przez siebie kam-
panią führer wymazał z� mapy to sztuczne państwo narodowe. Droga do 
rozsądnego ukształtowania przestrzeni na wschodzie była odtąd wolna. Te-
raz Prusy Wschodnie mogły kontynuować swoją pracę w�miejscu, w�któ-
rym już raz, po trzecim rozbiorze Polski, uczyniły obiecujący początek. Po 
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132 latach Prusy Wschodnie odzyskały dużą część tych terytoriów, które 
utraciły na mocy pokoju w� Tylży. Bezzwłocznie, z� niesamowitym rozma-
chem, w�środku wojny, rozpoczęto odbudowę również tych nowo pozyska-
nych okręgów. Dokonało się to pomimo gigantycznych zmagań na północy, 
zachodzie i�południu Europy, a�nawet pomimo największej kampanii wszech 
czasów, którą führer rozpoczął przeciwko Rosji bolszewickiej, a� której 
pierwsze i�decydujące uderzenia wyszły z�Prus Wschodnich. Prusy Wschod-
nie p r a c o w a ł y  pod pewną osłoną silnego Wehrmachtu, nie obawiając 
się milionów bolszewickich hord, które chciwie oblegały ich granice.

W�ciągu kilku dni również to okropne widmo zostało przepędzone, od 
Prus Wschodnich odsunięto ostatnie niebezpieczeństwo, które tak długo 
zagrażało ich wschodniej granicy. Podczas tych zwycięskich lipcowych dni 
przez stale dręczoną Krainę na Wschodzie [Ostland] przeszedł wyzwalający 
okrzyk radości: Prusy Wschodnie były w�końcu rzeczywiście wolne, już ża-
den wróg nie stoi u�ich granic! (…)

Nowe Prusy Wschodnie

NATYCHMIAST PO PRZEJĘCIU WŁADZY przez narodowych socjalistów, najle-
piej jak to było możliwe, zabrano się za długo zaniedbywaną budowę dróg 
w�Prusach Wschodnich. Dzisiaj przez całą bezkresną prowincję rozciąga się 
sieć dobrych dróg przelotowych. Również pierwsza autostrada Rzeszy (Kró-
lewiec-Elbląg) jest już od lat gotowa. (…) 

Oprócz przedsięwzięć z�zakresu polityki rynkowej, komunikacyjnej i�ta-
ryfowej, których celem jest wzmocnienie gospodarki Prus Wschodnich, 
plan gauleitera Ericha Kocha przewiduje również poszerzenie ogólnej pod-
stawy gospodarczej, z� jednej strony po to, by gospodarkę kraju pozbawić 
jej jednostronnego charakteru, a�z�drugiej w�celu zapewnienia wystarcza-
jących dochodów o�wiele większej liczbie ludności w�tym najbardziej wysu-
niętym na północny wschód okręgu Niemiec. (…) Możliwie jak najwięcej 
wyrobów krajowych należy przetwarzać w�samych Prusach Wschodnich do 
postaci gotowego produktu, głównie w�zakładach rzemieślniczych oraz ma-
łej i�średniej wielkości fabrykach. Przy zakładaniu nowych przedsiębiorstw 
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sprawdza się najdokładniej, jak to tylko możliwe, kwestię ich umiejsco-
wienia i�dąży się przede wszystkim do gospodarczego wzmocnienia małych 
miast i�obszarów położonych na równinach. Robotnicy otrzymują zdrowe 
mieszkania i�dodatek wiejski [Landzulage] w�celu zabezpieczenia ich przed 
skutkami ewentualnych kryzysów gospodarczych. Już w� czasie krótkich 
sześciu lat od 1933 r. do wybuchu II wojny światowej Plan Ericha Kocha 
odniósł znaczące sukcesy. W�Prusach Wschodnich mogło powstać dużo po-
nad dwieście nowych i�całkowicie rentownych zakładów pracy. Produku-
je się w�nich albo przetwarza: wyroby rolnicze (94 zakłady), drzewo i�pa-
pier (21), żelazo (25), tekstylia (24), chemikalia (14), kamienie i� gleby 
(12), wyroby rzemieślnicze (7). (…)

Wiele już osiągnięto. Urzeczywistnić należy jednak jeszcze o�wiele więk-
sze cele. Musimy sobie uświadomić, że sytuacja Prus Wschodnich, ich 
możliwości gospodarcze i� polityczne, zmieniły się zupełnie od 1939 r., od 
momentu ustanowienia nowej, nieprzerwanej granicy niemieckiej, rozcią-
gającej się od Kłajpedy (Memel) do Klagenfurtu. Prusy Wschodnie, przez 
dziesięciolecia zorientowane wyłącznie na zachód, stanowią dzisiaj rdzeń 
wielkiej osi biegnącej z�północy na południe, która sięga od Morza Czar-
nego do Bałtyku i�aż do państw przylegających do jego północnego wybrze-
ża. Na lądzie Prusy Wschodnie są pomostem prowadzącym na Śląsk, do 
Marchii Wschodniej, do Europy Południowej, do Adriatyku. Porty Prus 
Wschodnich, co uwidacznia się już dzisiaj, zyskują coraz większe znacze-
nie w�komunikacji z�krajami bałtyckimi oraz dla całego basenu Morza Bał-
tyckiego, z�którego wyparty został odtąd handel Anglii. Do tego szlak lą-
dowy z� zachodu Europy na Daleki Wschód prowadził będzie, jak zawsze, 
przez Prusy Wschodnie. Prusy Wschodnie są powołane do tego, by w�o�wie-
le większym stopniu, niż to miało miejsce wcześniej, stać się pośrednikiem 
niemieckiej gospodarki i�kultury. Zadania, które wynikają z�tego dla okrę-
gu, tym bardziej domagają się wytężenia wszystkich sił, że Prusy Wschod-
nie równocześnie muszą w� swoim wnętrzu dokonać dzieła kolonizacji 
o� niespotykanych dotychczas rozmiarach, a� mianowicie przystosowania 
do kultury i� gospodarki Starej Rzeszy swoich nowych terenów, czyli nie-
gdyś polskiego Mazowsza, a�dzisiejszej Rejencji Ciechanowskiej (Prusy Po-
łudniowo-Wschodnie) oraz Okręgu Suwalskiego. Oprócz tego od 1941 r. 
wschodniopruski żywioł zabrał się energicznie pod wodzą gauleitera Ericha 
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Kocha za odbudowę Okręgu Białostockiego, obszaru, który sam jest dwa 
razy większy od Okręgu Rzeszy Gdańsk-Prusy Zachodnie. (…)

Główna praca – odbudowa wielu nowych gospodarstw, stworzenie za-
kładów przemysłowych i�sklepów – w�większości realizowana jest przez sa-
mych noszących mundury w�kolorze feldgrau bojowników o�wolność i�przy-
szłość Niemiec: w� ten sposób poprzez daleko posunięte wsparcie Trzecia 
Rzesza okaże swoim żołnierzom wdzięczność ojczyzny. By oprócz tego za-
chęcić jak najszersze kręgi narodu niemieckiego do czynnego współudziału 
w�odbudowie nowych terenów wschodnich, Rzesza wprowadziła znaczące 
obniżki podatków, zarówno dla osób indywidualnych, jak i� dla fi rm i� za-
kładów. Ułatwienia te służą w�dużej części również terenom starych Prus 
Wschodnich.

W�ten sposób Prusy Wschodnie znalazły się na pewnej drodze ku no-
wym, wielkim i�szczytnym celom. W�Prusach Wschodnich buduje się wszę-
dzie, wszelkimi środkami, z�niezmierną wytrwałością oraz według ustalonych 
planów. Duch Zakonu Rycerzy Niemieckich ożył ponownie. Urzeczywistnia 
się wola führera, by w�Prusach Wschodnich stworzyć ojczyznę dla półtora 
miliona ludzi więcej niż dotychczas. (…) nasi żołnierze, którzy we wrześniu 
1939 r. szturmem przemierzali kraj (=Polskę, przyp. tłumacza), zastali wszę-
dzie polnische Wirtschaft. Wszędzie tam, gdzie natrafi li na jakiekolwiek zna-
czące dokonania kulturowe, zostało wkrótce całkowicie udowodnione ich 
niemieckie pochodzenie.

Dlatego wyższemu prawu odpowiada to, że führer w�końcu i�ostatecznie 
przyłączył ten kraj do Rzeszy Niemieckiej po tym, jak przez wieki i�stale za-
wodziła polska „sztuka kierowania państwem”. Równolegle z�wielką akcją 
usuwania całego polskiego i�żydowskiego brudu z�miast i�wsi rozpoczyna się 
zakrojona na szeroką skalę odbudowa kraju. Prusy Wschodnie stają się te-
raz bogatsze o�nowy krajobraz kulturowy. Kraj ten często spływał niemiecką 
krwią. Teraz na wieki pozostanie niemiecki. Tysiące poległych niemieckich 
bohaterów kampanii w�Polsce, godnie pochowanych w�miejscu wiecznego 
spoczynku nad dominującym nad linią bunkrów Mławy wzgórzu, o�które 
toczono zacięte walki, powinno i�będzie stanowić cichą przestrogę: ten kraj 
pozostanie niemiecki!

Spośród trzech zjawisk, które führer wymienia z� tysiąca lat krwawej 
niemieckiej historii w� swoim fundamentalnym dziele Mein Kampf jako 
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trwałe owoce jasno określonej polityki zagranicznej oraz procesów poli-
tycznych w�ogóle, nie więcej niż dwa dotyczą obszaru starych Prus: „pozy-
skanie i�przeniknięcie na tereny na wschód od Łaby” oraz „potwierdzoną 
przez Hohenzollernów organizację państwa brandenbursko-pruskiego jako 
wzór i�jądro krystalizacji nowej Rzeszy”. Dlatego również i�dzisiaj aktualne 
są słowa Heinricha von Treitschkego, które niegdyś wypowiedział o�Pru-
sach Wschodnich: „Niezwykły czar ogarnia tę ziemię, którą użyźniła naj-
szlachetniejsza niemiecka krew w�walce o�niemieckie imię i�najczystsze do-
bra ludzkości”.
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ERICH KOCH – GAULEITER PRUS WSCHODNICH 
(2006)

HISTORIA PRUS WSCHODNICH w�„Trzeciej Rzeszy” stanowi do dzisiaj dezy-
derat w�badaniach historycznych. Tak samo rzecz ma się z�wiedzą o�oso-
bach będących aktorami tych procesów. W�jednym z�niewielu studiów na 
ten temat Christian Tilitzki stwierdził w�1991 r., że dotychczas. „same mon-
strualne rysy postaci Ericha Kocha [postawiły] w� cieniu wszystkich jego 
wspólników”1. Od tego czasu niewiele się w�tym względzie zmieniło2.

Kim jednak był ów Erich Koch? Był gauleiterem NSDAP, nadprezyden-
tem prowincji i�komisarzem Rzeszy dla Ukrainy. Sprawując te funkcje, za-
pisał się w�niemalże wszystkich ważnych podręcznikach historii. A�mimo 
to – tak jak mało wiemy o�ostatnich dwunastu latach „niemieckich Prus 
Wschodnich”, tak mało wiemy również o�Erichu Kochu. Wypędzeni wspo-
minają go jako tego, który ponosił winę za ich cierpienie, podobnie po-
szukiwacze bursztynowej komnaty, którzy nadaremnie poszukiwali jego taj-
nej wiedzy. Poza tym opinia publiczna zapomniała o�nim. Nawet leksykony 

1 Ch. Tilitzki, Alltag in Ostpreußen 1940-1945. Die geheimen Lageberichte der Königsberger 
Justiz 1940-1945, Leer 1991, s. 9.

2 S. Schüler-Springorum, Die jüdische Minderheit in Königsberg/Preußen, 1871-1945, Göttingen 
1996. A. Kossert, Preußen, Deutsche oder Polen? Die Masuren im Spannungsfeld des ethnischen 
Nationalismus 1870-1956, Wiesbaden 2001.
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biografi czne poświęcają mu najczęściej tylko krótki wpis, w� wielu z� nich 
brak go zupełnie3.

Wprawdzie władca największych terytoriów Hitlera obecny był w�świa-
domości jemu współczesnych, jednak oceniali oni go tak przeciwstawnie, 
że ich wypowiedzi, zamiast wyjaśniać, tworzą nowe zagadki. Hans Joachim 
Iwand, czołowy teolog Kościoła Wyznającego Prus Wschodnich, nieocze-
kiwanie wyraził w�1933 r. następującą opinię: „To spotkanie z�Kochem wy-
warło na mnie silne wrażenie, […] stale podejmuje on centralne kwestie 
życia chrześcijańskiego i�jest w�tym tak bezpośrednio empatyczny, że wciąż 
wydaje nam się to tutaj cudem”4.

Ponad dziesięć lat później „Wyższy Dowódca SS i� Policji” w� Gdańsku 
napisał do swojego królewieckiego kolegi: „Takiego człowieka jak Koch na-
leżałoby już dawno możliwie wysoko i�na widocznym miejscu powiesić, po-
nieważ to, co zawdzięczamy temu opanowanemu manią wielkości głupko-
wi, wystarczająco dobrze w�ostatnich miesiącach od stycznia poznał każdy 
żołnierz na froncie wschodnim”5.

Podczas II wojny światowej w� urzędach okupacyjnych kolportowa-
no anegdotę, że Stalin zarezerwował najwyższe radzieckie odznaczenie dla 
niemieckiego szefa administracji Ukrainy, ponieważ poprzez swoją polity-
kę każdego dnia pokazuje on rosyjskim żołnierzom, o�co walczą6. Historyk 
Gerald Reitlinger skonstatował w�1959 r., że nawet najbardziej bezwstydni 
apologeci nazizmu nie znaleźli dobrego słowa dla byłego gauleitera7, pod-
czas gdy były Wysoki Komisarz Gdańska Carl Jakob Burckhardt tylko krót-
ko potem oceniał, że Koch był „inteligentniejszy i� bardziej doświadczony 
politycznie niż wielu z� jego kolegów” i� że przynajmniej do początku woj-

3 Por. R. Smelser, E. Syring, R. Zitelmann (red.), Die braune Elite, t. 1-2, wyd. 4, Darmstadt 
1999. Nawet „Altpreußische Biographien” dopiero w� swoim piątym tomie opublikowały krótką 
biografi ę Kocha. Por. Altpreußische Biographie. Hrsg. im Auftrag der historischen Kommission für 
ost- und westpreußische Landesforschung von K. Bürger, t. V, 1. Lieferung; Marburg/Lahn 2000, 
s. 1619n. 

4 H.J. Iwand, Nachgelassene Werke, t. 6: Briefe an Rudolf Hermann, München 1964, s. 251, List 
z�9.9.1933.

5 Bundesarchiv Berlin, BDC, PK Koch, Hildebrandt do Ebrechta, 13.7.1944.
6 P. Kleist, Zwischen Hitler und Stalin 1939-1945, Bonn 1950, s. 190n. 
7 G. Reitlinger, Last of the War Criminals. The Mystery of Erich Koch, w: Commentary (1959), 

s. 31-42, tutaj s. 42.
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ny „zachował sobie pewną swobodę wypowiadania opinii”8. W� pamięci 
Kościoła Wyznającego jeszcze w�1976 r. traktowano go jako „praecipuum 
membrum”9.

Jak doszło do tak różnych ocen? Jakiż to człowiek skrywał się za nimi? 
Erich Koch, urodzony 19 czerwca 1896 r. w�Elberfeld, był typowym „starym 
bojownikiem” NSDAP. Mimo że wywodził się z�rodziny robotniczej, to od-
czuwał przynależność do środowiska drobnomieszczańskiego10. Przyczyna 
tego tkwiła nie tylko w�jego surowym protestanckim wychowaniu, lecz rów-
nież w�jego awansie na asystenta zakładowego Kolei Rzeszy [Reichsbahn]. 
Tym samym był on jedną z�tych osób, która awansowała społecznie, zaś po-
żywką niezadowolenia nie była jego społeczna deklasacja, lecz zawiedzione 
nadzieje awansu – w�tym przypadku pragnienie młodego mężczyzny, by stu-
diować medycynę, spełzło na niczym z�powodu sytuacji fi nansowej rodziny. 
Upolityczniony wskutek I�wojny światowej Koch rozwinął w�sobie niejasny 
„socjalizm emocjonalny”, u�którego podstaw nie leżały jednak ani huma-
nistyczny obraz człowieka, ani wypracowany światopogląd, lecz który wy-
łącznie wyrażał jego osobiste frustracje. Koch był pewien, że w�państwie, 
w�którym o�rozwoju jednostki decydują nie pochodzenie, majątek i�odzie-
dziczone przywileje, lecz osobiste osiągnięcia, mógłby osiągnąć przysługują-
ce mu miejsce w�społeczeństwie11.

Nie udało mu się jednak sformułować nic więcej ponad te mgliste po-
stawy zasadnicze. Z� tego powodu udał się na poszukiwanie duchowej oj-
czyzny, politycznych mentorów. Pokrewne dusze powracający z�wojny zna-
lazł w�środowisku freikorpsów, na rzecz którego działał na Górnym Śląsku 

 8 C.J. Burckhardt, Meine Danziger Mission 1937-1939, München 1960, s. 317.
 9 M. Koschorke, Noch einmal: Erich Koch, Gauleiter und Oberpräsident in Ostpreußen und 

praecipuum membrum (herausragendes Mitglied) der evangelischen Kirche Ostpreußens, w: tegoż (red.), 
Geschichte der Bekennenden Kirche in Ostpreußen 1933-1945: Allein das Wort hat’s getan, Göttingen 
1976, s. 505-513.

10 Poniższe wywody są wynikiem przeprowadzonych przeze mnie badań w� ramach projektu 
pracy doktorskiej na temat biografi i Ericha Kocha. Dane o�jego osobie opierają się przede wszystkim 
na kwerendach wykonanych w�Archiwum Federalnym w�Berlinie (Bundesarchiv Berlin, dawne 
Berlin Document Center, OPG und PK Koch), Archiwum Federalnym w�Koblencji (Bundesarchiv 
Koblenz, Z�42 IV 1909-1909g, akta denazyfi kacyjne Kocha) oraz Instytucie Pamięci Narodowej 
(IPN) w�Warszawie (SWWW 742-768A, akta procesu Kocha).

11 M. Siemieński, wywiad z�Erichem Kochem (1987), transkrypcja Christiana Rohrera. Ma-
nuskrypt w�posiadaniu autora, s. 2-5.
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i�podczas „walk o�Zagłębie Ruhry”. Prawdziwą ojczyznę znalazł jednak do-
piero w�NSDAP, do której przyłączył się już w�1921 r. Z�jednej strony przy-
ciągała go charyzmatyczna postać wodza Adolfa Hitlera, z�drugiej „narodo-
wy socjalizm” Gregora Strassera, drugiego człowieka w�partii. Ideologia ta 
wcale nie była ukształtowaną przez marksizm egalitarną utopią społeczną, 
lecz ściśle zhierarchizowanym wyobrażeniem wspólnoty, w�której każdemu 
z�członków miało przypaść miejsce w�zależności od jego dokonań12 – Stras-
ser sformułował tym samym niewyartykułowane myśli Ericha Kocha. Tym 
samym stał się przez to „przyjacielem i�nauczycielem”13 młodego działacza 
z�Elberfeld.

Jako zwolennik Strassera Erich Koch szybko zrobił karierę w�Zagłębiu 
Ruhry i�awansował aż na stanowisko zastępcy gauleitera. Z�powodu swo-
jego zaangażowania politycznego w�1926 r. stracił jednak swoją posadę na 
Kolei Rzeszy i�działał odtąd jako zawodowy polityk. Ponieważ NSDAP była 
w�stanie opłacić tylko niewielu wysokich rangą działaczy, musiał on odnieść 
sukces w�swojej karierze politycznej – musiał sam zostać gauleiterem. W�za-
sobnym w� zdolnych działaczy i� opanowanym przez ciągłe intrygi okręgu 
partyjnym [Gau] nie było to sprawą prostą. Wprawdzie latem 1928 r. Koch 
próbował obalić dotychczasowego gauleitera, poniósł jednak klęskę i�mu-
siał opuścić okręg14.

Przyjaźń z�„kierownikiem organizacyjnym w�Rzeszy” Gregorem Strasse-
rem przyniosła teraz wyrzuconemu działaczowi wymierne korzyści. Stras-
ser trzymał w�swoim ręku politykę personalną NSDAP i�dlatego mógł za-
łatwić swojemu znajdującemu się w�niedoli stronnikowi urząd gauleitera. 
Nadreńczyka Kocha wysłał on do Prus Wschodnich, ponieważ partia znaj-
dowała się tam jeszcze w�powijakach i�panował tam taki nieład, że nielicz-
ni zwolennicy Hitlera w�Monachium prosili o�wysłanie energicznego wo-
dza. Z� tego powodu formalnemu mianowaniu Kocha na gauleitera Prus 

12 U. Kissenkoetter, Gregor Straßer und die NSDAP, Stuttgart 1978, s. 22-27. P.D. Stachura, 
Gregor Strasser and the Rise of Nazism, London 1983, s. 41nn., 51nn., 60. G. Schildt, Die 
Arbeitsgemeinschaft Nord-West, Freiburg 1966, s. 72-75, 79.

13 M. Siemiński, wywiad z� Erichem Kochem (1987), transkrypcja Christiana Rohrera. 
Manuskrypt w�posiadaniu autora, s. 44.

14 U. Klein, „Mekka des deutschen Sozialismus” oder „Kloake der Bewegung“? Der Aufstieg der 
NSDAP in Wuppertal 1920 bis 1934, w: K. Goebel (red.), Über allem die Partei. Schule Kunst Musik 
in Wuppertal 1933-1945, Oberhausen 1987, s. 105-149, tutaj s. 126n.
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Wschodnich nic nie stało na przeszkodzie, Hitler wydał stosowne postano-
wienie 3 września 1928 r.15

Nowy człowiek spełnił pokładane w�nim oczekiwania. Już w�dzień po 
swoim przyjeździe do Prus Wschodnich, 15 września 1928 r., zwołał pierw-
szy zjazd partii okręgu i� wydał nowe wytyczne organizacyjne. W� następ-
nych tygodniach i�miesiącach zorganizował niezliczoną ilość imprez, pod-
czas których werbował nowych członków i�sympatyków. Przyniosło mu to 
olbrzymi sukces. Do stycznia 1930 r. liczba wschodniopruskich towarzyszy 
partyjnych wzrosła z�ok. 200 do 8.334, zamiast czterech grup miejscowych 
[Ortsgruppe] istniało teraz 21116, poza tym utworzono wiele organizacji 
afi liowanych przy partii, a� wśród nich Narodowosocjalistyczną Wspólno-
tę Kobiet [NS-Frauenschaft], Narodowosocjalistyczny Związek Studentów 
[NS-Studentenbund] oraz Związek Rolników i� Oadników [Bauern- und 
Siedlerbund]. To ożywienie należało zawdzięczać przede wszystkim osobi-
stemu zaangażowaniu gauleitera, który pracował aż do zupełnego wyczer-
pania sił. Swoje życie tak całkowicie oddał na służbę partii, że podobnie jak 
w�przypadku Hitlera, tak również w�przypadku jego osoby można stwierdzić 
„pustkę wypełniającą jego osobę”17 i� to w� pełnym tego słowa znaczeniu. 
Abstrahując od kilku marginaliów – był żonaty, chciałby mieć dzieci, lu-
bił jazz – więcej o�prywatnym życiu Ericha Kocha nie można się dowiedzieć.

W�latach 1931 i�1932 gauleiter zaczyna budować wokół siebie dwa bar-
dzo różne kręgi współpracowników. Z� jednej strony był to naczelny sztab 
partii z� jego zastępcą Ferdinandem Großherrem i� kierownikiem wydziału 
organizacyjnego okręgu Paulem Dargelem. Ludzie ci charakteryzowali się 
nie tyle własnym formatem, co szczególną lojalnością wobec szefa swoje-
go okręgu. Tworzyli oni zaplecze stronników, na którym mógł on się opierać 
podczas licznych walk o�władzę, w�które stale był wikłany. Byli oni również 
tymi, którzy wykonywali codzienną pracę w�partii, z�której Koch od 1933 r. 
coraz bardziej się wycofywał. Większość działaczy tego kręgu ograniczała się 

15 P. Hüttenberger, Die Gauleiter. Studie zum Wandel des Machtgefüges in der NSDAP, Stuttgart 
1969, s. 24.

16 Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz Berlin, XX. Hauptabteilung, Repositur 
240, Nr. 9a, Blatt 1-3, Lagebericht Januar 1930; por. B. Koziełło-Poklewski, Aus den Forschungen 
über die territoriale Struktur der NSDAP in Ostpreußen in den Jahren 1921-1933, w: Polnische West-
studien (1985), s. 275-286.

17 I. Kershaw, Hitler 1889-1936. Hybris, Poznań 2001, s. XXVIII.
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do swoich zadań w�partii, jednak niektórzy, przede wszystkim Dargel, otrzy-
mali w�„Trzeciej Rzeszy” zadania specjalne z�zakresu polityki gospodarczej 
i�okupacyjnej18.

Drugą grupę tworzył luźny krąg intelektualistów skupionych wokół póź-
niejszego bojownika ruchu oporu Fritza Dietlofa von der Schulenburga oraz 
późniejszego rektora Albertyny Hansa Bernharda von Grünberga. Więk-
szość członków tego tzw. „Kręgu Królewieckiego” [Königsberger Kreis] przy-
stała do NSDAP, ponieważ podobnie jak Koch w�„narodowym socjalizmie” 
Gregora Strassera znalazła ideologię pasującą do swoich własnych, raczej 
konserwatywnych idei. Osoba gauleitera posiadała dla nich jedynie wtór-
ne znaczenie, miał on być jedynie wodzem stojącym na czele administra-
cji, który realizował ich plany. Nie odczuwali dla niego głębszego podziwu19.

Dla Kocha ludzie ci stanowili jednak wielką korzyść. Działo się tak nie 
tylko z�tego powodu, że mogli oni otworzyć salony wschodniopruskich do-
stojników przed „ruchem Hitlera”, lecz również dlatego, że jako wykształce-
ni urzędnicy administracji stanowili również rezerwuar siły fachowej, któ-
ra wodzowi wschodniopruskiej partii po przejęciu władzy w� Niemczech 
przez Hitlera umożliwiła szybkie i� sprawne przeniknięcie do struktur ad-
ministracji prowincji. Pozytywnym czynnikiem było również to, że niektó-
rzy z�członków tego kręgu już w�latach dwudziestych zajmowali się inten-
sywnie koncepcjami reformy infrastrukturalnej w�Prusach Wschodnich20. 
Koch, od czerwca 1933 r. nadprezydent prowincji, mógł dlatego natych-
miast po objęciu przez siebie urzędu wyjść z�gotowymi programami ożywie-
nia gospodarki i� zgromadzić przez to ogromny kapitał polityczny, ponie-
waż zwalczanie bezrobocia było pierwszym centralnym i�najważniejszym dla 

18 R. Meindl, Erich Koch. Ein nationalsozialistischer Unterführer, praca magisterska, Freiburg 
1999, s. 52n.

19 Por. U. Heinemann, Ein konservativer Rebell. Fritz-Dietlof Graf von der Schulenburg und der 
20. Juli, Berlin 1990, s. 24. Ch. Tilitzki, Alltag in Ostpreußen 1940-1945. Die geheimen Lageberichte 
der Königsberger Justiz 1940-1945, Leer 1991, s. 16.

20 Por. F. Richter, Industriepolitik im agrarischen Osten. Ein Beitrag zur Geschichte Ostpreußens 
zwischen den Weltkriegen. Bericht und Dokumentation, Wiesbaden 1984, s. 37. H.B. v. Grünberg, 
Zur Theorie der Landarbeitskrise. Systematische Untersuchung über die Ursachen der Landfl ucht, be-
sonders aus Norddeutschland, Königsberg 1929. H. Bethke, H.V. v. Grünberg, Entschuldung und 
Neubau der deutschen Wirtschaft, Berlin 1932. H.B. v. Grünberg, Die weltanschaulichen Grundlagen 
des Ostpreußenplanes, „Nationalsozialistische Monatshefte” (1934), s. 903-906. 
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przeżycia reżimu projektem „Trzeciej Rzeszy”. Dzięki wcześniej wykonanym 
pracom planistycznym w�Prusach Wschodnich można było to natychmiast 
rozpocząć przy dużym rozgłosie medialnym. Prowincja, a�wraz z�nią gaulei-
ter, znaleźli się tym samym w�centrum zainteresowania. „Völkischer Beo-
bachter” codziennie triumfalnie informował o�postępach „bitwy o�pracę” 
w�dotychczasowym „przytułku dla ubogich Prus”, którego teraz fetowano 
jako pioniera Rzeszy21. 

Sukcesy zapisywano na konto gauleitera, zarówno pierwsze środki nad-
zwyczajne, jak i�zainicjowany później program strukturalnej odbudowy go-
spodarki. Mimo że plany te nie zostały opracowane przez niego, a�do wy-
konanej w�głównej mierze przez skupionych wokół Hansa Bernharda von 
Grünberga planistów pracy wniósł on w�pierwszym rzędzie swoją siłę prze-
bicia i�kontakty w�Berlinie, przede wszystkim z�Göringiem i�Hitlerem, to 
on był tym, który zdobył wieniec zwycięstwa. Z�tego powodu dawny uczeń 
szkoły handlowej uchodził w�kręgach przywódców NSDAP za fachowca od 
gospodarki i�w�1937 r. rozpatrywano nawet jego kandydaturę jako następcę 
ministra gospodarki Hjalmara Schachta22.

O�wiele mniej radości przysporzył sobie Koch poprzez próbę zbudowania 
własnej „ideologii wschodniej”. Również ta teoria nie wyszła spod jego pió-
ra, jej twórcą był pisarz Otto Weber-Krohse, który ze swojej strony pozosta-
wał pod silnym wpływem idei volkistowskiego teoretyka Arthura Moellera 
van den Brucka. Tezy te były jednak kolportowane wśród opinii publicz-
nej w�książkach i�artykułach, które ukazywały się pod bardziej prominen-
tnym nazwiskiem gauleitera23. Było to jednak konieczne ze względu na to, 
że wyrażone tutaj idee w�niewielkim stopniu pasowały do wyobrażeń Hitle-
ra, Himmlera i�do ideologa partii Rosenberga. Nie było tutaj mowy o�„prze-
strzeni życiowej na Wschodzie” i�o�słowiańskich „podludziach”, lecz o�tym, 
że „młode narody Wschodu”, a�więc Niemcy i�Słowianie, powinni ze sobą 

21 Por. „Völkischer Beobachter” 13.7.-1.8.1933, 12.8.1933, 16.8.1933, 20.8.1933.
22 E. Fröhlich (red.), Die Tagebücher von Joseph Goebbels. Sämtliche Fragmente, cz. 1: Aufzeich-

nungen 1924-1941, t. 3: 1.1.1937-31.12.1939, München 1987, s. 318, 29.10.1937.
23 E. Koch, Die Außenpolitik der Frontkämpfer, „Der Nahe Osten” (1933), s. 549-552. Tegoż, 

Aufbau im Osten, Breslau 1934. Tegoż, Ostpreußen, Preußen, Osten, „Der deutsche Student” 
(Januar 1934), s. 1-11. Tegoż, Ostpreußens politische Brückenlage, „Volk und Reich” (1934), s. 754-
-756. Tegoż, Ostpreußens Stellung im osteuropäischen Raum, „Nationalsozialistische Monatshefte” 
(1934), s. 882-886.
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współpracować. To właśnie „przemieszanie krwi” pomiędzy Prusami i�Sło-
wianami, które stale miało miejsce w�Prusach Wschodnich, było źródłem 
młodości dla narodu niemieckiego.24 Prusy Wschodnie, jak wnioskowa-
li z� tego Koch i� Weber-Krohse, muszą podobnie jak za czasów „wielkich 
królów” Fryderyka II i� Fryderyka Wilhelma I� oraz wojen wyzwoleńczych 
1813 r. stać się punktem wyjścia odnowy Niemiec, tym razem w�znaczeniu 
„narodowo-socjalistycznym”25. 

Zwrot ten służył dwóm celom: z�jednej strony miał również ideologicz-
nie uzasadniać żądania szczególnych subwencji materialnych dla rzeko-
mo zagrożonej prowincji, z�drugiej strony zwolennik Strassera Koch chciał 
uzmysłowić władzom państwa i� partii w� Berlinie i� Monachium, że nale-
ży teraz urzeczywistnić propagowany w� „okresie walki” „narodowy socja-
lizm”. Zainicjowane przez niego w� Prusach Wschodnich środki nadzwy-
czajne i� przedsięwzięcia o� charakterze infrastrukturalnym, które w� dużej 
mierze były kierowane przez państwo i�w�niemałej części bazowały na „pra-
cy wspólnotowej”, chciał on postrzegać jako pierwszy krok na drodze do 
tego „socjalizmu”.

Zrozumiałe jest, że tymi wyobrażeniami gauleiter z� dalekiej prowin-
cji wywołał w�szerokich kręgach kierownictwa partii wszelkie inne uczucia 
poza zachwytem. Szczególnie takim ideologom jak Rosenberg i�„wódz rolni-
ków Rzeszy” [Reichsbauernführer] Darré podpadał on jednak również swo-
im nastawieniem do religii. Wprawdzie podejrzliwie traktował katolicyzm 
Warmii, angażował się jednak w�Kościele ewangelickim. Pozwolił nawet na 
to, by wybrano go prezesem Synodu Prowincjalnego26.

Również tutaj współgrały osobiste interesy i�technika władzy. Koch rze-
czywiście pozostawał pod silnym wpływem protestantyzmu i� dlatego wy-
kazywał silne zainteresowanie Kościołem. Z� drugiej strony chciał zbudo-
wać na nim jako na niemieckim Kościele narodowym równie silny blok 
jak „ultramontański” katolicyzm, niejako jako duchowy ekwiwalent wobec 

24 Koch, Aufbau im Osten, Breslau 1934 s. 82.
25 Oprócz podanych w� przypisie nr 23 publikacji Kocha por. przede wszystkim: O. Weber-

Krohse, Ritterorden, Preußen und Reich. Eine einfache und doch revolutionäre Darstellung der 
Preußischen Geschichte, Berlin 1935, s. 75, 86-89. 

26 W. Lenkitsch, Die Vorgeschichte des Kirchenkampfes in Ostpreußen, w: M. Koschorke (red.), 
Geschichte der Bekennenden Kirche in Ostpreußen 1933-1945: Allein das Wort hat’s getan, Göttingen 
1976, s. 22-56, tutaj s. 51.
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świeckiego „narodowego socjalizmu”27. Dochodził do tego fakt, że zaanga-
żowanie kościelne w�konserwatywnej i�w�dużej mierze protestanckiej pro-
wincji pozwalało na lepszą akceptację „dzikiego socjalisty”.

W� tych punktach Koch wykazywał niezwykle dużą jak na gauleite-
ra niezależność od Hitlera, która jednak nie zaszkodziła jego karierze. Od 
1926 do 1945 r. był on prawie stale uwikłany w�walkę o�władzę i� intrygi, 
z� Goebbelsem, Göringiem, Himmlerem, Darrém i� Rosenbergiem, tak jak 
ze wschodniopruską SA albo Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Rzeszy. 
I�mimo tego, że nie zawsze wychodził z�nich zwycięsko, to w�zręczny sposób 
potrafi ł stale dalej rozbudowywać zakres swojej władzy28. Następnie w�fa-
zie narodowosocjalistycznej ekspansji mógł zainkasować swoje wynagrodze-
nie za dotychczasową wierną służbę dla führera i�narodu. Włączenie Kraju 
Kłajpedzkiego [Memelland] do prowincji Prusy Wschodnie w�marcu 1939 
r. stanowiło preludium, z� historycznego punktu widzenia jednakże łatwo 
zrozumiałe.

Po zwycięstwie nad Polską do Prus Wschodnich przyłączono tereny wo-
kół Ciechanowa jako „Rejencję Ciechanowską” [Regierungsbezirk Ziche-
nau]. Przedsięwzięcia tego nie dało się uzasadnić faktami politycznymi, było 
ono częścią polityki przestrzeni życiowej praktykowanej przez kierownictwo 
nazistów29. O�współpracy ze Słowianami Koch nie chciał już nic więcej sły-
szeć, w�kwestii tej raczej nawet wyprzedził starania osadnicze podejmowa-
ne przez SS, by w�całkowitej zgodzie ze swoimi wyobrażeniami móc zasiedlić 
„Zichenau” synami wschodniopruskich rolników.

Podobnie rzecz miała się z�„Okręgiem Białystok” [Bezirk Białystok], ob-
szarze o�wielkości dawnej prowincji Prus Wschodnich, który w�1941 r. został 
mu osobiście podporządkowany. Również tutaj mieli być osiedleni Niemcy, 
równocześnie obszar ten służył jako pomost do największego obszaru ad-
ministracji Kocha, „Komisariatu Rzeszy Ukraina” [Reichskommissariat 

27 IPN w�Warszawie (SWWW 742-768A, akta procesu Kocha), SWWW 746, k. 32n., życio-
rys Kocha.

28 R. Meindl, Erich Koch. Ein nationalsozialistischer Unterführer, praca magisterska, Freiburg 
1999, s. 52n.

29 Por. R. Meindl, Die Politik des ostpreußischen Gauleiters Erich Koch in den annektierten polni-
schen Gebieten als Ausdruck nationalsozialistischer Zielvorstellungen, w: B. Martin, A. Stempin (red.), 
Niemcy i�Polska w�trudnych latach 1933-1990. Deutschland und Polen in schweren Zeiten 1933-1990, 
Poznań 2004, s. 87-115.
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Ukraine]. Fakt, że powierzono mu „spichlerz” Związku Radzieckiego, który 
zgodnie z�planowaniem gospodarczym miał wyżywić całą Europę, pokazuje 
wyraźnie uznanie, jakim wschodniopruski gauleiter cieszył się na szczytach 
władzy w�Rzeszy, przede wszystkim u�Hitlera, Bormanna i�„dyktatora gospo-
darczego” Göringa30. Zaufanie to utrzymywało się, mimo że wskutek prowa-
dzonej przez niego polityki ucisku i�wyzysku nastawieni początkowo przyjaź-
nie do Niemców Ukraińcy stali się zagorzałymi wrogami okupantów, przez 
co silnie wzrósł ruch partyzancki. Jesienią 1944 r. Hitler przekazał swojemu 
paladynowi administrację znajdujących się jeszcze w� niemieckich rękach 
części obszaru krajów bałtyckich31.

W� tym czasie wschodniopruski wódz partii znalazł się po raz ostatni 
również w�swoich stronach ojczystych w�centrum wydarzeń. Ponieważ la-
tem 1944 r. jego okręg jako pierwsza część Rzeszy znalazł się w�niebezpie-
czeństwie, zagrożony atakiem ze strony Armii Czerwonej, Koch zainsce-
nizował „Levée en masse”. Już na początku lipca nakazał zmobilizowanie 
dużej części ludności do budowy „wschodniopruskiego pasa obronnego” na 
granicy prowincji. Poza tym należał do tych, którzy zaproponowali zorgani-
zowanie „volkssturmu”32. Milicja ta po raz pierwszy została użyta w� „for-
poczcie” Prusach Wschodnich, tutaj została zaprzysiężona przez Heinricha 
Himmlera 18 października 1944 r., w� rocznicę Bitwy Narodów pod Lip-
skiem, w�obecności Ericha Kocha33.

Swoje formacje gauleiter określił jako „Pierwszy Batalion Gwardii 
Führera”, za jej pomocą chciał dać ponownie przykład całej Rzeszy34. Je-
śli Wehrmacht zawiedzie, grzmiał, to zamierza on bronić prowincji z� sa-
mym tylko „volkssturmem”. W� momencie wkroczenia Armii Czerwonej 
słowa te okazały się jednak tylko pustymi frazami. W� obliczu radzieckiej 
przewagi na wszystkich polach volksturm został równie szybko pokonany 
co regularne oddziały wojska. Jego dowódca, który jako „Komisarz Obro-
ny Rzeszy” odpowiadał za wkład urzędów cywilnych do działań obronnych, 

30 I. Kershaw, Hitler 1936-1945, Stuttgart 2000, s. 548n.
31 Bundesarchiv Berlin, R 6/222, Lammers do Rosenberga, 21.9.1944.
32 A. Nolzen, Die NSDAP, der Krieg und die deutsche Gesellschaft, w: J. Echternkamp (red.), 

Die deutsche Kriegsgesellschaft 1939 bis 1945. Erster Halbband: Politisierung, Vernichtung, Überleben, 
München 2004, s. 99-194, tutaj s. 178-181.

33 F.W. Seidler, „Deutscher Volkssturm”. Das letzte Aufgebot 1944/45, München 1989, s. 379-385.
34 Preußische Zeitung, nr 303, 14.11.1944.
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zawiódł całkowicie wobec rosyjskich ataków. Ani w�październiku 1944 r., 
ani w�styczniu 1945 r. nie udało się jemu oraz jego urzędom zawczasu ewa-
kuować ludności. Setki tysięcy uciekło w� najstraszniejszych warunkach 
na zachód, dziesiątki tysięcy poniosło przy tym śmierć35. Swoją żonę Koch 
ewakuował statkiem już pod koniec stycznia. On sam uciekł dopiero 
24 kwietnia z�Piławy, na dzień przed zdobyciem miasta przez Armię Czer-
woną36. Następnie ukrywał się na terenie Szlezwika-Holsztynu pod pseu-
donimem „Rolf Berger”, aż w� maju 1949 r. został aresztowany i� wydany 
Polsce. Tam dziesięć lat później skazano go na karę śmierci za udział w�ma-
sowych mordach popełnionych na ludności polskiej. Z�powodu złego stanu 
zdrowia wyroku jednak nie wykonano. Nie okazawszy nawet ani krzty skru-
chy czy zrozumienia swoich czynów, żył jeszcze prawie 37 lat w�więzieniu 
w�Barczewie aż do momentu swojej śmierci 12 listopada 1986 r.

To właśnie polityka Kocha na Ukrainie i�jego rola podczas ucieczki lud-
ności wschodniopruskiej były tym, co spowodowało rozbieżną ocenę jego 
osoby. SS i�wielu innych ofi cerów oraz urzędników administracji obwiniało 
go za niemiecką klęskę na Wschodzie, ludność cywilna wspominała go jako 
tego, który był odpowiedzialny za jej cierpienie podczas ucieczki i�ostatecz-
nie za utratę Prus Wschodnich. W�przeciwieństwie do tego bledną współ-
czesne pozytywne wypowiedzi, jak ta teologa Iwanda. Jako Szwajcar Carl 
Jakob Burckhardt nie był bezpośrednio dotknięty ani polityką Kocha wo-
bec Ukrainy, ani ucieczką i�wypędzeniem. Dlatego łatwo przyszła mu pozy-
tywna ocena. Kronikarze Kościoła Wyznającego Prus Wschodnich okazali 
wręcz przerażenie „wstrząsającym zwrotem”, który dokonał się w�jego „dro-
dze życiowej” i�który jest „charakterystyczny dla pokus owego czasu”37.

Generalnie pozytywne wypowiedzi o�długoletnim gauleiterze i�nadpre-
zydencie wyczerpują się najczęściej w� stereotypowej uwadze, że w� latach 
pokoju w�„Trzeciej Rzeszy” uczynił on również wiele dobrego dla prowincji. 

35 H. Schwendemann, Der deutsche Zusammenbruch im Osten 1944/45, w: B.A. Rusinek (red.), 
Kriegsende 1945. Verbrechen, Katastrophen, Befreiungen in nationaler und internationaler Perspektive, 
Göttingen 2004, s. 125-150. 

36 R. Kabath, F. Forstmeier, Die Rolle der Seebrückenköpfe beim Kampf um Ostpreußen 1944-
-1945, w: H. Meier-Welcker, Abwehrkämpfe am Nordfl ügel der Ostfront 1944-1945, Stuttgart 1963, 
s. 215-451, tutaj s. 403. 

37 M. Koschorke, Einführung, w: tegoż (red.), Geschichte der Bekennenden Kirche in Ostpreußen 
1933-1945: Allein das Wort hat’s getan, Göttingen 1976, s. 21.
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Wymienia się wtedy najczęściej odbudowę gospodarki, która została jednak 
przez Kocha tylko zaadaptowana i�urzeczywistniona. Żaden ze współczes-
nych nie był w�stanie przypomnieć sobie twórczych dokonań, które należa-
łoby przypisać wyłącznie jemu38. Z�monstrualnej postaci Ericha Kocha przy 
bliższym spojrzeniu pozostaje tylko pusta otoczka energicznego wprawdzie 
i�potrafi ącego się przebić paladyna, który bez skrupułów poświęcił tych nie-
wiele pozytywnych przesłanek swojego działania, by za swoim „führerem” 
podążyć ku pysze i�upadkowi.

38 Wiele wypowiedzi tego rodzaju znajdziemy w�aktach denazyfi kacyjnych Kocha w�Archiwum 
Federalnym w�Koblencji (Bundesarchiv Koblenz, Z�42 IV 1909-1909g).
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KRÓLEWIEC JAKO MIEJSCE LITERATURY. 
TENDENCJE W�XIX I�XX WIEKU1 

(2001)

POZOSTAWMY NA BOKU PYTANIE, czy i�w�jakim zakresie w�ogóle ma sens za-
wężanie horyzontu prezentacji historycznoliterackiej do kultury literackiej 
jednego miasta. To nieuniknione, że przy okazji zaniedbuje się w�niedopusz-
czalny sposób roztrząsanie walorów estetycznych poszczególnych dzieł oraz 
porównawczy i� wartościujący osąd w� kontekście rozwoju całego gatunku 
względnie stanu refl eksji artystycznej w�ogóle. Zysku szukać trzeba gdzie in-
dziej, tam mianowicie, gdzie chodzi o�określenie czegoś w�rodzaju kulturo-
wej tożsamości miasta (albo prowincji) i�gdzie obrazy budowli i�pomników 
uważa się za niewystarczające. Obecna wśród współczesnych historyków 
świadomość, że ani opisująca fakty polityczne i� militarne czysta historia 
zdarzeniowa, ani rozliczne socjologiczne modele strukturalne nie są w�sta-
nie w�zadowalający sposób uobecniać przeszłości, wpływa na to, że w�now-
szych opracowaniach historii miast chętnie zamieszcza się także rozdziały 
poświęcone historii sztuki, muzyki oraz języka i� literatury właśnie. Prob-
lem, który tu należy zasygnalizować, polega na tym, że takie specjalistyczne 

1 Tekst ma taką postać, w� jakiej został wygłoszony. Całkowicie zrezygnowano z� przypisów 
i�odsyłaczy ze względu na ich potencjalnie wielką ilość. Niechże wyjątkiem będzie E. Opgenoorth 
(red.), Handbuch der Geschichte Ost- und Westpreußens, Lüneburg 1994. (Kolejne przypisy pochodzą 
od tłumacza).
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historie nigdy nie będą miały spójności właściwej historii społecznej. Two-
rzący artyści i� ich dzieła kumulują się bowiem w� krótkich okresach, są 
wręcz epizodami w�dziejach miasta, wobec czego całe stulecia przedstawiają 
się jako ich pre- albo postludium. Stowarzyszenie poetów „Göttinger Hain” 
było tak samo niepowtarzalnym zjawiskiem jak literacko-fi lozofi czny „Kreis 
von Münster”, a�po „romantyzmie nadreńskim” [Rheinromantik] Bonn nie-
często przyciągało uwagę historyków literatury.

Także w�Królewcu istniała przeszkoda utrudniająca zarysowanie histo-
rii rozwoju miejscowej literatury. Nadzwyczajne znaczenie obu pisarzy fi -
lozofi cznych: Johanna Georga Hamanna i� Immanuela Kanta oraz do dziś 
niezmiennie się utrzymująca aktualność ich dzieł jako całości, a�nie tylko 
wybranych idei, sprawiają, że wszystko, co poza tym we wschodniopruskiej 
metropolii napisano bądź wydrukowano, wydaje się efemeryczne i�niewarte 
uwagi. Studium historii literatury i�intelektualnej historii Królewca prowa-
dzi do wniosku, że przyczyną dominacji obu tych postaci było to, iż w�zupeł-
nie nadzwyczajny sposób były one zasiedziałe w�mieście, wywierając przez 
dziesięciolecia przemożny wpływ na swoich kolegów i� uczniów, a� jedno-
cześnie przez rozmaite publikacje zaznaczając obecność Królewca nie tylko 
w� niemieckiej, ale też międzynarodowej przestrzeni publicznej. Zwłaszcza 
gdy chodzi o�Kanta i�jego oddziaływanie, ta symbioza funkcjonuje do dziś. 
Nie tylko bowiem Królewiec, ale także Kaliningrad chciałby być postrze-
gany jako miasto Kanta, miejsce wyróżniające się spośród innych miejsc 
na świecie teoretycznym i�praktycznym rozumem, tolerancją i�sceptycznym 
stosunkiem wobec wszelkich dogmatów. Historykowi takie równie sym-
patyczne co złudne zawłaszczenie „największego syna miasta” nie przyno-
si rzecz jasna specjalnych korzyści; przeciwnie, raczej mąci ono klarowność 
obrazu, błędnie sugerując, jakoby dzieło fi lozofa namacalnie wpłynęło na 
wykształcenie się nowego sposobu życia obecnych mieszkańców. Jeśli nato-
miast chodzi o�poniższe uwagi dotyczące rozwoju życia literackiego w�Kró-
lewcu, to należy przyjąć założenie, że duchy Hamanna i�Kanta nie spaceru-
ją już brzegami Pregoły.

Trafniejsze byłoby wyjście od drobnego tekstu Karla Rosenkranza. Ten 
znamienity fi lozof, uczeń Hegla i� od 1841 roku profesor na katedrze zaj-
mowanej przed nim przez Kanta, Kruga i� Herbarta, opublikował w� 1842 
roku swoje doświadczenia z� nową przestrzenią przeżywaną w� książce pt. 
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Königsberger Skizzen [Szkice z� Królewca]. W� początkowym fragmencie 
utrzymanym w� stylu przypominającym felietonistyczną mutację fi lozofi i 
Hegla, czytamy:

Główną cechą Królewca wydaje mi się uniwersalność przez najtrzeźwiejszy umysł 
opanowana. Uniwersalność skupia w� nim niemal wszystkie elementy kultury, ale 
ze względu na izolację miasta w�osobliwym skrócie. Trudno byłoby w�nim czegoś 
nie znaleźć. Każde rzemiosło, każda sztuka i�nauka, każdy styl życia, kierunek poli-
tyczny bądź religijny mają swoich przedstawicieli. Często jednak jakiś element jest 
tylko reprezentowany. Nie zapuszcza głębszych korzeni, lecz tylko jest, aby o�sobie 
przypominać. To coś więcej niż potencjalność, to rzeczywistość. Dla szydercy móg-
łby to być pretekst do nazwania Królewca miastem, w�którym wszystko istnieje pra-
wie. Byłoby ono prawie rezydencją, ponieważ rezydowali w�nim książęta, a�od czasu 
do czasu także elektorzy i�królowie. Królewiec byłby prawie miastem przemysłowym, 
ponieważ istnieje w�nim kilka dużych fabryk. Byłby prawie miastem morskim, po-
nieważ dwu- i�trójmasztowce dopływają niemal do jego centrum, podczas gdy właś-
ciwy port znajduje się w�oddalonej o�siedem mil Piławie. Królewiec byłby prawie bo-
gatym miastem, ponieważ mieszka w�nim trochę zamożnych kupców. Byłby prawie 
twierdzą, ponieważ tak nazywają mały fort przy Holländer Baum itd. Niezmiernie 
ważne jest to, że Królewiec posiada takie bogactwo elementów kultury. Świadczy 
ono o�jego potencjale rozwojowym. Niczego z�góry nie wyklucza, lecz z�wrażliwością 
odnosi się do rzeczy najbardziej dziwacznych2.

Ta sformułowana we wczesnym XIX wieku charakterystyka była aktual-
na jeszcze w�latach dwudziestych XX stulecia. Najbardziej na wschód wysu-
nięte wielkie miasto niemieckie broni swojego metropolitalnego potencjału: 
jako ośrodek administracyjny i�miasto uniwersyteckie, jako centrum zakupo-
we i� rozrywkowe dla ogromnego obszaru, jako znaczący ośrodek handlowy 
oraz centrum medialne skupiające księgarstwo, prasę i�radiofonię. Charakter 
metropolitalny Królewca polegał też na tym, że możliwe w�nim były interna-
cjonalizm, a�nawet wielokulturowość – nie tylko ze względu na istnienie por-
tu, ale także dzięki żyjącym w�Prusach Wschodnich Litwinom oraz przybyłym 

2 K. Rosenkranz, Königsberger Skizzen, t. 2. Danzig 1842, s. 64-65 (Allgemeiner Charakter 
Königsbergs).
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tu na przełomie wieków rosyjskim Żydom, nie mówiąc już o�wewnętrznym 
zróżnicowaniu. Cóż bowiem kulturowo wspólnego mogli mieć ze sobą robot-
nicy portowi i�handlarki rybami mówiący jedynie dialektem, luterańscy pa-
storzy, studiujący Talmud kupcy, w� dużej części niewykształcona, oddająca 
się polowaniom i�hodowli koni szlachta, która wydawała w�Królewcu pienią-
dze? Heterogeniczność jest przesłanką metropolitalności, ale niezbędna jest 
też siła polityczna i�militarna, a�tej Królewiec nie miał. Nie miał jej już od 
dawna, czyli od przejęcia przez brandenburskich Hohenzollernów. Ten niedo-
statek stał się odczuwalny dopiero w�XIX wieku, szczególnie intensywnie po 
uruchomieniu w�1853 roku połączenia kolejowego z�Berlinem, co decydująco 
wzmocniło tendencje centralistyczne w�Prusach.

Królewiec nie stał się metropolią, lecz miastem prowincjonalnym, któ-
rego mieszczańska i� intelektualna elita orientowała się jednoznacznie na 
zachód. Każdy, kto tylko miał okazję przenieść się do prawdziwej metropo-
lii, czyli Berlina, z�tej okazji korzystał. Czynili tak urzędnicy, sędziowie, pro-
fesorowie, aktorzy i�– co nas tu szczególnie interesuje – pisarze. Królewiec 
traktowano jako stację przesiadkową; urodzeni w� Prusach Wschodnich 
twórcy, podobnie jak swego czasu Gottsched i�Herder, uciekali po szkole, 
najpóźniej po studiach z�obrzeży do kulturowych centrów, głównie Berlina, 
ale także Lipska, Monachium i�Stuttgartu. Migracja Mazurów do Zagłębia 
Ruhry, z�zacofanych terenów rolniczych do aglomeracji przemysłowych, ma 
swoją – statystycznie słabo widoczną, ale ważną funkcjonalnie – analogię 
w�migracji elit kulturalnych do ośrodków modernizacji. 

O� ile więc Królewiec w� omawianym okresie był bardziej potencjalną 
niż rzeczywistą metropolią, to jednak taki jego status ma ogromne znacze-
nie w�kontekście pytania o�literaturę w�Królewcu, nie mówiąc już o�samo-
wystarczalności, takiej jaką zapewniał Paryż, Wiedeń albo Londyn. Cho-
dzi raczej tylko o�przesunięcie akcentów i�modyfi kacje, tendencje w�obrębie 
epoki, wspólne dla całej niemieckiej przestrzeni kulturowej. Tym, co należy 
opisać, nie jest jakieś uderzające odstępstwo od ogólnie znanego biegu histo-
rii literatury, lecz jej lokalny wariant, który jest raczej dziełem przypadku niż 
efektem oddziaływania tak zwanego „ducha miasta”. Należy zatem przyjąć 
periodyzację powszechnie stosowaną w�historii literatury, a�skutkiem takiego 
zabiegu jest struktura niniejszego szkicu: romantyzm – okres przedmarcowy 
– realizm – przełom wieków – Republika Weimarska – narodowy socjalizm.
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Szkic można zacząć od dzieł, które w�żadnym wypadku nie są prowin-
cjonalne, lecz stanowią niemiecki wkład do literatury światowej, których 
powstanie w�Królewcu zostało udokumentowane na wszelkie możliwe spo-
soby, lecz mimo to nie mówi się o� nich jako o� utworach królewieckich. 
Mam na myśli utwory Heinricha Kleista (1777-1811), który przebywał 
w�Królewcu od maja 1805 do stycznia 1807 roku jako wolontariusz w�do-
menie kamery kierowanej przez Hansa Jakoba von Auerswalda i� student 
kameralistyki u�Johanna Christopha Krausa. W�tym czasie udzielał się to-
warzysko i�mimo, a�może właśnie dzięki urlopowaniu z�powodów zdrowot-
nych latem 1806 roku intensywnie pracował literacko. W� grudniu 1806 
roku Kleist był świadkiem przybycia do Królewca pruskiego dworu królew-
skiego, który schronił się tu po klęsce pod Jeną i�Auerstedt. Ponieważ pod 
koniec stycznia 1807 roku Kleist dostał się do niewoli francuskiej, obie ko-
medie: Rozbity dzban i� Amfi trion należy traktować jako utwory królewie-
ckie, podobnie jak pierwsze opowiadanie Jeronimo und Josephe (Erdbeben 
von Chili). Oczywiście nikt nie będzie się doszukiwał wschodniopruskich 
akcentów w�utworach, których akcja dzieje się w�Holandii, starożytnych 
Tebach oraz w�Chile. Najwyżej w�Amfi trionie można usłyszeć królewiecki 
dialekt w�scenie, w�której Sozjasz czyni wyrzuty swojej przekornej małżonce 
Charzsie: „No przecież trzeba się pozdrowić, jak się długo nie widziało. Cze-
go ty się od razu jeżysz?” (w. 1027-1028). Ważniejsze jest to, że właśnie pod 
wpływem profesora Krausa, najważniejszego przedstawiciela nowej, liberal-
nej, inspirowanej przez Adama Smitha polityki gospodarczej, uwidoczniona 
została problematyka wewnętrzna oraz potrzeba reform struktury społecz-
nej, o�czym zaświadczają utwory Kleista.

Drugim wybitnym twórcą związanym z�Królewcem we wczesnym XIX 
wieku, jest Joseph von Eichendorff (1788-1857). Za poetę lokalnego uznać 
go nie można, tym niemniej spędził w�Królewcu siedem lat (1824-1831) 
jako radca stanu i�członek pruskiego rządu. Eichendorff należał do najbliż-
szych współpracowników nadprezydenta Theodora von Schöna, który w�li-
beralnym duchu kontynuował zapoczątkowane w� 1807 roku w� Niemnie 
i�Królewcu reformy społeczne. Eichendorff nie czuł się w�Prusach Wschod-
nich dobrze i�w�końcu przeniósł się do Berlina, chociaż nie mógł liczyć na 
to, że otrzyma tam jakąś państwową posadę. Ale to właśnie w� Królew-
cu przeżył przełom jako pisarz, poeta i� dramaturg, o� czym świadczą daty 
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niektórych publikacji. W�1826 roku ukazała się nowela Z�życia nicponia, ra-
zem z�Das Marmorbild i�wyborem wierszy, a�w�1831 roku odbyła się w�Kró-
lewcu premiera tragedii Der letzte Held von Marienburg. Mamy tu już do 
czynienia z�w�pełni ukształtowaną poetycką dykcją Eichendorffa, w�której 
motywem przewodnim jest tęsknota za utraconymi „stronami rodzinnymi”. 
Na początku dramatu Marienburg czytamy:

Czułem się tak
pogrążony w�myślach o�przeszłości,
jak gdyby krainy i�lasy się nade mną rozpościerały,
skałami zadziwiającymi i�zamkami,
Tak iż ojczyznę daleką widzieć się zdawałem
w�naszych Niemczech umiłowanych,
którym Bóg niech błogosławi3.

Autor wkłada w� usta swoich postaci własne doznania. Dolina Wisły 
i�Królewiec to dla wypchniętego z�górnośląskiego raju dzieciństwa Eichen-
dorffa „obczyzna”. Jego poetycka wizja zasadniczej różnicy między społe-
czeństwem mieszczańskim a�szczęściem, które daje natura, wyraźnie czer-
pała inspiracje także z�doświadczeń wyniesionych z�Królewca. 

Tak więc Eichendorffa należy traktować jako przedstawiciela roman-
tyzmu w� Prusach Wschodnich w� stopniu o� wiele większym niż urodzo-
nych w� Królewcu Zachariasa Wernera i� E.T.A. Hoffmanna. Wprawdzie 
Werner (1768-1823) przebywał w�Królewcu także po ukończeniu studiów 
(1801-1804), lecz ani jego wczesna liryka ani mityczne dramaty historycz-
ne (przede wszystkim Das Kreuz an der Ostsee, 1806) nie miały wpływu na 
późny romantyzm, którego profi l zdeterminowały dramat Der 24.  Februar 
(1815) oraz konfl ikt wyznaniowy. Z� kolei dla Hoffmanna (1776-1822) 
Królewiec, do którego po ukończeniu studiów w�1795 roku prawie już nie 
zaglądał, pozostał bez wątpienia miastem ważnym ze względu na osiad-
łych tu przyjaciół Hippela i� Hitziga. Jednak kluczowe dla jego twórczo-
ści doświadczenia kryzysu wiążą się z�pobytami Hoffmanna w�Warszawie, 
Bambergu, Dreźnie i�Berlinie. Przebłyski wschodniopruskich wspomnień 

3 J. von Eichendorff, Der letzte Held von Marienburg. Trauerspiel. Berlin 2015, s. 5.
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odnajdujemy natomiast w�opisie okropieństw zimy w�powieści fantastycz-
nej Majorat. 

Nie może więc być mowy o�jakimś romantyzmie królewieckim, porów-
nywalnym z�Dreznem i�Berlinem. Po wojnach napoleońskich i� dzięki re-
formom – zwłaszcza reformie komunalnej i�dotyczącej emancypacji Żydów 
– zaczęła się stopniowo kształtować biedermeierowska kultura miejska. Jej 
charakterystycznymi elementami były przede wszystkim różne stowarzysze-
nia, z�towarzystwami śpiewaczymi i�chórami męskimi na czele, w�których 
Eichendorff cieszył się ogromną popularnością. Należy też pamiętać o�kon-
certach i�o� teatrze, którego intendentem przez jakiś czas był August von 
Kotzebue, najczęściej podówczas wystawiany dramatopisarz. Coraz większe-
go znaczenia nabierała prasa, w� tym „Hartungsche Zeitung”, która przez 
całe stulecie, aż do 1933 roku utrzymywała – jako jedna z�niewielu gazet 
o�zasięgu ponadregionalnym – pozycję prasowego organu postępowego li-
beralizmu. W�tym czasie powstawały również – chociaż określeniem traf-
niejszym od biedermeiera byłby „okres przedmarcowy” – nieformalne kółka 
dyskusyjne o�charakterze publicystyczno-literackim, które w� latach czter-
dziestych XIX wieku uczyniły z�Królewca wpływowy ośrodek myśli repub-
likańskiej. W�1842 roku zaczęła publikować swoje powieści Fanny Lewald 
(1811-1889), opowiadając się w�nich za emancypacją Żydów i�prawami ko-
biet. Jej kuzyn August Lewald (1792-1871) był już od 1835 roku wydawcą 
czasopisma „Europa. Chronik der gebildeten Welt”. Intelektualny klimat 
Królewca kształtowali trzej żydowscy lekarze i�liberalni politycy: Johann Ja-
coby (1805-1877), Raphael Kosch (1803-1872) oraz Ferdinand Falkson 
(1820-1900). Szczególnie duży wpływ wywarł Jacoby swoją rozprawą Vier 
Fragen beantwortet von einem Ostpreußen [Cztery pytania, przez wschodnie-
go Prusaka odpowiedziane, 1841]. Należy też pamiętać o�prawniku Edu-
ardzie Simsonie (1810-1899), ochrzczonym, później podniesionym do 
stanu szlacheckiego królewieckim Żydzie i� przewodniczącym Zgromadze-
nia Narodowego w�1848 roku, o� Juliusie Ruppie (1809-1884), założycie-
lu wolnej gminy religijnej, którego wnuczka Käthe Kollwitz uwieczniła na 
płaskorzeźbie. Poza tym istniała jeszcze niemała grupa zdolnych i� płod-
nych poetów i�dramatopisarzy piszących w� stylu Georga Herwegha (miał 
w�Królewcu swój wieczór autorski) i�Karla Gutzkowa: przede wszystkim Al-
bert Dulk (1819-1884), Wilhelm Jordan (1819-1904), Rudolf Gottschall 
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(1823-1909) – ten ostatni w� czasach studenckich parał się dramatem – 
oraz Ferdinand Gregorovius (1821-1891), który zanim zabrał się za wielkie 
prace historyczne, dał się poznać jako satyryk i�autor Polen- und Magyaren-
lieder (1848/1849). 

Ta wyliczanka pokazuje, że Królewiec w� okresie rewolucji mieszczań-
skiej faktycznie był „miejscem literatury”, silnym ośrodkiem adresowanej 
do szerokiej publiczności i�dążącej do politycznych zmian nowoczesności. 
Chyba już nigdy mieszczaństwo królewieckie nie miało tak silnej świado-
mości swoich celów i� możliwości jak w� 1848 roku. Nigdy też miasto nie 
było tak bardzo awangardowe w�stosunku do innych ośrodków literackich 
i�politycznych.

Tym bardziej zauważalny był jego późniejszy upadek; w�następstwie re-
presji ze strony zmilitaryzowanego państwa i� kościelnych ortodoksów ży-
cie literackie zmarniało, a�zaściankowa restauracja zawładnęła także mia-
stem, którego znaczenie polityczne i� ekonomiczne stopniowo malało. 
Jednocześnie druga połowa stulecia była okresem stabilności. Dyrektor te-
atru Arthur Woltersdorf pełnił swoją funkcję przez trzy dziesięciolecia, od 
1844 do 1876 roku. Najważniejsi pisarze nie byli już lekarzami, lecz praw-
nikami. Również Felix Dahn (1834-1912), który w�1876 roku opublikował 
w�Królewcu powieść Ein Kampf um Rom, jeden z�największych bestselle-
rów w� historii literatury niemieckiej, był prawnikiem, profesorem Alber-
tiny w�latach 1872-1888. Prawnikiem był też Louis Passarge (1825-1912), 
autor wierszy i� zbioru Baltische Novellen (1884). Przede wszystkim był on 
znakomitym propagatorem literatury jako pierwszy tłumacz Henrika Ibse-
na i�pośrednio inicjator literackiego modernizmu. To jemu zawdzięczamy 
przekład Pór roku Christiana Donalitiusa (Kristjonasa Donelaitisa), który 
aż do nowego tłumaczenia Bobrowskiego pozostawał miarodajnym źród-
łem wiedzy Niemców o�największym litewskim poecie. Jednak najbardziej 
przedstawicielem tej epoki jest Ernst Wichert (1831-1902). Dzięki ponow-
nej popularności jego zbioru opowiadań Litauische Geschichten (1867-1891) 
stał się znów autorem znanym. Były to jednak utwory o� mniejszym zna-
czeniu. Miejsce w�historii literatury Wichert zapewnił sobie komedią Ein 
Schritt vom Wege, którą Theodor Fontane zacytował w�Effi  Briest w�kontek-
ście romansu bohaterki z�majorem Crampasem. Pierwotnie powieść miała 
mieć nawet taki sam tytuł jak utwór Wicherta. Czytelnicy Fontanego znali 
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bowiem komediopisarza, którego niezliczone sztuki – prapremiery miały na 
ogół w�Królewcu – przewijały się przez wszystkie niemieckie sceny, a� ich 
teksty wydawało wydawnictwo Reclam. Poza tym radca sądu krajowego 
w�Królewcu, który dopiero w�1888 roku został powołany do Wyższego Sądu 
Krajowego w�Berlinie, dał się poznać jako typowo „realistyczny” prozaik, 
autor w� większości utworów historycznych, m.in. powieści Heinrich von 
Plauen (1877) oraz Der große Kurfürst in Preußen (1887), których powsta-
nie poprzedziły drobiazgowe kwerendy źródłowe. Wicherta łączyła przy-
jaźń nie tylko z�Felixem Dahnem, ale także z�Paulem Heyse i�Friedrichem 
Spielhagenem. Tak jak oni praktykował dążący do „obiektywizmu”, a�więc 
pozbawiony ironii i� elementów humorystycznych „realizm”, rzekomo bar-
dziej odpowiadający duchowi epoki zdominowanej przez naukę. Wichert 
zajmował się naukowo historią lokalną, m.in. jako założyciel czasopisma 
„Altpreußische Monatsschrift” (1867). Ten zdumiewająco wszechstronny 
„sędzia i�poeta” – Richter und Dichter to tytuł jego opublikowanej w�1899 
roku autobiografi i – był nie tylko królewiecką instytucją kulturalną, ale 
także inicjatorem założenia w�1878 roku „Powszechnego Związku Pisarzy 
Niemieckich” [Allgemeiner deutscher Schriftstellerverband]. Ta inicjaty-
wa jest dowodem, że pewne funkcje przynależne do ośrodków centralnych 
można było sprawować także z�peryferyjnego Królewca, aczkolwiek takich 
przypadków było niewiele. 

O�Królewcu jako miejscu literatury na przełomie wieków niewiele da 
się powiedzieć, ponieważ wyniki poszukiwań w� leksykonach pisarzy tutaj 
urodzonych i�działających są nader skromne. Wprawdzie wielki pisarz Ru-
dolf Borchardt (1877-1945) urodził się w�Królewcu, ale w�nim nie miesz-
kał. Modernizm „robiło się” na zachodzie: w�Berlinie, Lipsku, Monachium 
i�Wiedniu. Zaczęły się ujawniać wady położenia Królewca: wolniejszy niż 
w�innych dużych miastach przyrost ludności, skurczenie się uniwersytetu, 
który położył nacisk na medycynę, przyjmując studentów i�pacjentów tak-
że z�Rosji. W�mieście nie było żadnego wydawnictwa, wokół którego mo-
gliby się skupiać pisarze. Tym niemniej Królewiec był miejscem literatury, 
ponieważ ją tu czytano i�kupowano. Tradycyjna księgarnia Gräfe & Unzer 
przeżyła gwałtowny rozkwit, dzięki czemu w�latach dwudziestych stała się 
największą księgarnią w�Europie. Gdy Ludwig Goldstein (1867-1943), dłu-
goletni redaktor w�dziale felietonu „Hartungsche Zeitung”, założył w�1901 
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ro ku „Goethebund” [Związek Goethego], zaraz w�pierwszym roku istnienia 
wstąpiło do niego 1.000 członków, a�wykłady i�wieczory autorskie odbywa-
ły się regularnie i�w�obecności dużej publiczności. Z�kolei Nathan Lands-
berger założył towarzystwo teatralne imienia Schillera, które w�1910 roku 
doprowadziło do otwarcia Teatru Nowego [Neues Schauspielhaus]. Dzięki 
temu teatr miejski mógł się skupić na operze. Za czasów dyrekcji Leopolda 
Jessnera (1878-1945), wychowanka Żydowskiego Sierocińca w�Królewcu, 
w� lokalnym życiu teatralnym już przed pierwszą wojną światową pojawiły 
się akcenty awangardowe. Uległy one dalszemu wzmocnieniu podczas woj-
ny, pod wpływem inscenizacji Erwina Piscatora, i�w� latach dwudziestych, 
gdy dyrektorem teatru był Fritz Jessner. Animatorami tych przedsięwzięć, 
które rozmachem ulegały tylko rozmaitym formom życia muzycznego, były 
zarówno zasymilowane, jak i� ortodoksyjne rodziny żydowskich bankie-
rów, kupców, lekarzy i� adwokatów. Liberalizm i� zainteresowania kultural-
ne tej liczbowo niewielkiej, ale ekonomicznie dominującej warstwy miesz-
czaństwa – na przykład rodziny Hannah Arendt (1906-1975) – sprzyjały 
także w� Królewcu kształtowaniu się świadomości przekraczającej granice 
prowincji. 

Warto zwrócić uwagę na nowoczesność Królewca we wczesnym XX 
stuleciu, która znalazła odzwierciedlenie także w� architekturze, ponie-
waż wcześnie przyszło jej zagrożenie i�rychła bezlitosna likwidacja. Klimat 
w�Prusach Wschodnich poza Królewcem był już na przełomie wieków re-
stauracyjny, nacjonalistyczny i�antysemicki. Z�wielości stylów około 1900 
roku wyłoniła się niezwykle popularna antymodernistyczna „sztuka stron 
rodzinnych” [Heimatkunst]. To, co zapoczątkowali Gerhart Hauptmann, 
Max Halbe i�Hermann Sudermann swoimi sztukami teatralnymi – splata-
nie się patosu życia jako takiego z�życiem wiejskim we wschodnioniemie-
ckich prowincjach, obrazowane przy użyciu dialektu – stało się, podobnie 
jak w� innych regionach, nie tylko modą, ale także ucieleśnieniem auten-
tycznej kultury ludowej, gwarancją przywiązania do stron rodzinnych, któ-
re w�Prusach Wschodnich pod wpływem wydarzeń wojennych w�1914 roku 
i� z� całą mocą po oddzieleniu od Rzeszy w� 1919 roku, nabrało znaczenia 
najwyższej wartości politycznej, a�nawet moralnej. Dramaty i�opowiadania 
o�tematyce „pruskiej” cieszyły się w�latach dwudziestych i�w�stopniu szcze-
gólnym po 1930 roku wielkim wzięciem. Były wśród nich utwory osadzone 
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w�tradycji mitu tannenbergskiego, które w�historię wielkich mistrzów Za-
konu Krzyżackiego wplatały czyny wojenne Hindenburga i� Ludendorf-
fa oraz dzieła o� tematyce „mazurskiej” i� „nadniemeńskiej”, na co wpływ 
miała popularność tych regionów w�związku z�plebiscytem i�litewską anek-
sją. Twórcy tej literatury oczywiście w�większości nie mieszkali w�Królewcu, 
a�publikujące je wydawnictwa znajdowały się na zachodzie. Dlatego nie po-
damy tu żadnych jej przykładów, aczkolwiek miała ona oczywiście wpływ na 
publiczność czytającą. Plemienne rozumienie literatury zyskało w�Królewcu 
najwyższą legitymację dzięki publikacjom i�wykładom Josefa Nadlera, któ-
ry w�latach 1925-1931 był profesorem germanistyki na Albertynie. Konty-
nuator jego myśli, Walter Ziesemer, uczynił z�fatalistycznego irracjonalizmu 
substancję literatury wschodniopruskiej. 

Należy także wspomnieć garść autorów tworzących w� Królewcu bądź 
w� jego okolicach: wcześnie zmarłego Alfreda Brusta (1891-1934) z� See-
bad Cranz (obecnie Zielenogradsk), którego ekspresjonistyczna twórczość 
dramatyczna cieszyła się obok utworów Tollera i�Hasenclevera wielkim po-
wodzeniem we wczesnych latach dwudziestych. W� późniejszych opowia-
daniach i�powieściach (Die verlorene Erde, 1926; Eisbrand. Die Kinder der 
Allmacht, 1933) Brust zwrócił się ku pruskiej prehistorii kraju, osadzając 
w�niej kulturę pozostającą w�harmonijnym związku z�naturą, także z�seksu-
alnością. Młody Johannes Bobrowski zapewne Brustowi zawdzięczał swo-
je zainteresowanie czasami krwawych wojen, które toczył Zakon Krzyżacki.

Należy także wspomnieć Ernsta Wiecherta (1887-1950), który do 1929 
roku mieszkał w�Królewcu jako student i�nauczyciel, ale nie brał udziału 
w�życiu społeczności miasta. W�swoich utworach opowiada o�kryzysie jed-
nostki, której z�pomocą nie potrafi  pomóc cywilizacja, lecz tylko archaiczne 
siły, między innymi „las”. Wiechert był samotnikiem, ale jednocześnie pe-
dagogiem z�ambicjami profetycznymi i�jako taki jest przedstawicielem lite-
ratury Królewca. 

Pamiętać także należy – i�to z�wielu powodów – o�pisarce, która zgodnie 
z�„ofi cjalną” tradycją Prus Wschodnich powinna być niezrównanym ucie-
leśnieniem literatury królewieckiej. Jest nią Agnes Miegel (1879-1964). Jej 
literackie znaczenie ogranicza się w�zasadzie do garści napisanych po 1901 
i� opublikowanych w� 1907 roku ballad. Należała do kręgu twórców sku-
pionych wokół specjalizującego się w� „neoromantyzmie” wydawcy z� Jeny 
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Eugena Diederichsa. Ballady Miegel, podobnie jak utwory Börriesa von 
Münchhausena i�Lulu von Strauß und Torney, były pod względem formal-
nym przestarzałe, jeśli za punkt odniesienia przyjmiemy nową koncepcję 
tego gatunku opracowaną przez Franka Wedekinda. Miegel swojego sty-
lu prawie nie zmieniła, lecz tylko przeniosła go na inne gatunki: prozę re-
prezentowaną przez wyrafi nowane stylistycznie nowele (Geschichten aus 
Altpreußen, 1926) oraz hymniczne litanie, które czytano także w�radiu. To 
nie zmysł estetyczny, lecz podyktowana względami polityki literackiej kal-
kulacja (w�dużym stopniu będąca dziełem Ludwiga Goldsteina) zadecydo-
wała o�tym, że Agnes Miegel, która pracowała kilka lat jako dziennikarka, 
została w�latach dwudziestych wykreowana jako przedstawicielka lokalnej 
literatury stron rodzinnych. W�1924 roku pisarka otrzymała z�okazji jubile-
uszu Kanta tytuł doktora honoris causa, natomiast miasto przyznało jej wy-
nagrodzenie honorowe i�mieszkanie. W�księdze jubileuszowej, którą „Har-
tungsche Zeitung” wydała w�1930 roku dla upamiętnienia kolonizacji tych 
ziem przez Zakon Krzyżacki, portret Agnes Miegel znalazł się na ekspono-
wanym miejscu, a� Josef Nadler napisał entuzjastyczną laudację. Pisarce 
nadano pozycję przypominającą status „pisarki miejskiej”, który dziś przy-
znawany jest w�wielu miastach. Relacjonowanie jej osiągnięć nie budziło-
by kontrowersji, gdyby Agnes Miegel nie kontynuowała kariery także po 
1933 roku, m.in. w�Pruskiej Akademii Literatury i� gdyby Królewiec jako 
miejsce literatury nie uległ zniszczeniu właśnie za jej sprawą: przez otwar-
te uwielbienie Hitlera, nacjonalistyczną poezję wojenną i�czynny antysemi-
tyzm. To, że jej autokreacja jako przedstawicielki literatury królewieckiej 
uległa po ucieczce wzmocnieniu – przy czym w� edycji dzieł zawierającej 
ich „oczyszczone” wersje nie zdobyła się choćby na słowo komentarza albo 
żalu – pozostawiamy tu na boku. „Miejsce literatury” zostało nieodwracal-
nie spustoszone w�dniu palenia książek (10.05.1933 r.) bądź w�dniu, w�któ-
rym nazistowski dramatopisarz Eberhard Wolfgang Möller (1906-1972) ob-
jął kierownictwo królewieckiego teatru.

Pozostaje kwestią dyskusyjną, czy i�w�jakim zakresie zapis pamięci, czy-
li tak zwaną „literaturę wspomnieniową” – autobiografi e, dzienniki oraz 
utwory fabularne z�odniesieniami do realnych doświadczeń – można jesz-
cze zaliczać do literatury „królewieckiej”. Te bowiem utwory powstawały 
i�były publikowane gdzie indziej, w� innym otoczeniu. Do najważniejszych 
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utworów reprezentujących literaturę królewiecką należą Gefi llte Fisch. Eine 
Jugend in Königsberg (1973) Maxa Fürsta (1905-1978) oraz Zeugnis vom Un-
tergang Königsbergs. Ein „Geltungsjude” berichtet (1990) Michaela Wiecka. 

Literaturą wspomnieniową jest w�emfatycznym sensie także twórczość 
Johannesa Bobrowskiego (1917-1965), zarówno liryka, jak i� część pro-
zy. Przywoływanie przezeń przeszłości zawiera w�sobie element rozrachun-
ku i�moralnej refl eksji, także w�kontekście życia w�Królewcu. W�późnym 
opowiadaniu pt. Przestroga opublikowanym w�1965 roku autor dokonał re-
konstrukcji topografi i oraz anegdotycznych momentów z�życia tego miasta: 
„Ale miasto, o�którym mowa, jest duże, mieszka w�nim wielu porządnych 
ludzi, są zakłady przemysłowe, stocznia, fabryka wagonów i� rozległy port, 
kwitnie tu handel, słowem ważny to punkt przeładunkowy”4. Opowiadanie 
jest datowane na 1932 rok: „(...) dobiegła skądś zgrzytliwa muzyka, potem 
krzyki, komendy i�nadjechała konna policja, a�tuż za nią nadciągnęli dłu-
gim pochodem naziści, jeden w�drugiego brunatni aż po oczy, które powin-
ny były być w�miarę możności błękitne”5. Koniec tej historii nie może być 
inny: „Za pół roku ludzie Hitlera będą górą. Wtedy zaczną łowić nie tylko 
komunistów (...), ale schwytają też Preußa (...) jako wroga państwa czy też 
wroga ludu, jak to oni mówią, czyli dla tych samych powodów co komuni-
stów, a�nieco później także proboszcza z�katedry. Wtedy wezmą za jednym 
zamachem również niedzielnego pijaka, jako element aspołeczny, i�wkrótce 
potem naszego cichego człowieczka, jako upośledzonego umysłowo. Prze-
strzegajcie przykazań bożych, krzyknie im, kiedy nadejdą. Ale oni go nie 
usłuchają”6.

Gdyby go usłuchali, być może historia Królewca jako miejsca literatu-
ry miałaby dalszy ciąg. Tak się jednak nie stało, wobec czego możemy tyl-
ko bacznie obserwować, jak w�mieście nad Pregołą, którego nie otaczają już 
szczelne granice, zaczyna się – w�relacji z�europejskimi sąsiadami – wyklu-
wać rosyjska tradycja literacka.

4 J. Bobrowski, Przestroga, w: tenże: Uczta myszy i� inne opowiadania. Tłum. Z. Jaremko-
-Pytowska. Warszawa 1968, s. 191.

5 Tamże, s. 192.
6 Tamże, s. 193.
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KRÓLEWIEC. 
HISTORIA KOSMOPOLITYCZNEJ REPUBLIKI 

(2006)

Republika Weimarska w�Królewcu

DZIĘKI SWOJEJ AUTOBIOGRAFII AUGUST WINNIG stanie się później sław-
ny jako pisarz. Jej ostatni tom pt. Powrót do domu [Heimkehr] zawierający 
spojrzenie autora na wydarzenia w�regionie Bałtyku i�w�Prusach Wschod-
nich, ukazał się w�1935 roku. Theodor Schieder, podówczas kierownik cen-
trum badań nad historią regionalną „Prusy Wschodnie” w�Królewcu, uznał 
w� omówieniu tej publikacji za szczególnie warte lektury te jej fragmen-
ty, w�których jest mowa o�roli rządu Rzeszy „w�zdławieniu występujących 
na wschodzie sił oporu”. Chodziło o� opór przeciwko podpisaniu traktatu 
wersalskiego1. 

Winnig otwarcie parł do zbrojnej konfrontacji, ośmielony przez przy-
wództwo partii w�Berlinie. Poparcia partii mieszczańskich był pewny, mu-
siał tylko wysłuchać ostrzeżenia przewodniczącego królewieckiej Niezależ-
nej Socjaldemokratycznej Partii Niemiec (USPD), że wszelki opór byłby 
„zbrodniczym szaleństwem”. Podobny pogląd miało Naczelne Dowództwo 

1 T. Schieder, Krieg und Nachkrieg in der politischen Geschichte des Nordostens. Eine Literatur-
schau, „Altpreuß. Forschungen”, roczn. 14, 1937, z. 1, s. 116.
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Wojsk Lądowych. W�tej sytuacji wojna o�odstąpione Polsce tereny nie do-
szła do skutku2.

W�weimarskim Zgromadzeniu Narodowym w�1919 roku miała miejsce 
długa debata, czy nie byłoby lepszym rozwiązaniem odrzucenie postawio-
nych przez Aliantów warunków pokoju i�wycofanie się na teren Prus na 
wschód od linii Łaby za cenę okupacji zachodnich Niemiec. Ten tzw. plan 
państwa wschodniego [Oststaat-Plan] został ostatecznie zarzucony, aczkol-
wiek konserwatyści, i� to nie tylko ci pochodzący z�Prus Wschodnich, coś 
z�niego zdołali wycisnąć3.

Zaraz po wybuchu pierwszej wojny światowej wojska rosyjskie wdarły 
się głęboko na terytorium Prus Wschodnich, ale nie zdołały zająć Królew-
ca. W�końcu sierpnia 1914 roku, po przegranej przez armię rosyjską bitwie 
pod Tannenbergiem, losy wojny na wschodzie były w� zasadzie przesądzo-
ne, mimo że jeszcze dwukrotnie – ostatni raz w�lutym 1915 roku – docho-
dziło do walk na południowych terenach Prus Wschodnich, czyli na Mazu-
rach. Armią na wschodzie dowodził Paul von Hindenburg, generał, który 
w�chwili wybuchu wojny znajdował się w�stanie spoczynku, natomiast jego 
prawą ręką był Erich Ludendorff.

Po wojnie Hindenburg został obywatelem honorowym Królewca i� jed-
nocześnie cztery wydziały Albertyny, miejscowego uniwersytetu, nadały mu 
tytuł doktora honoris causa4. Medycy dali Ludendorffowi doktorat hono-
rowy, ponieważ „zachował przy życiu bardzo wielu Niemców”5. To nieco 
dziwna ocena zasług dowódcy, który ponosił odpowiedzialność za najwięk-
sze jak dotąd wojenne straty w�ludziach. Nadanie mu tej godności świad-
czy o�podszytych lękiem i�ulgą nastrojach ludności cywilnej Prus Wschod-
nich i�oczywiście także Królewca, która miała w�pamięci to, czego zdołała 
uniknąć dzięki niemieckim zwycięstwom na wschodzie. Nikt wtedy nie my-
ślał o�zatrważająco wysokich stratach rosyjskich. Postępowano tak, jak gdy-
by wojnę wywołała Rosja, a�nie Niemcy. 

2 A. Winnig, Heimkehr, Hamburg 1935, s. 212.
3 H. Schultze, Der Oststaat-Plan 1919, w: VfZ, nr 18 (1970), s. 123-163.
4 F. Gause, Die Geschichte der Stadt Königsberg in Preußen, 3 tomy, Köln, Graz 1965-1971, nowe 

wydanie Köln-Weimar-Wien 1996, t. III, s. 5.
5 Por. S. Schüler-Springorum, Die jüdische Minderheit in Königsberg/Preußen 1871-1945, 

Göttingen 1996, s. 221.
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Ludendorff także otrzymał honorowe obywatelstwo Królewca. Zwrócił 
je w�kwietniu 1932 roku, wspierając w�ten sposób narodowosocjalistyczną 
kampanię oszczerstw przeciwko nadburmistrzowi Królewca Lohmeyerowi. 
W�wyborach prezydenckich w�1925 roku Ludendorff wziął udział jako kan-
dydat narodowych socjalistów6. 

Prusy, zwłaszcza Prusy Wschodnie, musiały się zmierzyć ze skutkami 
wojny: abdykacją Hohenzollernów, stratami terytorialnymi na rzecz Polski 
i�Litwy oraz przerwaniem połączenia z� resztą Niemiec (i�Prus) przez pol-
ski korytarz. Poza tym Królewiec stracił w�następstwie rozbrojeniowych po-
stanowień Aliantów status miasta garnizonowego (nadburmistrz Lohmeyer 
mądrze wykorzystał tę sytuację, przekształcając wały obronne w�tereny par-
kowe) oraz odnotował spadek handlu ze wschodem o�ponad dwie trzecie 
w�porównaniu z�okresem przedwojennym7.

Pieniądze z�różnych programów pomocowych dla wschodu płynęły nie-
mal wyłącznie do rolnictwa. Jego krytyczne położenie budziło obawy przed 
reperkusjami politycznymi, które rzeczywiście nastąpiły mimo szczodrych 
subwencji. Za upadek Republiki Weimarskiej w�dużym stopniu winę pono-
szą także wschodniopołabscy latyfundyści oraz ich świta złożona z�byłych 
wojskowych8. Mimo wszystko rząd Rzeszy nie ignorował gospodarczych 
problemów Królewca jako ważnego przed wojną centrum handlu tranzyto-
wego na wschodzie. Koleje zadbały o�korzystniejsze warunki przewozu to-
warów, natomiast Reichswehrze wydano zalecenie, aby kontrakty dawać 
przede wszystkim zakładom przemysłowym i�dostawcom w�mieście nad Pre-
gołą. W�celu ominięcia wąskiego gardła, jakim stał się most kolejowy przez 
Wisłę pod należącym teraz do Polski Tczewem, stworzono połączenia mor-
skie przez Bałtyk z�zachodem. 

Utrzymywanie się w�Królewcu względnego spokoju społecznego aż do 
wybuchu światowego kryzysu gospodarczego w�1929 roku było w�niemałym 
stopniu zasługą włodarzy miasta. Wstrząsy wywołane upadkiem Cesarstwa 
spowodowały na terenach wiejskich oraz w�mniejszych miejscowościach na 

6 Por. opinię Gausego o� Ludendorffi e: „ten zasłużony, ale politycznie uparty człowiek”, w: 
Gause, tamże, t. III, s. 6.

7 Tamże, s. 53, 98-99.
8 Por. H.A. Winkler, Der lange Weg nach Westen, 4 tomy, München 2000, t. I, s. 508, 529, 538, 

542, 545.
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wschodzie wzrost i�radykalizację sił skrajnie nacjonalistycznych. Czasy, gdy 
właściciele dóbr rycerskich w�Prusach Wschodnich byli jeszcze zwolennika-
mi swobodnego handlu, a�tamtejsze stany próbowały wymusić na monar-
chii „republikańskie” ustępstwa, dawno już minęły. 

Zmiana politycznego klimatu stała się odczuwalna także w�Królewcu. 
W�latach dwudziestych władze miejskie przesunęły się nieco na prawo, po-
zostając jednak w� nurcie liberalnym. Wielce pouczający jest rzut oka na 
krajobraz partyjny. W�pierwszych wyborach do rady miejskiej w�1919 roku, 
w� których nie zastosowano już trójklasowej ordynacji wyborczej, 28.182 
głosy otrzymała USPD, a�19.790 głosów przypadło socjalistom z�większoś-
ciowej SPD (MSPD). Tym samym obie partie socjaldemokratyczne łącz-
nie otrzymały zdecydowaną większość. Był to wynik jaskrawo się różniący 
od przeciętnego wyniku w�całych Niemczech, gdzie USPD osiągnęła zale-
dwie 7,6% głosów9.

Niemiecka Partia Ludowa (DVP), która zebrała 19.416 głosów, stała się 
drugą po socjalistach siłą polityczną. Założona w�1918 roku przez Gustava 
Stresemanna partia była następczynią ugrupowania narodowych liberałów 
z�okresu Cesarstwa. Tak jak ono, profi lowała się narodowo, dając w�swo-
im statucie do zrozumienia, że wprawdzie „najodpowiedniejszą formą pań-
stwową” dla narodu niemieckiego byłaby monarchia, ale akceptacja życia 
w�warunkach republiki też jest możliwa10. Drugi po narodowych liberałach 
wynik wyborczy (16.546 głosów) osiągnęła następczyni partii postępu, czy-
li Niemiecka Partia Demokratyczna (DDP). Lewicowi liberałowie tworzy-
li więc całkiem pokaźną grupę. Jako zdeklarowani demokraci bez zastrze-
żeń popierali ustrój republikański i�wspierali reformy mające na celu jego 
wzmocnienie. Wybitną rolę jako założyciele DDP w�Królewcu odegrali bra-
cia Carl i�Ernst Siehr oraz redaktor naczelny „Hartungsche Zeitung” Paul 
Listowski. Ernst Siehr został w�1920 roku nadprezydentem Prus Wschod-
nich po Winnigu i�sprawował ten urząd niemal do samego końca Repub-
liki Weimarskiej. Z�DDP wywodził się także Hans Lohmeyer. Mianowany 
w�1919 roku na stanowisko nadburmistrza Królewca, zajmował je aż do od-
wołania przez nazistów w�1933 roku.

 9 Gause, tamże, t. III, s. 106.
10 Por. Winkler, tamże, t. I, s. 392.
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W�kolejnych wyborach DDP gwałtownie traciła wyborców, i�to zarówno 
w�wyborach miejskich, jak też krajowych i�parlamentarnych. Ostatecznie 
40.000 wyborców zagłosowało na DVP i�tylko 8.000 na DDP (ok. 39.000 
dostała SPD i�ok. 31.000 KPD). NSDAP aż do końca lat dwudziestych nie 
miała prawie żadnego znaczenia, co nie oznacza, że wyborcy Hitlera wzię-
li się znikąd i�już wcześniej nie dawali znać o�swoim istnieniu antydemokra-
tycznymi i� na ogół też antysemickimi manifestacjami. Jeszcze zobaczymy, 
jak ważną rolę w�wyborach odegra tak poważnie wzmocniona przychylnoś-
cią wyborców DVP w�latach kryzysu, w�którym Republika Weimarska po-
grążyła się w�1929 roku. 

Królewiec aż do 20 lipca 1932 roku leżał w�Prusach rządzonych przez le-
wicowych demokratów, z�pochodzącym z�tego miasta Otto Braunem na cze-
le rządu. Obaj najwyżsi rangą miejscowi urzędnicy: nadburmistrz Królewca 
Lohmeyer oraz sprawujący władzę w�całej prowincji, a�więc także w�mieście, 
nadprezydent Siehr wywodzili się z� obozu lewicowo-liberalnego. Na swo-
je urzędy dostali się jako przywódcy DDP w�Królewcu i�trwali na nich aż do 
końca pierwszej niemieckiej republiki. Podległy Siehrowi radca prezydial-
ny Günther Grzimek był jednocześnie przewodniczącym DDP w�Królewcu. 

Siehrowi i�Lohmeyerowi podlegali kolejni szefowie policji. Te ważne sta-
nowiska w�czasach Republiki Weimarskiej zajmowali w�Królewcu socjalde-
mokraci: Josef Lübbring, który w�1928 roku przeniósł się do Dortmundu 
i� jego następca Hans Brandt. Ten urząd zawsze sprawowali ludzie dużego 
formatu: Hippel, Frey i� Abegg. Lübbring i� Brandt okazali się godni swo-
ich poprzedników. W�coraz trudniejszych okolicznościach bronili republiki 
przed nacjonalistycznymi i�niebawem także narodowosocjalistycznymi kon-
kurentami. Lübbring ukrócił aktywność zdemobilizowanych żołnierzy i�ofi -
cerów, którzy chcieli kolportować na ulicach miasta antysemickie publika-
cje, w�1924 roku zabronił Hitlerowi występu w�Królewcu i�rozkazał policji 
rozwiązywanie antysemickich demonstracji. Gdy w�1920 roku prokurator 
generalny nie dopatrzył się w�haśle „Precz z�żydostwem!” znamion przestęp-
stwa, uznając, że nie jest ono wezwaniem do przemocy, Siehr interwenio-
wał, nakazując policji ścisłą obserwację autorów podobnych haseł ze wzglę-
du na zagrożenie bezpieczeństwa publicznego. 

Zapoczątkowaną przez Hippela i�pielęgnowana także przez Freya, auto-
ra projektu pruskiej ordynacji miejskiej, tradycję kontynuował prezydent 
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policji Hans Brandt, który w�1928 roku opublikował książkę Der Staat und 
die Juden [Państwo i�Żydzi]. Zaniepokojony szerzeniem się antysemityzmu 
na uniwersytetach, w�szkołach i�administracji, wezwał państwo do podjęcia 
zdecydowanych działań wobec urzędników lekceważących zagwarantowa-
ne konstytucyjnie równe prawa dla Żydów. 

Wśród założycieli „Klubu Republikańskiego” w� 1929 roku byli zarów-
no nadprezydent Siehr, jak i� Fritz Legatis, długoletni socjaldemokratycz-
ny przewodniczący rady miejskiej. Do grona członków-założycieli należała 
także Martha Harpf (SPD), jedna z�nielicznych kobiet zasiadających w�ra-
dzie miejskiej, oraz Paula Steiner, redaktorka „Hartungsche Zeitung”. Wła-
dzę w�mieście sprawowali w�latach dwudziestych politycy, którzy otwarcie 
opowiadali się po stronie zapisanej w�konstytucji w�1919 roku demokracji 
parlamentarnej i� ją mocą swojego urzędu wspierali. Był to ustrój, o�który 
swego czasu energicznie walczyli miejscowi liberałowie; już Johann Jacoby 
zrobił krok w�stronę socjaldemokracji, która lepiej odpowiadała jego poglą-
dom politycznym i�której Niemcy w�pierwszym rzędzie zawdzięczali to, że po 
pierwszej wojnie światowej stały się państwem o�ustroju demokratycznym. 

Mniejszość żydowska w�Królewcu

HISTORIA ŻYDÓW W� KRÓLEWCU zaczęła się późno. Wprawdzie żydowscy 
handlarze byli obecni na targowiskach miejskich od zawsze i�w�coraz więk-
szej liczbie, tym niemniej początki kupieckiej gminy żydowskiej przypadają 
mniej więcej na okres przekształcenia się Prus w�monarchię, czyli po koro-
nacji elektora brandenbursko-pruskiego na króla Prus w� 1701 roku. Je-
śli pominiemy otwarcie w�1680 roku sali modlitewnej przeznaczonej prze-
de wszystkim dla przejezdnych handlarzy, to wydana w�1703 roku pisemna 
zgoda na założenie cmentarza żydowskiego byłaby pierwszym pewnym świa-
dectwem potwierdzającym istnienie żydowskiej mniejszości w�Królewcu11. 
Pobyt w�mieście i�osiedlanie się w�nim jeszcze przez ponad stulecie podle-
gały rygorystycznym ograniczeniom. Od kogoś, kto choćby tylko czasowo 
chciał się tu zatrzymać, pobierano opłatę, tzw. glejt [Geleit], której ściąga-

11 H.-J. Krüger, Die Judenschaft von Königsberg in Preußen 1700-1812, Marburg/Lahn 1966, s. 7.
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niem zajmował się specjalny poborca. Pierwszym z� nich był niejaki Jere-
mias Bendix, dawny handlarz kamieniami szlachetnymi z�Halberstadt, któ-
ry dzięki dzierżawie glejtu doszedł do dużego majątku, a�jednocześnie jako 
nadzorca synagogi z�wielkim zaangażowaniem i�zręcznością dbał o�spójność 
gminy. W�1712 roku w�Królewcu mieszkało 36 zarejestrowanych rodzin ży-
dowskich; tylko niewiele z�nich, tak jak Jeremias Bendix, było w�posiada-
niu listu żelaznego12.

Jego posiadacz – w� przypadku listu wystawionego w� 1726 roku Moses 
Ruben – był objęty „naszą [tj. królewską – przyp. tłum.] najłaskawszą ochro-
ną i�osłoną, [...] w�taki oto sposób, że wspomniany Ruben Moses wraz z�mał-
żonką, dziećmi i�czeladzią w�Królewcu pod naszą ochroną i�osłoną osiąść, 
tu żyć podług prawa i�obyczaju żydowskiego oraz interesy, handel i�wszel-
ką działalność bez przeszkód uprawiać” może13. Było to zarządzenie wydane 
bezpośrednio w�Berlinie, z�pominięciem władz miasta. List żelazny koszto-
wał, a�opłatę trzeba było wnosić co roku. Od 1726 roku pieniądze z�tego ty-
tułu płynęły do szkatuły króla. Fryderyk Wilhelm I, któremu chodziło o�na-
pełnienie państwowej kiesy, a�nie o�jakieś wzbogacenie w�przenośnym sensie 
– na przykład w� postaci kulturowej różnorodności – nadawał tym, którzy 
słono za to zapłacili, przywileje oraz – tak jak w�przypadku Jeremiasa Ben-
dixa – tytuł nadwornego Żyda. W�sposób uprzywilejowany traktowano też 
tych, którzy przyczyniali się do ożywienia eksportu do Polski i�Rosji albo byli 
gotowi zaryzykować pieniądze na założenie manufaktury, głównie tkalni.

W�przypadku tych przywilejów mamy zwykle do czynienia z�ograniczo-
nymi czasowo regulacjami wyjątkowymi dotyczącymi prawa osiedlania się, 
nabywania nieruchomości oraz „wyznaczenia” więcej niż dwoje dzieci, to 
znaczy rozciągnięcia prawa schronienia na wszystkich bezpośrednich po-
tomków. W�ten sposób Żyd mógł z�posiadacza listu żelaznego stać się oso-
bą generalnie uprzywilejowaną i�zupełnie wyjątkowo (w�Królewcu były tyl-
ko dwa takie przypadki) otrzymać status Żyda „naturalizowanego”. Dopiero 
ktoś o�takiej pozycji nie podlegał specjalnemu ustawodawstwu dotyczące-
mu Żydów, chociaż nie wolno mu było w�miejscu zamieszkania otworzyć in-
teresu ani prowadzić działalności gospodarczej14. 

12 Schüler-Springorum, tamże, s. 26.
13 Por. H.-J. Krüger, Die Judenschaft von Königsberg in Preußen 1700-1812, Marburg 1966, s. 121.
14 Tamże, s. 14 i�20.
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Takie ogólne zasady obowiązywały w� całych Prusach. Odstępstwa od 
nich były pod absolutystycznymi rządami Fryderyka Wilhelma I�i�Frydery-
ka II nie do pomyślenia. Z�punktu widzenia królewieckiego mieszczaństwa 
należącego do gildii kupców i�piwowarów nie były one pożądane. Kręgi ku-
pieckie obawiające się o�swój monopol na składowanie towarów oraz kon-
kurencji ze strony „obcych” osiedleńców, którym król nadawał swobody, 
stawiały najsilniejszy opór przeciwko powstaniu drugiego rynku pozostają-
cego poza kontrolą cechów.

Mimo to szczególne położenie Królewca jako śluzy towarowej – i�w�co-
raz większym stopniu także jako centrum transferu dóbr duchowych – na 
granicy między Wschodem i�Zachodem, między lądem i�morzem oraz w�po-
łączeniu z�merkantylistycznymi interesami pruskich władców stwarzało ko-
rzystne warunki dla przedsiębiorczych przybyszów. Dzięki temu niektóre 
rodziny żydowskie osiągnęły dobrobyt i� wysoką pozycję w� miejskiej spo-
łeczności, do której – jako w�większości imigranci ze wschodu – czuli się 
przynależni i�wspierali ją donacjami przyczyniającymi się do rozwoju przede 
wszystkim instytucji dobroczynnych i�kulturalnych. 

Założycielem rodziny, która na tym polu nie miała w�XVIII w. sobie rów-
nych, był Joachim Moses Friedländer. Jako pierwszy Żyd w�Królewcu wszedł 
w�posiadanie przywileju generalnego, który nadano mu w�1764 roku za udział 
jego domu handlowego w�eksporcie do Polski i�Rosji wytwarzanych w�Pru-
sach tkanin oraz pochodzących z�królewskiej manufaktury wyrobów ze zło-
ta i�srebra. Wprawdzie wniosek jego synów o�naturalizację został odrzucony, 
niemniej jednak w�1812 roku spośród dziesięciu posiadaczy przywileju gene-
ralnego w�Królewcu pięciu nosiło nazwisko Friedländer. Patriarcha rodu Joa-
chim Moses Friedländer, który Herdera i�Lessinga nazywał swoimi ulubiony-
mi autorami, posiadał dom przy Brotbänkestraße 25, w�którym zatrzymał się 
Moses Mendelssohn podczas swojego pobytu w�Królewcu w�1777 roku. Sy-
nowie Friedländera założyli kwitnące przedsiębiorstwa handlowe, a�ich po-
ważne zbiory biblioteczne i�inne kolekcje stanowiły atrakcję nawet dla profe-
sorów uniwersytetu, którzy mogli z�nich swobodnie korzystać15.

Pierwszym Żydem w� Królewcu wybranym w� 1809 roku do rady miej-
skiej był Samuel Wolff Friedländer. Jego żona Rebecca, z� domu również 

15 Tamże, s. 19-20 i�51.
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Friedländer, angażowała się w�reformę szkolnictwa i�prowadziła salon. Wraz 
ze swoim bratem Davidem Friedländerem pobierała nauki u�znanego tak-
że poza Królewcem uczonego i�pisarza Isaaka Euchela, który przez jakiś czas 
mieszkał w�domu Friedländerów przy Brotbänkenstraße. David Friedländer 
został później jednym z�najwybitniejszych bojowników o�równouprawnienie 
Żydów w�Niemczech. Jako przedstawiciel generalny Żydów w�Prusach dzia-
łał w�zajmującej się tą sprawą komisji (od 1787 roku), najpierw w�Królew-
cu, później w�Berlinie, przyczyniając się w�decydującym stopniu do wydania 
w� 1812 edyktu emancypacyjnego. Na jego podstawie „żydowscy koloni-
ści w�Prusach” stali się „obywatelami państwa pruskiego wyznania mojże-
szowego”. W�Królewcu Żydzi cieszyli się pełnią praw obywatelskich już od 
1810 roku. Sporządzona przez prezydenta policji Freya ordynacja miejska 
nie tylko otwierała im drogę do ubiegania się o�obywatelstwo, ale ich do 
tego wręcz zobowiązywała16.

Niezwykle rozgałęziony ród Friedländerów miał niewielu konkurentów. 
Byli oni prekursorami, jeśli chodzi o�chęć przynależności i�stopień akultu-
racji, co później stało się wyróżnikiem mniejszości żydowskiej w� Królew-
cu w�stosunku do innych miast w�Prusach. Jednego z�Friedländerów, który 
w�1731 roku został studentem Albertyny, wydział fi lozofi czny bez problemu 
uznał za civis academicus. Gdy na wydziale lekarskim zaczęto robić mu trud-
ności, spowodował, że w�1733 roku kamera wojny i�domen na rozkaz kró-
la – było nie było „króla żołnierzy” Fryderyka Wilhelma I�– nakazała do-
puszczenie go do studiów medycznych. W�ten sposób utorował drogę wielu 
żydowskim lekarzom, którzy pokolenie później otrzymali wykształcenie na 
tym samym wydziale17.

Akademickie pytanie brzmi: Dlaczego w� latach 1806-1815, w� cza-
sie najgłębszego kryzysu, jaki kiedykolwiek dotąd dotknął Prusy, dokona-
no tam największego postępu na drodze do równouprawnienia Żydów jako 
obywateli państwa i�dlaczego po 1919 roku, w�warunkach nie mniejszego 
zagrożenia pruskiej państwowości, nastąpił proces odwrotny? Dlaczego an-
tysemityzm, jak i�w�ogóle nieliberalizm, przybrał postać tak groźną, że Max 
Fürst w�swoich wspomnieniach z�okresu królewieckiego napisał: „Dni po 

16 Tamże, s. 27-28; Schüler-Springorum, tamże, s. 37.
17 Tamże, s. 56-57.
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zamordowaniu Rathenaua były ostatnią nadzieją na uratowanie demokracji 
w�Niemczech. Przyparci do ściany, walczyliśmy potem z�nieuchronną klę-
ską”. Był rok 1922; nadzieję budziły masowe protesty uliczne mieszkańców 
Królewca, do których doszło po zamordowaniu żydowskiego ministra spraw 
zagranicznych Republiki Weimarskiej: „Była to najpotężniejsza demonstra-
cja, jaką kiedykolwiek widziałem w�Królewcu”18.

Prusy Wschodnie znalazły się po pierwszej wojnie światowej niewątpli-
wie w�położeniu gorszym niż inne części Rzeszy. Ale przecież ponad sto lat 
wcześniej wschodnią prowincję spotkał o�wiele gorszy los, gdy po militar-
nej klęsce w�1806 roku państwo pruskie praktycznie przestało istnieć. Kraj 
musiał dźwigać ciężary francuskiej okupacji, a� długoletnie stacjonowanie 
alianckich wojsk i rosyjskich po ustąpieniu Francuzów dodatkowo rujno-
wało i�tak już zbankrutowany kraj. Fanny Lewald w�powieści Familie Dar-
ner pisała, że w�Królewcu, gdzie istniała czujna i�krytyczna opinia publicz-
na, nadzór nad żołnierzami był nieco ostrzejszy, natomiast „w�mniejszych 
miejscowościach plądrowanie i�wszelkiego rodzaju brutalność były na po-
rządku dziennym”19.

Oczywiście nikt wtedy nie pytał ludu, jakie ma zdanie na temat ustaw, 
których nie uchwalały parlamenty, chociaż reformatorzy dążyli do tego od-
ległego celu. Gdy dwór królewski i�wraz z�nią monarchia uczepili się skraw-
ka terytorium państwa, które zdradzili, najważniejsi ustawodawcy mieli już 
za sobą teoretyczny kurs oświecenia. Jego główną siedzibą, w�której rezydo-
wali Kant i�jego uczeń Kraus, był Królewiec. To tu został zainicjowany naj-
ważniejszy program reform. Czyż właśnie autorytet tych nauczycieli nie wy-
warł tak korzystnego i� silnego wpływu zarówno na sposoby działania, jak 
i�na myślenie? To oczywiście nie jest wystarczająca odpowiedź na nasze aka-
demickie pytanie. Tym niemniej Kant ma ustaloną pozycję w�tradycji ży-
dowskiej myśli oświeceniowej i�jest przywoływany jako wielki emancypator. 
W�1990 roku francuski fi lozof Jacques Derrida, który wywodził się z�żydow-
skiej rodziny osiadłej w�Algierii, opublikował rozprawę poświęconą Fran-
zowi Rosenzweigowi oraz neokantyście Hermannowi Cohenowi. Jej tytuł 

18 M. Fürst, Gefl lte Fisch. Eine Jugend in Königsberg. Posłowie Helmut Heißenbüttel, München 
1973; nowe wyd. München 2004, s. 236.

19 F. Lewald, Die Familie Darner. Berlin 1887 i�1888. Wyd. skrócone Königsberg 1925, s. 266.
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zawiera najdalej jak dotąd idące utożsamienie krytycznej fi lozofi i Kanta ze 
sprawą żydowską: Interpretations at war. Kant, der Jude, der Deutsche20.

Spośród pierwszych czterech egzemplarzy Krytyki czystego rozumu, któ-
re Kant polecił swojemu wydawcy wysłać natychmiast po ukazaniu się, dwa 
trafi ły do żydowskich adresatów: do jego dawnego ucznia, lekarza Marcusa 
Herza w�Berlinie i�do Mosesa Mendelssohna. Gdy Kant ubiegał się o�pro-
fesurę w�Królewcu, zażyczył sobie, aby to właśnie Herz był respondentem 
jego inauguracyjnej dysertacji. Herz pozostał Kantowi wierny przez całe ży-
cie jako przyjaciel, korespondencyjny partner i� jeden z�pierwszych żydow-
skich propagatorów jego fi lozofi i. 

Kant miał wielu żydowskich uczniów, wśród nich Isaaka Euchela, któ-
ry studiował u�niego w�latach 1782-1786 tak skutecznie, że spokojnie moż-
na go nazywać jednym z�najwybitniejszych umysłów niemiecko-żydowskie-
go oświecenia. Euchel był wydawcą założonego w�1783 roku w�Królewcu 
czasopisma „Der Sammler” (HaMeassel), który był organem reformato-
rów żydowskiej wspólnoty. Kant zaangażował się w�powołanie Euchela na 
zwolnioną katedrę orientalistyki, lecz jego starania spełzły na niczym. Pro-
fesury na Albertynie stały się dostępne dla nieochrzczonych Żydów dopiero 
w�1866 roku. Euchel przeniósł się więc do Berlina. Przed wyjazdem opub-
likował jeszcze niemiecką wersję swojej rozprawy pod tytułem Gebete der 
hochdeutschen und polnischen Juden [Modlitwy wysokoniemieckich i� pol-
skich Żydów], którą zadedykował kobiecie, rzucając w�ten sposób wyzwanie 
swoim przeciwnikom w�obozie ortodoksów21.

Żydowscy uczniowie i� admiratorzy Kanta najwidoczniej przeoczyli pe-
wien dłuższy przypis w� jego „antropologii”, albo nie od razu potrafi li go 
umieścić we właściwym kontekście: „Żyjący wśród nas Palestyńczycy – od 
kiedy przebywają na wygnaniu, dotyczy to wieku z�nich – niebezzasadnie 
zyskali reputację oszustów. Osobliwe wydaje się myśleć o�narodzie oszustów, 
ale tak samo osobliwe jest przecież myśleć o�narodzie składającym się z�sa-
mych handlarzy [...]”22.

20 Por. M. Brumlik, Das Gesetz ist erhaben. Warum jüdische Philosophen und Theologen Kant als 
einen der ihren erkannten, „Die literarische Welt”, 7.02.2004.

21 Krüger, tamże, s. 50; Schüler-Springorum, tamże, s. 67.
22 I. Kant, Antropologia w�ujęciu pragmatycznym. Tłum. E. Drzazgowska, P. Sosnowska. War-

szawa 2005, s. 124, przyp. 15.
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Kant rozwinął następnie dziwnie jak na niego jednostronnie uzasadnio-
ną teorię, jakoby dogodne położenie starożytnej Jerozolimy na szlaku han-
dlowym z�Indii było przyczyną, że panował w�niej duch kupiecki: 

Przypuszczalnie fenomen dawnego bogactwa Salomona wynikł z�tego właśnie, a�kraj 
dookoła do czasów rzymskich pełen był kupców. Ponieważ już wcześniej utrzymywali 
oni liczne kontakty z�innymi kupcami wiary żydowskiej i�języka, po zniszczeniu Jero-
zolimy jedni i�drudzy rozeszli się stopniowo, docierając w�najbardziej odległe zakątki 
Europy, pozostali we wzajemnych stosunkach i�z�powodu korzyści płynących z�pro-
wadzonego przez nich handlu pozyskali opiekę państw, do których przywędrowa-
li. Tak więc ich rozproszenia po całym świecie [...] nie należy uważać wcale za prze-
kleństwo [...], lecz raczej za błogosławieństwo [...], 

gdyż w� żadnym innym narodzie tak wielu jego członków nie doszło do 
bogactwa23.

Prawdą jest tylko to, że Żydzi, z�którymi Kant stykał się w�Królewcu, 
w�większości byli handlarzami. Nie trzeba tu wyjaśniać, dlaczego tak było 
i� nie mogło być inaczej. Bogaczy było wśród nich jednak bardzo niewie-
lu. Kant, na podstawie oryginalnego wywodu logicznego, wyciąga jego zda-
niem rzeczowy wniosek, że tak było zawsze. Pozostaje zagadką, dlaczego 
przyjął założenie, że Jerozolimę, a�nawet całą Palestynę zamieszkiwali głów-
nie kupcy. 

Jak wiadomo, Kant nie był wolny od uprzedzeń; miały one wpływ na 
jego opinię o� Anglii i� Anglikach. W� innym przypisie do Antropologii do-
tyczącym (rzekomego) charakteru narodowego Anglików znajdujemy zda-
nie: „Duch kupiecki jest w� ogóle sam w� sobie nietowarzyski, jak duch 
szlachecki”24. 

Ta opinia pozostaje w�całkowitej sprzeczności z�popularną w�XVIII wie-
ku teorią – przed wszystkim dobrze znanych także w�Królewcu szkockich 
oświeceniowców Adama Smitha i�Adama Fergusona – zgodnie z�którą han-
del zbliża ludzi i� wszędzie tam, gdzie jest dozwolony, ustanawia pokojo-
we relacje, zastępując wojnę, to największe ze wszystkich nieszczęść. Jeśli 

23 Tamże, s. 125.
24 Kant, Antropologia, s. 285, przyp. 11.
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uważnie się przyjrzymy logice Kanta, to nie będziemy mogli powiedzieć, że 
miał on coś przeciwko Żydom. Nie miał też nic przeciwko kupcom, nato-
miast jego sprzeciw budziło społeczeństwo kupieckie, realizujące swoje in-
teresy polegające na osiąganiu osobistych korzyści. Najwięcej zastrzeżeń 
Kant miał wobec całego narodu kupców, który – tak jak w�jego opinii na-
ród angielski – poza wszystkim wykazuje skłonność do wywoływania wojen. 

W�tym kontekście mieści się opinia Kanta o� rzekomo tylko z�kupców 
złożonych i�rozsianych po całym świecie „Palestyńczykach”, którym przypi-
sywał to samo, co już Homer opowiadał w�Odysei o�Fenicjanach: że oszu-
kują w� interesach. Tak logika może nas śmieszyć, tym niemniej nie ma 
w�niej najmniejszego śladu rasistowskiego uprzedzenia. Być może ta zacie-
kłość miała związek z�traumatycznymi przeżyciami młodego Kanta, gdy był 
świadkiem, jak w�warunkach rynkowych jego ojciec przegrywał konfronta-
cję z�egoistycznymi konkurentami i�wpadał w�tarapaty. A�może był to po 
prostu owoc klasycznej edukacji, reminiscencja jego lektury Homera? 

W�XIX wieku nastąpiła integracja coraz liczniejszych rodzin żydowskich 
z�królewiecką klasą średnią; żydowskie osobistości angażowały się w�politycz-
ne, kulturalne i�społeczne życie miasta. Otwarcie na idee liberalizmu miało 
wpływ także na spory toczące się w�łonie gminy żydowskiej. Z�biegiem czasu 
reformatorzy zyskiwali coraz bardziej na znaczeniu. Ale nawet bardziej kon-
serwatywni członkowie wspólnoty prawie się nie odróżniali od pozostałych 
mieszkańców miasta językiem, zachowaniem ani ubraniem. Ich dzieci uczęsz-
czały do niemieckich szkół. Następowały sekularyzacja i�upolitycznienie, co 
pokazał ruch demokratyczny w�okresie przed rewolucją marcową. Zależnie 
od poziomu wykształcenia, w�większości przypadków uniwersyteckiego, i�już 
nie tylko w� związku z� zamiarem wykonywania zawodu lekarza rosła goto-
wość chrześcijańskiej konwersji. W� latach 1812-1842 chrzest przyjęło 166 
Żydów25, wśród nich Fanny Lewald i� jej dwaj bracia, polityczni przyjaciele 
i�współpracownicy Johanna Jacoby, m.in. Walesrode, lekarze Ferdinand Falk-
son i�Raphael Kosch, następca Jacoby’ego jako lekarz domowy Lewaldów, 
ponadto Simon Meyerowitz oraz dziesięciu członków rodziny Simsonów.

Akulturacja posunęła się tak daleko, że można by przyznać rację Bor-
chardtowi, który twierdził, że Żydzi w� Królewcu wyzbyli się całkowicie 

25 Gause, tamże, t. II, s. 434-435.
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swojego żydostwa. Ale taki opis jest czystą ideologią, taktyką samouspra-
wiedliwiania. Większość bowiem nadal należała do gminy żydowskiej i�jed-
nocześnie była związana z�politycznymi losami miasta i� jego życiem kultu-
ralnym. Żydzi uczestniczyli jako ochotnicy w�wojnach napoleońskich; rabin 
modlił się za idących na front landszturmistów, wymieniając w� modlitwie 
także króla Prus („który wolności i�prawa nam, jak i�swoim pozostałym dzie-
ciom z�ojcowską łagodnością dozwala”). Miało to miejsce podczas nabożeń-
stwa w� nowo otwartej synagodze; spośród ochotników, którzy wrócili do 
domu, siedmiu przyjęło chrzest26. Johann Jacoby, któremu Borchardt z�naj-
większym uporem przypisywał porzucenie żydowskiej tradycji, pozostał przez 
całe życie związany z�gminą żydowską, którą pragnął zreformować. Nie prze-
szkadzało mu to w�przyjaźnieniu się z�ortodoksyjnym rabinem Mecklenbur-
giem. Nawet w�bardzo liberalnych rodzinach, opisanych przez Maksa Fürsta 
w�jego książce, w�których – tak jak u�jego babki ze strony matki – nie obcho-
dzono świąt żydowskich, nie zastanawiano się nad konwersją. Podobnie pi-
sała Hannah Arendt o�swojej rodzinie ze strony matki27.

Politycznie mniejszość żydowska aż do końca była solidnym oparciem 
dla partii liberalnych – w�Królewcu, w�wyborach do pruskiego landtagu, 
a�potem do Reichstagu. Młody Max Fürst kolportował w�czasach Cesar-
stwa materiały wyborcze partii postępowych, a�po 1919 roku Niemieckiej 
Partii Demokratycznej (DDP)28. Hugo Haase i�Alfred Gottschalk, pierw-
szy w�Berlinie, drugi w�Królewcu, wspięli się na szczyty hierarchii partyjnej 
w�SPD. W�sumie nie sposób przecenić wytrwałości żydowskich mieszkań-
ców Królewca we wspieraniu liberalizmu i� demokracji. W� zdecydowanej 
większości, obojętnie czy ochrzczeni, czy nie, czuli się królewiakami, Pru-
sakami bądź Niemcami29. Wszyscy, na czele z� Ernstem Siehrem, nadpre-
zydentem Prus Wschodnich w� czasach Republiki Weimarskiej, pokazali 
wręcz wzorcowo, że w�konfrontacji z� równie samymi poważnymi dla Prus 
Wschodnich skutkami pierwszej wojny światowej można było być jedno-
cześnie patriotą i�demokratą.

26 Krüger, tamże, s. 64.
27 Fürst, tamże, s. 32, 85-86, 164.
28 Tamże, s. 201.
29 Tamże, s. 310-312, 318.
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Zastrzeżenia Kanta wobec kupców, z�którymi utożsamiał „naród żydow-
ski” polegały przede wszystkim na przekonaniu, że zależy im wyłącznie na 
własnej „szczęśliwości”, co odbija się na dobru ogółu. Żydowscy kupcy z�ro-
dzinnego miasta Kanta (w� rozumieniu dzisiejszym, a� nie jego współczes-
nych), jakby na przekór temu poglądowi swoją dobroczynnością uczynili 
wiele dla społeczeństwa miasta, wyrażając także w�ten sposób swoje prag-
nienie przynależności do niego. 

Reprezentatywnymi postaciami są synowie osiadłego w�Królewcu oko-
ło 1800 roku Josepha Simona, Samuel i� Moritz, którzy w� 1839 roku za-
łożyli dom bankowy. Z� Moritzem Simonem zetknęliśmy się już wcześniej 
jako właścicielem gazety „Königsberger Allgemeine Zeitung” oraz człon-
kiem rady nadzorczej gazety „Königberger Hartungsche Zeitung”. Ponadto 
w�1815 roku został wielkorządcą królewieckiego kupiectwa. 

Pozycja klanu Simonów w�mieście przypominała rangę rodu Friedlän-
derów sto lat wcześniej. Ci drudzy działali w�duchu oświecenia, natomiast 
ci pierwsi myśleli po gryndersku, tak jak to wtedy było w�Cesarstwie po-
wszechne. Bratanek Moritza Simonsa Robert, fi nansista znany i�szanowany 
także poza regionem, był przewodniczącym liberalno-narodowego stowa-
rzyszenia w� Królewcu, a� „Königsberger Allgemeine Zeitung” coraz bar-
dziej stawała się organem publicystycznym narodowych liberałów, aby po 
1919 roku zbliżyć się do prawicowo-liberalnej Niemieckiej Partii Ludowej 
(DVP).

Jednakże największe zasługi dla Królewca położył syn Moritza Simo-
na Walter, „chyba największy dobroczyńca, jakiego miasto kiedykolwiek 
miało”30. Jako radny do spraw społecznych i�edukacji powszechnej znał bo-
lączki miasta i� wiedział, jak najlepiej wykorzystać dla celów publicznych 
prywatne środki, którymi rozporządzał. Największym gabarytowo prezen-
tem, który podarował społeczeństwu miasta, były otoczone zielenią te-
reny sportowe vis a� vis ogrodu zoologicznego, którym w�dowód wdzięcz-
ności i� w� pełni zasłużenie nadano imię placu Waltera Simona. Ponadto 
Simon ufundował kąpielisko dla miejskich szkół, na którym uczniowie nie-
odpłatnie pobierali naukę pływania, założył i�utrzymywał kuchnię i�biblio-
tekę ludową, za jego pieniądze urządzono nad Pregołą stanicę wodną dla 

30 Gause, tamże, t. II, s. 673, 693; por. R. Albinus, Königsberg-Lexikon, Würzburg 2002, s. 292.
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szkolnego towarzystwa wioślarskiego, dołożył się do budowy ukończonego 
w�1901 roku kościoła Luizy oraz przytułku dla ubogich, a�nawet przyczynił 
się do wybudowania w�mieście pomnika Bismarcka. 

Poza tym Simon wspierał fi nansowo publikowanie dzieł naukowych po-
święconych historii Królewca i�podarował magistratowi cenne srebra stoło-
we na potrzeby coraz częstszych przyjęć i�bankietów. Jak tego było mało, to 
on zamówił u�malarza Emila Dörstlinga słynny obraz Współbiesiadnicy Kan-
ta [Kants Tischgenossen]. Także obraz Ludwiga Dettmanna Simon Dach wita 
Opitza w�ogrodzie muz [Simon Dach begrüßt Opitz in der Kürbishütte] powstał 
z�jego inspiracji (i�za jego pieniądze).

W� 1908 roku Simon otrzymał honorowe obywatelstwo, natomiast 
w�1933 roku plac Waltera Simona przemianowano na plac Ericha Kocha, 
nazistowskiego gauleitera Prus Wschodnich. Odtąd odbywały się na nim 
przemarsze zwolenników partii nazistowskiej, po raz pierwszy po manifesta-
cji w�halach targowych z�udziałem Adolfa Hitlera. 

Rada miejska i�magistrat aż do objęcia władzy przez Hitlera chroniły ży-
dowską mniejszość przed atakami antysemickich i�antyrepublikańskich eks-
tremistów. Sytuacja zmieniła się z� dnia na dzień, gdy narodowi socjaliści 
w�wyborach do parlamentu miejskiego 7 lutego 1933 roku otrzymali 54% 
głosów, co dało im absolutną większość.

Pierwszą żydowską ofi arą mordu w�Królewcu był menedżer kina „Pas-
sage” Max Neumann. Trzy lata wcześniej udowodnił swojemu dozorcy 
kradzież i� go zwolnił. Ten zapowiedział zemstę, publikując swoje pogróż-
ki w�prasie nazistowskiej. Neumann został 13 marca 1933 roku schwyta-
ny i�zaciągnięty do centrali SA, gdzie go tak skatowano, że zmarł kilka dni 
później. Jego oprawcy wcierali mu w�rany czernidło drukarskie, natomiast 
lekarzowi, który zajął się Neumannem, grozili tym samym, wobec czego 
musiał się ukrywać. Później udało mu się uciec do Włoch31.

W� pierwszych tygodniach władzy nazistów doszło do kolejnych mor-
dów, nie mówiąc o� licznych pobiciach i� podpaleniach żydowskich skle-
pów i�starej synagogi. Podczas posiedzenia rady miejskiej lekarz Alfred Got-
tschalk, przewodniczący SPD w�Królewcu, został uderzony w�twarz. Później 
tego siedemdziesięciolatka wraz z� politykami innych partii opozycyjnych 

31 Schüler-Springorum, tamże, s. 287, 297.
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internowano w�forcie Quednau. Po zwolnieniu został w�Królewcu, znosząc 
wszystkie akty dyskryminacji i�udręki, które odtąd były udziałem miejsco-
wych Żydów. Wyrzucony z�własnego mieszkania w�ramach akcji upychania 
Żydów w� tzw. „domach żydowskich” (na przemianowanej na Synagogen-
strasse ulicy Seilenstrasse), Gottschalk zmarł w� szpitalu. Będąc w� pode-
szłym wieku, uniknął deportacji tylko dlatego, że nie nadawał się do trans-
portu32. Jego bratanica lekarka Lotte Gottschalk odebrała sobie życie, gdy 
otrzymała polecenie stawienia się w�ujeżdżalni przy Wrangelstrasse. „Na ur-
nie z�jej prochami musiano zmienić inskrypcję na: Sarah Gottschalk, opie-
kunka chorych”33. Z�ujeżdżalni tych, którzy nie mieli już żadnych złudzeń 
co do dalszego losu, przeprowadzono pod strażą na dworzec północny i�za-
ładowano do wagonów towarowych. Pojęcie o� tym, co się wtedy działo, 
daje historia córki jubilera Ludwiga Aarona, Lotte Heller, którą zastrzelono 
jeszcze na dworcu „za nielegalne posiadanie ślubnej obrączki”34.

Świadkowie mówią o�„obojętności i�bierności” większości mieszkańców 
wobec prześladowań Żydów we wschodniopruskiej metropolii. Były rad-
ny miejski do spraw szkolnictwa Paul Stettiner, jedna z�najwybitniejszych 
osobistości w�życiu kulturalnym Królewca przed 1933 rokiem, współzałoży-
ciel DVP w�Prusach Wschodnich i�obywatel honorowy miasta, nieustannie 
był atakowany i�zagadywany na ulicy: „Jeszcze żyjesz, Żydzie?”. Mógł sobie 
wmawiać, że to są tylko wybryki podburzonej mniejszości, ale co z�tego, je-
śli ci, którzy mogliby wyrazić swoją dezaprobatę, siedzieli cicho. W�reakcji 
na zarządzenie z�1 września 1941 roku dotyczącym noszenia „gwiazdy Da-
wida”, Paul Stettiner odebrał sobie życie.

„Poznałem maleńką garstkę ludzi zdolnych przynajmniej do myślowe-
go oporu przeciwko prześladowaniom i�niemal nikogo, kto czynem albo sło-
wem przeciwstawiłby się żądaniu, aby przyjaciół sprzed tygodnia trakto-
wać w�tym tygodniu jako zaciekłych wrogów”35. Ta opinia byłego redaktora 
„Königsberger Hartungsche Zeitung” Ludwiga Goldsteina jest tym bardziej 
znamienna, że był on nauczony, aby nie poprzestawać na pierwszych wra-
żeniach i�subiektywnych ocenach, i�tej zasady się konsekwentnie trzymał. 

32 Tamże, s. 296-297, 353-354.
33 Gause, tamże, t. III, s. 148.
34 Schüler-Springorum, tamże, s. 356.
35 Tamże, s. 308-310.

Prusy Wschodnie.indd   458Prusy Wschodnie.indd   458 14.06.2022   16:22:0214.06.2022   16:22:02



« 459 »

Królewiec. Historia kosmopolitycznej republiki (2006)  

Goldstein był żonaty z�nie-Żydówką, co uchroniło go od najgorszego. W�za-
piskach, które prowadził aż do śmierci w�1943 roku, postawił sobie za cel 
prowadzenie szczegółowej kroniki losu Żydów w�mieście. 

Ocaleni relacjonowali, że niektórzy urzędnicy i�policjanci „poprawnym 
i� życzliwym zachowaniem” dawali im do zrozumienia, co myślą o�karnym 
represjonowaniu niewinnych obywateli żydowskich36. A� gdy mianowany 
przez rząd Papena prezydent policji Hans Berner złożył w�listopadzie 1933 
roku swój urząd na znak protestu, świadczyło to o�tym, że w�policji zacho-
wały się jeszcze resztki tego, co charakteryzowało jej poprzednich szefów 
– od Hippela, przez Freya, aż do socjaldemokratów Lübbringa i�Brandta: 
świadomość prawna i�bycie blisko obywateli.

Jeśli ktoś pragnie poznać położenie Żydów, którzy przetrwali w�Królew-
cu do końca, także w�pierwszych trzech latach powojennych, aż do ich wy-
siedlenia w�1948 roku, powinien przeczytać książkę Michaela Wiecka Zeug-
nis vom Untergang Königsbergs. Ein ‘Geltungsjude’ berichtet [Świadectwo 
upadku Królewca. Relacja ‘ważnego Żyda’]37.

„Ważni Żydzi” [Geltungsjuden] – dzieci z�rodzin, w�których jedno z�ro-
dziców nie było Żydem – korzystały z�okresu ochronnego aż do końca woj-
ny. Matka Wiecka, znana skrzypaczka, jako Żydówka została natychmiast 
wykluczona z�życia muzycznego miasta, a�ojciec stracił miejsce w�miejskiej 
orkiestrze. Matka i� syn musieli wykonywać prace przymusowe. Po tym, 
co spotykało trzynastolatka zmuszonego do noszenia „gwiazdy Dawida”, 
trudno uwierzyć, że czynny antysemityzm był w� tym mieście zjawiskiem 
wyjątkowym. 

Jednym z�bardzo niewielu zachowanych do dzisiaj budynków jest dawna 
żydowska ochronka. Znajduje się on naprzeciwko odrestaurowanej katedry, 
na przeciwległym brzegu Pregoły. Zwiedzający katedrę powinni rzucić na 
niego okiem, wspominając wydarzenia, który rozegrały się w�samym budyn-
ku i�w� jego najbliższych sąsiedztwie w� listopadzie 1938 roku podczas tzw. 
nocy kryształowej. Michael Wieck miał wtedy dziesięć lat i�był uczniem są-
siadującej z�ochronką szkoły: 

36 Tamże, s. 310.
37 M. Wieck, Zeugnis vom Untergang Königsbergs, Heidelberg 1993, s. 101 (tłum. pol. Młodość 

w Königsbergu w czasach Hitlera i Stalina, Warszawa 2018).
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Pewnego ranka moi rodzice byli bardzo zdenerwowani i�zatroskani. Zabronili mi iść 
do szkoły i�powiedzieli, że synagoga – i�tym samym także szkoła – została zniszczona 
i�spalona. Dzieci z�pobliskiej ochronki wypędzono w�nocy w�piżamach na ulicę. Pan 
Wollheim – pomocnik kantora i�kierownik ochronki – został ciężko pobity; chciano 
go wrzucić do płynącej po drugiej stronie ulicy Pregoły. Aresztowano mnóstwo Ży-
dów i�zamknięto ich w�więzieniach gestapo. Pani Winter – znajoma rodziców – po-
zbierała wczesnym rankiem dzieci z�ochronki i�zabrała je do siebie do domu. Wie-
dzieliśmy, że jeszcze miała duże mieszkanie38.

Dawid F. Kaelter, podówczas kierownik żydowskiej szkoły, został wyrzu-
cony z�mieszkania wraz z�całą rodziną. Na ulicy był świadkiem maltreto-
wania kantora Wolheima: „Z�rykiem pędzili starego człowieka ulicą aż do 
najbliższego mostu na Pregole, grożąc, że wrzucą go do rzeki; tylko dzięki 
interwencji ich przełożonego do tego nie doszło”. Wolheim odniósł tak po-
ważne obrażenia, że musiał kilka tygodni spędzić w�szpitalu. Lekarza, który 
chciał się zająć przerażonymi i�marznącymi na ulicy dziećmi, także pobito39.

Kaelter zdołał uciec z�Królewca w�1939 roku. Jego następczyni w�szko-
le żydowskiej, Rosa Wolff, została w�1942 roku deportowana i�zabita, tak jak 
inne ofi ary wywózki. Czternastoletni podówczas Michael Wieck odważył się 
pójść na miejsce zbiórki przy Wrangelstraße i�zaproponować swojej ulubio-
nej nauczycielce pomoc. Pomógł jej zanieść bagaż na dworzec: 

Nikt przecież nie wiedział, że kilka godzin później co większe sztuki bagażu załado-
wano do osobnego wagonu, który odłączono od składu i�pozostawiono na dworcu 
[...] skradzione rzeczy – te cenniejsze oczywiście wyciągnięto wcześniej – rozdzielo-
no później między „towarzyszy narodowych” – ofi ary bombardowań.

W�drodze na dworzec chłopiec, który niepostrzeżenie włączył się w�kon-
wojowaną przez mundurowych kolumnę, ujrzał swoją ciotkę Fanny siedzą-
cą na krawężniku: 

Nie miała już sił iść dalej. Nie wiedziałem, co robić i�za długo zwlekałem. Minąłem ją 
o�kilka kroków, objuczony ciężkim bagażem, którego moja stara nauczycielka nigdy 
by nie udźwignęła. Kolumna popychała mnie do przodu, utrudniając zatrzymanie 

38 Tamże, s. 67.
39 Por. Schüler-Springorum, tamże, s. 348.
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się. Obejrzałem się za siebie i�znów spojrzeliśmy sobie w�oczy; przeszyło mnie jej pro-
szące i�pełne wyrzutów spojrzenie – ostatni raz, ponieważ nie zobaczyłem jej więcej.

Spośród całego zła, które doznawał przez całe dzieciństwo i�młodość, to 
doświadczenie było najgorsze: „Ten moment stał się traumą, zostawił dwa 
głęboko zranione serca; ranę, która we mnie – pogłębiona dodatkowo przez 
poczucie winy – nigdy nie zdoła się zagoić”40.

Dla konwojentów młody Wieck należał do tych osób, którym jako prze-
znaczonym na śmierć nie wolno było opuścić dworca. Jednakże szczęście 
mu dopisało, tak jak jeszcze wiele razy później. Jeden ze strażników dał mu 
bowiem znak, aby uciekał. 

To wszystko działo się w� mieście, w� którym „specyfi cznie miejski kli-
mat” stworzył „warunki do stosunkowo wczesnej i� daleko idącej inte-
gracji żydowskiej mniejszości z� mieszkańcami Królewca i� królewieckim 
drobnomieszczaństwem”41. Mimo tego, co się później wydarzyło, widać tu 
to, „co w� historii wzajemnych oddziaływań niemiecko-żydowskich mogło 
było się wydarzyć i�co pod określonymi warunkami było możliwe”.

„Trzecia Rzesza” w�Królewcu

JOHANNES BOBROWSKI, który od 1930 roku chodził w�Królewcu do szko-
ły (w�1938 roku zrobił maturę w�staromiejskim gimnazjum), jest autorem 
opowiadania (Przestroga) będącego opisem spaceru po mieście sześć miesię-
cy przed dojściem narodowych socjalistów do władzy. Istnieją miejscowości, 
czytamy na wstępie, które – tak jak niektórzy ludzie – chlubią się „słynnymi 
krewnymi” i�pragną, aby je nazywać Florencją nad Łabą albo Szprewskimi 
Atenami. Miasto takie jak Królewiec tego nie potrzebuje, chociaż tak jak 
Rzym zbudowano je na siedmiu wzgórzach, „posiada bowiem uniwersytet, 
Akademię Sztuk Pięknych, kilka stowarzyszeń naukowych, a� wśród nich 
Towarzystwo Miłośników Starożytności”42.

40 Wieck, tamże, s. 33-34.
41 Schüler-Springorum, tamże, s. 363-364.
42 J. Bobrowski, Przestroga, w: tenże, Uczta myszy i�inne opowiadania. Tłum. Z. Jaremko-Pytowska. 

Warszawa 1968, s. 185-193, tu: s. 185. Kolejne cytaty według tego wydania (przyp. tłum.).
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Autor kreśli na początku duchowy profi l miasta, któremu miasto miesz-
czańskie w�niczym nie ustępuje: 

Ale miasto, o�którym mowa, jest duże, mieszka w�nim wielu porządnych ludzi, są za-
kłady przemysłowe, stocznia, fabryka wagonów i� rozległy port, kwitnie tu handel, 
słowem ważny to punkt przeładunkowy (s. 191).

Od określenia „duże miasto” zaczyna się słynna królewiecka miniatu-
ra Kanta w� jego Antropologii w�ujęciu pragmatycznym. Bobrowski przywo-
łuje topografi ę miasta z�Górnym Jeziorem („wzdłuż brzegu rozsiane są pi-
wiarnie w�ogródkach i�kawiarnie na tarasach, więc wieczorami urządza się 
tu korso żeglarskie”, s. 188), zamkiem i�stojącym przed nim pomnikiem ce-
sarza („jest z�brązu i�stoi na kamiennym cokole, z�którego nie może zejść”, 
s. 188), katedrą i�kościołami i�ich wymienionymi z�nazwiska pastorami, któ-
rych kaznodziejskie zdolności zostają opisane („kazanie pastora von Bahr 
trwa jak uciął dwanaście minut, ludzie i�tak nie potrafi ą się dłużej skupić, 
natomiast radca konsystorski Claudin mówi okrągłe dwadzieścia pięć mi-
nut”, s. 188).

Poznajemy nie tylko wygląd zewnętrzny miasta, lecz sięgamy wzrokiem 
głębiej, ogarniając nim konstytutywne elementy tego miasta: historycz-
ne budowle i� wraz z� nimi historię, o� którą troszczy się Towarzystwo Mi-
łośników Starożytności; uniwersytet jako siedlisko znamienitych i�sławnych 
umysłów, otwarty na miasto dzięki otaczającym go stowarzyszeniom nauko-
wym, wyborny poczet najróżniejszych Kościołów i�wreszcie fundament go-
spodarczy, na którym wszystko się opiera: pracowitość obywateli i� zmysł 
handlowy. Mowa jest o�„porządnych ludziach”, „rozległym porcie”, „kwit-
nącym handlu” i�„ważnym punkcie przeładunkowym” (s. 190). 

Ciekawe byłoby porównanie weduty Kanta z� obrazem Bobrowskiego. 
Państwa u�niego w�ogóle nie ma; „collegia krajowe rządu” zastąpiły u�Kan-
ta precyzyjnie wymienione parafi e. Odwołująca się do wielkiego wzorca, 
historycznie zróżnicowana panorama miejska tworzy imponujące kulisy, 
w� których nagle powstaje jakiś ruch i� „udziela się niepokój”: samochody 
przystają bądź skręcają w�przecznice – „dobiega skądś zgrzytliwa muzyka, 
potem komendy i�nadjechała konna policja, a�tuż za nią nadciągnęli długim 
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pochodem naziści, jeden w�drugiego brunatni, aż po oczy, które powinny 
być w�miarę możności błękitne” (s. 192).

Wtem pojawia się osobnik, który wychyliwszy wiele kielichów wina 
mszalnego w�różnych kościołach, w�których o�różnych godzinach odbywają 
się niedzielne nabożeństwa poranne, jest już nieco podchmielony: 

Wzdłuż kolumny brunatnych biegnie miejski fl ecista Preuss i�krzyczy, co o�nich my-
śli: nieroby, próżniaki, łobuzy i�inne i�wygraża im fl etem. Właściwie chodzi mu o�ko-
munistów, gdyż mówi: jakże cesarz nie miał przegrać przez was wojny, barany. Nie 
rozróżnia, kto jest kto; demonstracja to demonstracja, nikt mu nie wytłumaczył, że 
jest rok 1932 (s. 192).

O� tym, co się działo potem, co naprawdę wydarzyło się w� Królewcu, 
autor informuje nas w�komentarzu zamieszczonym na samym końcu opo-
wiadania: „Za pół roku ludzie Hitlera będą górą. Wtedy zaczną łowić nie 
tylko komunistów, przez których cesarz przegrał zdaniem Preussa wojnę, 
owszem, ci pójdą na pierwszy ogień, ale schwytają też Preussa, zabiorą go 
z� jego domu przy ulicy Wagnera, która zostanie przemianowana na ulicę 
Ryszarda Wagnera, ale poza tym zostanie taka jak była; zabiorą go jako wro-
ga państwa czy też wroga ludu, jak to oni mówią, czyli dla tych samych po-
wodów co komunistów, a�nieco później także proboszcza z�katedry. Wte-
dy wezmą za jednym zamachem również niedzielnego pijaka, jako element 
aspołeczny...” (s. 193).

Pisarka Marie-Luise Kaschnitz mieszkała w� Królewcu w� latach 1932-
-1937. W�tym czasie ukazały się jej dwie pierwsze powieści (Liebe beginnt 
oraz Elissa). Z�mężem, który otrzymał katedrę archeologii na Albertynie, 
mieszkali przy Hardenbergstraße. Pisarka opisuje, jak oboje wieczorem 
30 stycznia 1933 roku 

na piechotę przeszli długą drogę z�dzielnicy portowej do centrum, aby się czegoś do-
wiedzieć; nie mieliśmy wtedy jeszcze radia. Przechodzimy szerokim drewnianym mo-
stem przez staw zamkowy i�wchodzimy do lokalu, a�na wejściu uderza nas chmu-
ra dymu papierosowego, zapach grzanego wina i� z�głośnika głos spikera z�Berlina. 
Głos podaje informację o� przejęciu władzy przez partię narodowosocjalistyczną, 
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Hindenburg mianuje Hitlera kanclerzem, którego na Wilhemstraße owacyjnie po-
zdrawia tłum ludzi i� pochód z� pochodniami. Wiwaty berlińczyków, skandowane 
gromko Sieg-Heil, Sieg-Heil miesza się z�owacjami słuchaczy w�Królewcu; gdy wra-
camy do domu, tu też płoną już pochodnie, a� marszowy krok podkutych butów 
SA-manów wprawia drewniany most w�drżenie43.

Tylko tyle zostało z�woli samostanowienia i�upartej samodzielności mi-
nionych stuleci? Czy Królewiec był już tylko echem totalitarnego Berlina?

Podczas wyborów do Reichstagu i�parlamentu krajowego w�1928 i�1929 
roku prawicowo-liberalna Niemiecka Partia Ludowa (DVP) była jeszcze 
w� Królewcu najsilniejsza. Otrzymała, jak już wspomniano, ponad 40 tys. 
głosów, uzyskując niewielką przewagę nad SPD z�około 39 tys. głosów. Taki 
wynik dawał obozowi liberalno-demokratycznemu solidną większość. 

Tę pulę zwiększało nieco ponad 31 tys. głosów oddanych na KPD i�nie-
całe 18 tys., które otrzymała prawicowo-konserwatywna Niemiecka Naro-
dowa Partia Ludowa (DNVP). Natomiast na NSDAP głosowała za każdym 
razem mikroskopijna grupa nieco ponad 2 tys. wyborców.

Trzy lata później, w�następujących krótko po sobie wyborach do Reich-
stagu 31 lipca i�6 listopada 1932 roku, obraz był już zupełnie inny. NSDAP 
otrzymała w� lipcu 75.760 głosów (pół roku później tylko 62.688). SPD 
w�porównaniu z�latami 1928 i�1929 mniej więcej zachowała swój stan po-
siadania (ponad 37.000 głosów), podobnie jak KPD, która nawet go od lip-
ca do listopada powiększyła z�33.878 do 38.240 głosów. Przegraną w�wybo-
rach w�1932 roku była narodowo-liberalna DVP, której zwolennicy tłumnie 
uciekli do narodowych socjalistów. W�lipcu wybrało ją tylko 3033 wybor-
ców (w�listopadzie wprawdzie dwa razy tyle, ale i�tak było to zaledwie 6169 
głosów). Natomiast poparcie dla DNVP spadło początkowo do nieco po-
nad 10.000 głosów, aby w�listopadzie wzrosnąć do ponad 18.000, czyli było 
większe niż w�1928 i�1929 roku. 

Gdy spojrzymy na wyniki wyborów do rady miejskiej 5 marca 1933 roku 
(tuż przed wystąpieniem Hitlera w�Królewcu), zobaczymy, że NSDAP i�tu 
odnotowała sukces. Tym niemniej 28.193 wyborców wybrało SPD (wo-
bec 35.413 głosów w�1929 roku), natomiast 22.336 głosów zebrała KPD 

43 M.-L. Kaschnitz, Orte. Aufzeichnungen, Frankfurt/M. 1973, s. 40.
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(w�1929 roku 30.152 głosy). Co ciekawe, DNVP niemal nic nie straciła; 
14.047 głosów było wynikiem tylko nieco gorszym niż w�1929 roku (15.770 
głosów). Także tutaj wielką przegraną była DVP, która otrzymała zaledwie 
28.135 głosów, co dało tylko jeden mandat. Jeszcze w� wyborach w� 1929 
roku zagłosowało na nią 34.455 wyborców44.

Obie partie lewicowe wprawdzie poniosły straty, ale biorąc pod uwa-
gę okoliczności, tzn. ich stygmatyzację jako wrogów ludu i�czynne napaści 
na przywódców, i�tak osiągnęły zadziwiająco dobry wynik, zwłaszcza w�po-
równaniu z�narodowymi liberałami z�DVP. Godny uwagi jest dobry wynik 
DNVP, partii wielkich posiadaczy ziemskich, wrogów demokracji, monar-
chistów i�antysemitów, która – aby położyć kres Republiki Weimarskiej – 
nie zawahała się przed stworzeniem wspólnego z�narodowymi socjalistami 
rządu. Temu ultrakonserwatywnemu ugrupowaniu chodziło najwyraźniej 
o� utrzymanie partii jako politycznej reprezentacji interesów, także wobec 
koalicyjnego partnera NSDAP. 

W�Królewcu i�w�Prusach Wschodnich duży wpływ na wyborców DNVP 
miał gauleiter Erich Koch. Gdy przybył do Królewca, miejscowa komórka 
partii Hitlera miała 80 członków. Gregor Strasser, który podówczas odpo-
wiadał za budowę struktur partyjnych NSDAP w�zachodnich i�północnych 
Niemczech, podobno zaproponował im dwóch kandydatów na stanowi-
sko przewodniczącego: późniejszego szefa SS Heinricha Himmlera i�Ericha 
Kocha, byłego pracownika kolei, który partyjną karierę zaczynał w�Elber-
feld i�wolałby stanowisko gauleitera w�Zagłębiu Ruhry. Większość wybra-
ła właśnie jego. Stało się to w�1928 roku45. Koch przybył nad Pregołę jako 
człowiek Strassera i�dał się poznać jako pionier „pruskiego socjalizmu”, co 
przyniosło mu opinię „narodowego bolszewika”. Na zdjęciach widać plaka-
ty wyborcze NSDAP z�1930 roku z�hasłem: „Niech umrze marksizm, aby żył 
socjalizm!”46.

Bracia Strasserowie, którzy jako przedstawiciele lewego skrzyd-
ła NSDAP traktowali nazwę partii dosłownie, wkrótce się z� nią rozsta-
li. Hitler odrzucił ich koncepcję „drugiej rewolucji” dla urzeczywistnienia 

44 Dane liczbowe wg Gause, tamże, t. III, s. 106-107, 118.
45 Tamże, s. 112-113, 124-126; Ch. Tilitzki, Alltag in Ostpreußen 1940-1945.Die geheimen 

Lageberichte der Königsberger Justiz, Würzburg b.r., s. 13-15.
46 Por. Tilitzki, s. 68.
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„niemieckiego” socjalizmu. Zabójstwo przywódcy SA Röhma i�wielu jego 
towarzyszy było ciosem w� stronników Strassera w� partii. Gregor Strasser 
został zamordowany, natomiast Erich Koch wykazał się sprytem i�dzień 30 
czerwca, w� którym Hitler rozkazał stłumić rzekomy pucz Röhma, spędził 
w�porcie w�Pilawie na pokładzie holenderskiego trałowca pod pozorem kur-
tuazyjnej wizyty. 

W� 1935 roku obdarzony ponadprzeciętną kryminalną energią gaule-
iter Prus Wschodnich znalazł się w�krytycznym położeniu, gdy pewien rad-
ny miejski Królewca oskarżył go w�zaadresowanym do Hitlera memoriale 
o� nadużywanie stanowiska i� korupcję. Heinrich Himmler, dawny konku-
rent Kocha do stanowiska gauleitera, potwierdził jako szef komisji śledczej 
wszystkie zarzuty. Ale „Führer” stanął po stronie Kocha, zyskując w� jego 
osobie jednego z�najposłuszniejszych wasali47. Bezwzględny wyzyskiwacz te-
renów okupowanych w�Polsce i�na Ukrainie za pośrednictwem założonej 
przez siebie Fundacji Ericha Kocha czerpał także osobiste korzyści. War-
tość majątku zgromadzonego przez tę prowadzącą szeroką działalność „fi r-
mę” wynosiła w�1943 roku 331 mln reichsmarek48.

Dodatkowo Koch przyjął tytuł nadprezydenta Prus Wschodnich, 
a�w�połowie 1933 roku zwierzchnicy Kościoła wybrali go na prezydenta sy-
nodu prowincjonalnego. Zakres władzy Kocha już w�1933 roku dorówny-
wał władzy, którą dwa stulecia wcześniej dysponował Fryderyk Wilhelm 
I. Była to wprawdzie władza tylko w�skali prowincji, ale za to takiej, któ-
rej obszar w�czasie wojny znacznie się powiększył o� tereny zaanektowane 
na południu i�wschodzie. Obsadziwszy wszystkie ważne stanowiska swoimi 
ludźmi – z�wyjątkiem nadburmistrza Królewca Helmutha Willa, z�którego 
fachowości podczas sanacji budżetu miasta nie mógł zrezygnować – Koch 
przekształcił zakamufl owaną jako instytucja pożytku publicznego funda-
cję swojego imienia w� wielki koncern. Przy okazji rozprawił się ze staro-
pruskimi konserwatystami, systematycznie pozbawiając ich stanowisk. Na 
przykład stanowisko szefa administracji regionu (był nim swego czasu pu-
czysta Kapp), zajmował od 1927 roku Walter von Hippel. Dla Kocha był 
to ktoś, kto przeszkadza mu w�rozprawieniu się z�tradycją, do czego dążył. 

47 Tamże, s. 15, 20.
48 Gause, tamże, t. III, s. 136.
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Zaczął więc nękać Hippela procesami, doprowadzając go w�1936 roku do 
samobójstwa49.

„Königsberger Allgemeine Zeitung” mogła się nadal ukazywać, obok 
założonej przez Kocha w� 1931 roku „Preußische Zeitung”. Natomiast 
„Königsberger Hartungsche Zeitung”, która jako jedyna gazeta – poza za-
kazaną zaraz na początku 1933 roku (założoną przez Otto Brauna) „Volks-
zeitung” – zajmowała konsekwentnie negatywne stanowisko wobec anty-
semityzmu, przetrwała tylko do grudnia 1933 roku. Gauleiter także w�tym 
przypadku interweniował osobiście i� postarał się, aby liberalnej gazecie 
uniemożliwić wyjście z�kryzysu ekonomicznego wywołanego spadkiem licz-
by czytelników. 

W� warunkach totalnej inwigilacji o� otwartym oporze nie mogło być 
mowy. Próby komunistów zbudowania w�Królewcu podziemnej organizacji 
spełzły na niczym już na samym początku i�w�1936 roku zostały ostatecznie 
zarzucone. Socjaldemokraci, o�ile nie zostali uwięzieni albo wygnani z�kra-
ju, nie mieli złudzeń co do szans powodzenia konspiracji i�nie podejmowali 
w�tym kierunku żadnych działań. Także ze strony kościelnej władza nie od-
notowała żadnych wypowiedzi, nie mówiąc już o�działaniach, które mogła-
by zakwalifi kować jako odmowę. W�raportach policyjnych konfl ikty między 
przedstawicielami protestanckiego Kościoła urzędowego traktowano jako 
wewnętrzne spory o�podłożu teologicznym i�przypatrywano się im z�pobła-
żaniem. Tylko nieliczni duchowni, którzy przystąpili do Kościoła Wyznają-
cego, otrzymywali zakaz głoszenia kazań, byli wydalani bądź aresztowani50.

Pochodzący z� wioski rybackiej nad Zalewem Wiślanym pisarz Willy 
Kramp, który studiował na Albertynie, spędził lata trzydzieste głównie w�Kró-
lewcu i�w�jego najbliższych okolicach. Był też świadkiem tego wszystkiego, co 
musiał znosić jego brat jako duchowny należący do Kościoła Wyznającego. 
Zachowanie niektórych konfratrów i�teologicznych autorytetów było dla bra-
ta pisarza bardziej poniżające i�zniechęcające niż otwarta wrogość nazistów. 
Mniej przytłaczała go bieda, bo przecież musiał żyć z�tego, co mu przydzie-
li parafi a, niż „pogarda”, którą dawali mu odczuć także „ludzie w�kościele”:

49 Tamże, s. 151, 125; Tilitzki, s. 26-27.
50 W. Matull, Damals in Königsberg. Ein Buch der Erinnerung an Ostpreußens Hauptstadt 1919-

-1939, München b.r. (1978), s. 127-128; Tilitzki, s. 27-28.
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Niezależnie od tego, czy mówią to głośno, czy nie: nie w�smak im to, że my, mło-
dzi nielegalni nie jesteśmy uznawani przez konsystorz, czyli przez państwo. W�ich 
oczach nie jesteśmy więc „prawdziwymi” pastorami i�dają nam to odczuć, być może 
całkiem nieświadomie [...]. Ostatnio obserwowałem pewnego pana z�wydziału teo-
logicznego [...] nazwisko nie jest istotne, ale znasz go dobrze [...]. No więc obserwo-
wałem tego profesora, jak rozmawia z�młodym ofi cerem. Mówię Ci, co to był za wi-
dok! On się czuł... jak by to powiedzieć... zaszczycony, ten pan profesor, że mógł się 
pokazać w�towarzystwie strojnego, tryskającego zdrowiem i�hołubionego przez pań-
stwo ofi cera, a�nie z�jakimś nielegalnym młodym „bratem” w�wyświechtanym palcie 
i�kapeluszu [...]. Nikomu nie czynię zarzutów. Mówię tylko, że z�każdym dniem co-
raz trudniej znoszę to, jak się na mnie patrzy z�tej strony: te spojrzenia, które są mie-
szaniną niezadowolenia, współczucia, lekceważenia i�kto wie jakich jeszcze mrocz-
nych uczuć51.

W� tym kontekście można by spokojnie pominąć przemówienie preze-
sa Banku Rzeszy Hjalmara Schachta, które jako przedstawiciel ministra go-
spodarki Rzeszy wygłosił w�1935 roku na – założonych w�1920 roku przez 
nadprezydenta Lohmeyera – królewieckich Targach Wschodnich [Ostmes-
se], gdyby nie to, że jego wystąpienie, które już wtedy wzbudziło sensację 
swoją śmiałością, daje wiele do myślenia. (Podobno Goebbels wpadł po nim 
w�szał.) Schacht zwrócił się przy okazji przeciwko 

ludziom, którzy nocą bohatersko bazgrzą na szybach okien wystawowych, Niemców 
kupujących w�sklepach żydowskich nazywają zdrajcami narodu, a�byłych wolnomu-
larzy lumpami, którzy tocząc słuszną walkę z�politykującymi pastorami i�kapłanami, 
nie potrafi ą odróżnić religii od nadużywania ambony. 

Zaraz jednak dodał: 

Cel, który przyświeca tym ludziom, jest słuszny i�dobry. W�Trzeciej Rzeszy nie ma 
miejsca dla tajnych, choćby nawet nieszkodliwych, organizacji. Zadaniem pastorów 
i�kapłanów jest sprawowanie opieki duszpasterskiej, a�nie politykowanie. Żydzi mu-
szą się pogodzić z�tym, że ich wpływy u�nas skończyły się raz na zawsze. Pragniemy 

51 W. Kramp, Der letzte Feind, München 1970, s. 154.
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zachować nasz naród i�naszą kulturę czystymi i�naszymi, tak jak to od czasów proro-
ka Ezdrasza Żydzi niezmiennie postulują w�odniesieniu do własnego narodu.

W�interesie gospodarki („niezwykle czułego organizmu”), a�nie huma-
nitaryzmu, Schacht wysunął postulat, aby „powstrzymać się od indywidu-
alnych akcji” i�pozostawić wszystko „przywództwu państwa”. Żyd nie może 
być „ani obywatelem państwa, ani towarzyszem ludowym”, ale podlega za-
rysowanemu w�„punkcie 5 programu partii” prawu: „To prawo jest w�przy-
gotowaniu i� należy na nie poczekać”52. W� tym samym 1935 roku weszły 
w� życie tzw. ustawy norymberskie będące początkiem systematycznego 
prześladowania Żydów na gruncie prawa. 

Hannah Arendt podczas pobytu na Uniwersytecie Stanforda w� USA 
natknęła się w� tamtejszej Bibliotece Hoovera na dokumenty pochodzące 
z�kwatery głównej szefa SS Heinricha Himmlera. Wynika z�nich, „jak wiel-
kie trudności mieli ci państwo z�rekrutowaniem w�narodzie niemieckim es-
esmanów do zadań policyjnych”. W�liście do swojego męża Heinricha Blü-
chera 26 kwietnia 1955 roku, z�którego pochodzi powyższy cytat, Hannah 
Arendt pisze dalej, co następuje: 

Na przykład w�Królewcu zarządzono pobór SA-manów do wykonywania zadań po-
licyjnych w�ramach SS. Z�mniej więcej 2000 rekrutów ponad 1000 się po prostu nie 
stawiło, a�z�pozostałego 1000 nadawało się tylko 82. Stawili się tylko ślepcy, parality-
cy i�głuchoniemi (...). Wśród ludzi nie należących do SA (...) jest oczywiście znacz-
nie gorzej53.

Jak zauważa autorka listu, dane dotyczą roku 1940, gdy „esesmanów 
jeszcze nie wysyłano na front”. Podane liczby wymagają jednak interpreta-
cji. Czy odmowa pełnienia służby policyjnej przez tak wiele osób oznacza, 
że odrzucały one reżim, który od nich tej służby wymagał? Czy nie mogło 
być tak, że ludzie ci jak najbardziej zgadzali się z�Hitlerem, podzielali jego 
„światopogląd”, ale wykonywanie nieprzyjemnych „zadań” stąd wynikają-
cych woleli pozostawić innym? Przynajmniej w� odniesieniu do członków 

52 H. Schacht, Königsberger Rede am 18. Aug. 1935, Druckerei Reichsbank Berlin, s. 9, 11.
53 H. Arendt – H. Blücher, Briefe 1936-1968, München-Zürich 1993, s. 372-373.
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SA takie założenie nie jest bezpodstawne. W�każdym razie nie rwali się oni 
do tego, aby dawać wyraz swoim przekonaniom przez udział w�potwornoś-
ciach popełnianych przez SS. Co oni w�ogóle o�nich wiedzieli? Co chcie-
li wiedzieć?

Cofnijmy się jeszcze na chwilę znad przepaści roku 1933, do której zda-
wał się zmierzać bieg wypadków. Światowy kryzys gospodarczy, który wy-
buchł w�1929 roku, potężnie uderzył także w�Królewiec. Coraz więcej za-
kładów przemysłowych upadało, niebezpiecznie rosła ilość bezrobotnych. 
Podczas gdy wszędzie indziej, w� USA i� Europie, coraz bardziej wydłużały 
się kolejki do darmowych garkuchni, w�Niemczech uwierzono, że udało się 
znaleźć przyczynę całego zła: traktat wersalski.

W� żadnej innej prowincji skutki wojny, czyli ustępstwa terytorialne 
oraz oddzielenie od pozostałego terytorium Niemiec, nie były tak widocz-
ne jak w�Prusach Wschodnich. Czy to, że dawne rdzenne Prusy znalazły się 
znów w�takiej sytuacji jak przed rozbiorami Polski w�XVIII wieku nie mo-
gło doprowadzić do odnalezienia dawnej stanowej i�miejskiej samoświado-
mości i�do tak długiego i�uporczywego trzymania się wobec Berlina zasady 
antycentralizmu? 

Związany z�Ruchem Młodzieży Max Fürst tak to właśnie widział. W�jego 
oczach „odosobnienie Prus Wschodnich” stwarzało wielką szansę dla „swo-
body własnego rozwoju”. W� każdym razie samodzielności kulturowej wy-
szło ono na dobre. Fakt, że w�czasach Republiki Weimarskiej Królewiec był 
„wielkim miastem teatralnym” – następcą pochodzącego z�Królewca Leo-
polda Jeßnera na stanowisku dyrektora miejscowego teatru został jego ku-
zyn Fritz Jeßner – Fürst przypisywał wyjątkowemu położeniu miasta: „Chy-
ba skutkiem polskiego korytarza było to, że Królewiec nigdy nie stał się 
satelitą Berlina”.

Max Fürst i� jego młodzi przyjaciele nie mieli poczucia izolacji. Status 
Królewca jako „miasta granicznego” traktowano jako zaletę i�odpowiednio 
go wykorzystywano. Jednakże: 

O�ile granicę na północy i�wschodzie uważaliśmy raczej za korzystną, o�tyle połu-
dniowa granica z� Polską nieustannie sprawiała kłopoty. Do Gdańska i� do Rzeszy 
trzeba było jechać przez Polskę; wyraźnie dawało się odczuć drobne szykany podczas 
kontroli paszportów, albo gdy w�późniejszym okresie przejeżdżało się przez korytarz 
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w�zaplombowanym wagonie. Nawet nam, chociaż uznawaliśmy granice z�1918 roku, 
trudno było się z�tym pogodzić54.

W�1918 roku polska strona miała zamiar wcielić Królewiec i�okolice do 
nowego państwa polskiego, a�przynajmniej przyłączyć go na zasadzie konfe-
deracji, w� celu stopniowej polonizacji północno-wschodnich terenów Prus 
Wschodnich. Dlatego Roman Dmowski, prezes polskiego Stronnictwa Na-
rodowego i�szef polskiej delegacji na konferencję pokojową w�Wersalu, wysu-
nął 29 stycznia 1919 roku postulat utworzenia Republiki Królewieckiej, któ-
ra byłaby ściśle związana z�Polską. Gdy Wielka Brytania i�USA go nie poparły, 
zaproponował miesiąc później utworzenie Republiki Królewieckiej pod pa-
tronatem Ligi Narodów, która byłaby związana z�Polską unią celną. Ten po-
mysł również został odrzucony przy stole rokowań przez przedstawicieli mo-
carstw anglosaskich. Londyn i�Waszyngton w�ogóle ostrzegały Polskę przed 
wysuwaniem zbyt daleko idących roszczeń terytorialnych i�doradzały zacho-
wanie umiaru. Okupacja Wilna nie była budzącym zaufanie wstępem do roz-
mów o�stabilnym powojennym porządku w�Europie Środkowo-Wschodniej55.

Zawarcie traktatu w� Locarno i� przystąpienie Niemiec do Ligi Naro-
dów w�1926 roku zakończyło dyskusję na temat skutków wojny. Zaczął się 
okres konsolidacji Republiki Weimarskiej na arenie zarówno wewnętrznej, 
jak i� zewnętrznej. Gustav Stresemann, który aż do śmierci w� 1929 roku 
decydował o� niemieckiej polityce zagranicznej, uznał na zasadzie trakta-
towych porozumień granice z� Francją i� Belgią. Nie był natomiast skłon-
ny do tego samego w�stosunku do wytyczonej w�traktacie wersalskiej grani-
cy z�Polską. Stawiał na pertraktacje, które przyniosłyby „rewizję politycznie 
i� gospodarczo niemożliwych do utrzymania postanowień granicznych za-
wartych w�dyktacie pokojowym (polski korytarz i�Górny Śląsk)”56. Poglądu, 
że granica z�Polską wymaga rewizji, nie wyrażali tylko narodowi socjaliści. 

54 Fürst, tamże, s. 198, 252, 298.
55 L. Oberdörfer, Konfl iktlinien in Ostpreußen am Ende des Ersten Weltkriegs, w: Osteuropa, 

53. roczn. 2-3/2003 (Die Zukunft Kaliningrads), s. 214-215, 220; por. także R. Gehrke, Der polni-
sche Westgedanke bis zur Wiedervereinigung des polnischen Staats nach dem Ende des Ersten Weltkriegs, 
Marburg 2001, s. 313.

56 K.-H. Grundmann, Deutschtumspolitik zur Zeit der Weimarer Republik (Diss. Berlin 1975), 
s. 269; cyt. w: I. Haar, Historiker im Nationalsozialismus, Göttingen 2000, s. 50.
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Różnica polegała jedynie na tym, że przy okazji kwestionowano również sy-
stem polityczny Republiki Weimarskiej i� jej instytucje, tak jak to czyniły 
siły antyrepublikańskie, oraz zamierzano nań wpływać politycznie i�publicy-
stycznie środkami, którymi dysponuje demokracja parlamentarna57.

Pod koniec lat 20. hasło „Precz z� Wersalem” [Los von Versailles] wy-
brzmiewało coraz głośniej i� krzykliwiej. W� Prusach Wschodnich Erich 
Koch i�jego świta ruszyli z�tym hasłem w�kampanii wyborczej w�1932 roku 
na poszukiwanie wyborców. Wrogowie demokracji z�lewa i�prawa roznieca-
li w�ludziach lęki. Wiosną 1932 roku poruszenie wywołała swoim tytułem 
książka byłego ofi cera sztabu generalnego: Uwaga! Tu Rozgłośnia Marchii 
Wschodniej! Polskie oddziały przekroczyły dziś w� nocy granicę Prus Wschod-
nich [Achtung! Ostmarkenrundfunk! Polnische Truppen haben heute Nacht die 
ostpreußische Grenze überschritten]. Oczywiście była to czysta fi kcja. Nad-
prezydent zareagował w� ten sposób, że zarekwirował w�Królewcu plakaty 
reklamujące książkę „z�uwagi na ustawiczny niepokój, który granica i� tak 
budzi w�ludności”58.

Strona przeciwna sięgała do tego samego repertuaru środków służących 
sianiu paniki. Także w�1932 roku organ królewieckich komunistów, gaze-
ta „Echo des Ostens”, opublikował materiał zatytułowany Polen rüstet zum 
Krieg [Polska szykuje się do wojny]. Jego autor ostrzegał przed „ekspansjo-
nistycznymi dążeniami polskiego szowinizmu”59.

Koniec

W�PRZECIWIEŃSTWIE DO INNYCH niemieckich metropolii, w�Królewcu wojna 
była początkowo niemal niezauważalna. w�listopadzie 1941 roku zaczęły się 
sporadyczne naloty pojedynczych sowieckich bombowców, które przybra-
ły na sile w�1943 roku. Nie miały one jednak większego wpływu na nastrój 
ludności. W� raportach o� sytuacji miejscowego wymiaru sprawiedliwości 
sporządzanych regularnie dla ministerstwa, nie odnotowano żadnych form 

57 Por. H. August, Ingo Haar und Hans Rothfels. Eine Erwiderung, „Vierteljahrshefte für Zeitge-
schichte”, Okt. 2002, s. 641 i�649.

58 G. Bitter, Die preußische Regierung zu Königsberg 1918-1945, Leer 1988, s. 43.
59 Tamże, s. 19.
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politycznej działalności opozycyjnej. Narzekano tylko na to, że kobiety zbyt 
często chodzą do fryzjera, albo że zadają się z�„cudzoziemcami”, czyli fran-
cuskimi jeńcami wojennymi i�polskimi robotnikami przymusowymi. W�sto-
sunku do tych ostatnich organy ścigania postępowały z�bezlitosną surowoś-
cią, karząc ich za najdrobniejsze wykroczenia i�pod byle pretekstem. Sądy 
specjalne wydawały dziesięciokrotnie więcej wyroków niż w�Berlinie, z�cze-
go 10% przypadało na wyroki śmierci. W�rejencji ciechanowskiej i�na Ziemi 
Działdowskiej, które do 1939 roku należały do Polski, natomiast w�czasie 
wojny podlegały bezpośrednio Królewcowi, panowało czyste bezprawie60.

Zachowały się meldunki o� sytuacji w mieście składane ministerstwu 
sprawiedliwości Rzeszy za okres od 5 stycznia 1940 do 30 stycznia 1945 
roku, natomiast przechowywane na zamku akta sądowe uległy całkowite-
mu zniszczeniu podczas angielskich nalotów w�nocy 27 i�30 sierpnia 1944 
ro ku. 9 września nadprezydent szczegółowo raportował do Berlina o�wyrzą-
dzonych szkodach i�ofi arach: zniszczeniu uległy wszystkie budynki publicz-
ne, zamek i� kościół zamkowy, katedra i� dziewięć innych kościołów, stary 
i� nowy uniwersytet, opera, wszystkie muzea, banki i� większa część skle-
pów. 90 procent zabudowy centrum miasta i�40 procent jego obszaru le-
gło w�gruzach. Dokładniejszą liczbę ofi ar podano dopiero później; doliczo-
no się 4000 zabitych. Niemal połowa spośród 360 tys. mieszkańców została 
bez dachu nad głową61.

Jeśli wierzyć urzędnikom wymiaru sprawiedliwości, to w� Prusach 
Wschodnich do samego końca nie było śladu „zmęczenia wojną”. Autorzy 
raportów sami się dziwili „wierze w�stabilność frontu wschodniego” w�sytu-
acji, gdy „rozprzężenie widoczne wśród napływającego do miasta wojska” 
musiało rodzić wątpliwości, jaka jest prawdziwa sytuacja. Po zamachu na 
Hitlera 20 lipca 1944 roku także w�Królewcu nastąpiły aresztowania; o�re-
akcjach ludności nic nie wiadomo62. O�wtajemniczenie w�plany zamachu 
oskarżono skarbnika miasta Fritza Goerdelera, usuniętego już wtedy ze sta-
nowiska radnego Cuno Raabego, radcę budowlanego magistratu Walthera 
Schwartza oraz jego siostrzeńca, kupca Arnolda Bistricka. Fritz Goerdeler, 
tak jak jego brat Carl Friedrich Goerdeler, który na długo przed 20 lipca był 

60 Por. Tilitzki, tamże, s. 58, 63, 174, 206, 244. 
61 Tamże, s. 279; Gause, tamże, t. III, s. 159. 
62 Tilitzki, s. 61, 284, 287.
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przywódcą cywilnego oporu, został stracony, natomiast pozostali otrzymali 
kary ciężkiego więzienia63. 

Carl Friedrich Goerdeler, absolwent studiów prawniczych w� Tybindze 
i�na królewieckiej Albertynie, był przez dziesięć lat burmistrzem Królew-
ca, a�w�1930 roku został nadburmistrzem Lipska. Ożenił się ze swoją ku-
zynką, córką królewieckiego okulisty; czworo z�jego dzieci przyszło na świat 
w�mieście nad Pregołą. Goerdeler był ucieleśnieniem dawnego pruskiego 
frondysty działającego z�pobudek stanowych. W�jakich czasach przyszło mu 
żyć, pokazuje fakt, że został rozpoznany i� zadenuncjowany przez członki-
nię  pomocniczej formacji przeciwlotniczej. Goerdeler nie był opozycjonistą 
z�pobudek osobistych, jego odwaga wobec władzy nie dawała mu zadowole-
nia. Goerdeler aż do ostatnich chwil życia był sługą państwa64.

Nic nie świadczy o�królewieckiej socjalizacji równie dobitnie, jak całko-
wite zaangażowanie Goerdelera w� sprawy miejskiej wspólnoty, która była 
dlań zawsze – co również miało źródło w�tradycji tego miasta – modelem 
i� rzeczywistością większej wspólnoty, czyli państwa, za które odpowiadają 
wysocy urzędnicy, odznaczający się wysokim stopniem zaangażowania i�wy-
sokim poziomem etycznym. Wielka reforma administracji, którą przepro-
wadzono w�Królewcu w�latach dwudziestych, była dziełem Goerdelera, za-
równo co do koncepcji, jak i� jej realizacji. Był „królewiakiem” także pod 
tym względem, że uważał siebie po równo za teoretyka i�praktyka. Wyda-
ne w�dwóch tomach Politische Schriften und Briefe [Pisma polityczne i�listy] 
Goer delera, łącznie 1.300 stron druku, stanowią aż 20 procent jego spuś-
cizny piśmienniczej. Zamachowcy na Hitlera zamierzali powierzyć mu sta-
nowisko kanclerza Rzeszy. Jeśli Goerdeler próbował początkowo wpływać 
na narodowosocjalistyczne władze za pomocą memoriałów i�otwierać ja na 
argumenty prawnopaństwowe i�liberalno-gospodarcze, to najdalej w�1938 
roku był już zaciekłym wrogiem nazistów.

W�1936 roku Goerdeler ustąpił ze stanowiska nadburmistrza Lipska. 
Powodem było usunięcie pomnika Mendelssohna, do którego doszło pod 

63 Gause, tamże, t. III, s. 159; R. Albinus, Lexikon der Stadt Königsberg/Pr. und Umgebung, Leer 
1985.

64 S. Gillmann, H. Mommsen (red.), Politische Schriften und Briefe Carl Fr. Goerdeler, 2 tomy, 
München 2003, Wstęp H. Mommsen; list córki Goerdelera dr Marianne Meyer-Krahmer do au-
tora, 10.08.2004.
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jego nieobecność w� następstwie decyzji podjętej przez partię. Złudzenia 
i�pomyłki, które dzielił z�wieloma narodowymi konserwatystami w�DNVP, 
do której należał aż do jej zakazu w� 1933 roku, były niczym wobec od-
wagi, z�jaką oskarżał Hitlera jako masowego mordercę żydowskiej ludno-
ści Europy: „Nigdy dotąd świat nie widział tak bezlitosnego okrucieństwa 
i�braku człowieczeństwa. Setki tysięcy Żydów zostały przezeń zamordowa-
nych: jedni zastrzeleni, drudzy zagazowani, a� jeszcze inni zagłodzeni na 
śmierć”65.

Hitlera, jak twierdzi jego angielski biograf Ian Kershaw, do końca inte-
resowało tylko jego miejsce w�historii, nawet za cenę własnego żałosnego 
końca i�zanim on nastąpił, śmierci milionów ludzi66. Koniec tej historii na-
stąpił także w�Królewcu; tak jak wysoko wspięło się kiedyś to miasto jako 
duchowa i�polityczna metropolia, tak nisko teraz upadło. Rodzaj i�rozmiary 
ofi ar, które ludność miasta musiała ponieść, były w�porównaniu z�mieszkań-
cami innych miejscowości w�Niemczech nieproporcjonalne w�stosunku do 
pomyłek i�uchybień, których się dopuściła. 

22 stycznia 1945 roku ostatni pociąg odjechał z�Królewca do Berlina. 
Sześć dni później gauleiter i�„komisarz obrony Rzeszy” Erich Koch czmych-
nął do bazy lotniczej Neutief w�okolicach Piławy (dziś Bałtijsk), rozkazując 
swoim podwładnym, z� wicegauleiterem Großherrem na czele, pozostanie 
w�mieście i� zachowując wobec Hitlera pozory, że dzieli ich los. Koch do-
tarł 29 kwietnia do Flensburga na pokładzie okrętu wojennego. Kilka lat 
ukrywał się pod fałszywym nazwiskiem, w�końcu jednak został rozpoznany 
i�wydany Polsce. Po zamianie wyroku śmierci na dożywocie, spędził 30 lat 
w�więzieniu nieopodal Olsztyna67.

23 stycznia sowieckie szpice pancerne dotarły do Elbląga położonego na 
zachodnim krańcu Mierzei Wiślanej. W�ten sposób całe Prusy Wschodnie 
znalazły się w�kotle, z�którego istniała tylko jedna droga ucieczki przez za-
marzniętą Mierzeję, a�potem drogą morską. 

65 Por. L. Jäger, Ein Gottesurteil, „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, 18.08.2004, s. 3. 
66 „Ein Volksaufstand war unmöglich”. Gespräch mit Ian Kershaw, „Der Spiegel”, nr 25/2004, 

s. 71.
67 O. Lasch, So fi el Königsberg, Stuttgart 1994, s. 123; E. Beckherrn, A. Dubatow, Die Königs-

berg-Papiere, München 1994, s. 33. Erich Koch zmarł 12.11.1986 r. w�więzieniu w�Barczewie (przyp. 
tłum.).
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Przez jakiś czas istniał jeszcze szlak do Piławy, gdzie jednak było zdecydo-
wanie za mało statków zdolnych do przewiezienia uciekinierów i�rannych. 
Hitler ogłosił Królewiec twierdzą i�27 stycznia mianował jej komendantem 
generała Otto Lascha68, który miał do dyspozycji około 30.000 żołnierzy. 
Wobec przytłaczającej przewagi sił sowieckich otaczających miasto wielu 
z�nich w�ogóle nie weszło do akcji. Mimo to zajęcie Królewca opóźniło się 
o�wiele tygodni, ponieważ oblegający przeszacowali siły obrońców69.

Hitler polecił wycofać oddziały wojskowe z�okolic miasta, wskutek cze-
go pierścień okrążenia zaciskał się coraz mocniej. Ostrzał artyleryjski i�bom-
bardowania przyniosły wojnę także do dzielnic miasta pozostających jeszcze 
w� rękach obrońców. Pierwszy raz w� swojej 700-letniej historii Królewiec 
stał się bezpośrednio terenem niosących zniszczenie działań wojennych. 
Propozycja komendanta obrony miasta, aby wszystkimi pozostałymi jeszcze 
siłami spróbować przerwać pierścień okrążenia i�umożliwić ewakuację lud-
ności cywilnej, została przez „górę” odrzucona70.

8 kwietnia, gdy już było za późno, zastępca gauleitera Großherr wezwał 
nagle mieszkańców miasta, aby się zebrali do próby przedarcia się przez li-
nie wroga i�dotarcia do Piławy. Tysiące ludzi wyruszyły w�drogę, trafi ając 
natychmiast pod ogień sowieckiej artylerii. Uciekając w�panice, wracali do 
miasta, którego znaczny obszar stał już w�płomieniach. Dwa dni wcześniej, 
6 kwietnia, Armia Czerwona przystąpiła do szturmu. Około 120 tys. pozo-
stałych jeszcze w�Królewcu cywilów znalazło się pod zmasowanym ostrzałem 
artyleryjskim, gradem bomb, w�samym środku zaciętych walk ulicznych71.

9 kwietnia generał Lasch był gotów do kapitulacji. Słusznie czynio-
no mu zarzuty, że wydał ludność cywilną na pastwę generalnego szturmu 
wojsk sowieckich, a�więc że nie skapitulował zaraz po jego rozpoczęciu. Tak 
czy inaczej, postąpił wbrew rozkazowi Hitlera, aby walczyć „o�każdą piędź 
ziemi”, za co został skazany na śmierć, a� jego rodzina, tak jak wcześniej 
żona i� dzieci Carla-Friedricha Goerdelera, została także pociągnięta do 
odpowiedzialności72. 

68 Beckherrn, Dubatow, tamże, s. 17.
69 Lasch, tamże, s. 56 i�82.
70 Beckherrn, Dubatow, tamże, s. 32.
71 Lasch, tamże, s. 96-97.
72 Tamże, s. 79.
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To, co się potem działo w�Królewcu, przekracza skalę wyobraźni i�relacje 
tych, którzy przeżyli zdobycie innych miast przez Armię Czerwoną. Gwał-
ty, rabunek, które nie ominęły też szpitali i�lazaretów, nieustanne rozstrze-
liwania, pędzenie ludzi w�zwartych kolumnach poza miasto, w�tym starców, 
kaleki, kobiety z� dziećmi w� wózkach lub na ręku, które krążyły bez celu 
między opuszczonymi wioskami i�gospodarstwami, co chwila zatrzymywane 
i�obrabowywane z�resztek dobytku. Drogi usłane były ciałami ludzi zastrze-
lonych bądź zmarłych z�wycieńczenia73.

Tych, którzy przeżyli, pędzono na powrót do miasta. Zastawali tam splą-
drowane domy i�mieszkania oraz całe ulice wypalone przez celowo wznie-
cane pożary. Topniała liczba tych, którzy szukali schronienia w�piwnicach 
i�ruinach. Nikt nie miał wtedy pojęcia, po co kazano mieszkańcom wielkie-
go miasta błąkać się po polach i�błotnistych drogach. Czy chodziło o�to, aby 
rabusie mieli wolną rękę? A�może chciano się pozbyć z�miasta wszystkich 
Niemców, lecz ten zamiar później zmieniono? 

W� większości spisanych i� opublikowanych wspomnień obejmujących 
trzy lata pod panowaniem sowieckim, aż do deportacji ostatnich Niemców 
w�1948 roku, najwięcej miejsca zajmuje codzienna walka o�przeżycie. Ma-
jąc stale w�perspektywie własną śmierć głodową i�widząc śmierć dookoła, 
skupiano się na tym, co w�danym momencie dawało szansę ratunku. Czy-
ni to owe zapiski – jakkolwiek może to brzmieć dziwnie – tak żywe w�opi-
sywaniu szczegółów, ponieważ miarą czasu była bieżąca chwila, która mo-
bilizowała zasoby energii, inteligencji i�wyobraźni, co na trwałe zapisywało 
się w�pamięci. W�każdym momencie było się zależnym od „Ruskich”. Ale 
byli to Rosjanie indywidualni, na których się akurat trafi ło i�wynik takie-
go spotkania był całkowicie kwestią przypadku i� dobrego bądź złego hu-
moru zwycięzców. Dlatego w� tych publikacjach często tylko na margine-
sie jest mowa o�tym, że ogólny stan bezprawia wynika nie tylko i�w�sposób 
bezpośredni z�zachowania tego czy innego „Ruska” – chociaż miało to oczy-
wiście znaczenie – lecz jest efektem działania całego „systemu”, w�którym 

73 Beckherrn, Dubatow, s. 444-446; Wiec, s. 207-209; H. von Lehndorff, Dziennik z� Prus 
Wschodnich. Zapiski lekarza z� lat 1945-1947. Tłum. Z. Owczarek, Warszawa 2013; H. Linck, 
Königsberg 1945-1948, Leer 1959; L. Falk, Ich blieb in Königsberg, München 1965; A. Kreutz, Das 
große Sterben in Königsberg, Kiel 2001; G. Luschat, Die Lage der Deutschen im Königsberger Gebiet 
1945-1948, Frankfurt/M. 1996.
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NKWD reprezentowana w�Armii Czerwonej przez komisarzy politycznych 
była najwyższą władzą. Przesłuchania zaczęły się natychmiast. Także na po-
zornie bez celu pędzonych przez pola mieszkańców miasta czekali na wie-
czornych postojach w�na wpół zrujnowanych gospodarstwach bądź pustych 
stodołach ofi cerowie śledczy. Przesłuchania i�gwałty trwały całą noc. W�ich 
efekcie jedni przesłuchiwani znikali w�specjalnych obozach, inni natomiast 
znikali na zawsze. Tych, którym pozwolono wrócić do miasta, rejestrowano 
i�poddawano wstępnej kontroli. Chwilowe wypędzenie z�miasta miało za-
tem uniemożliwić podejrzanym ukrywanie się w�ruinach. 

Pościg za „faszystami”, szpiegami i�sabotażystami trwał nadal. Budzący 
grozę obóz mieścił się w�dawnych koszarach Rothensteina. Młody Michael 
Wieck, który spędził tam wiele tygodni, przeżył tylko cudem. Jakiś żołnierz 
rozkazał mu dołączyć do kolumny zmierzającej do tego obozu, ponieważ 
gdzieś mu się zagubił jeden więzień, a�chciał odstawić wszystkich w�kom-
plecie. Niespełna 17-letni Wieck szybko oduczył się opowiadać o�tym, jak 
trudno było mu jako synowi Żydówki żyć i�przeżyć w�nazistowskich Niem-
czech. Rosjan bowiem w�ogóle to nie interesowało. 

Nie można brać im za złe, że podejrzliwie, wręcz wrogo traktowali człon-
ków narodu, który mieli okazję poznać z�wcale nie najprzyjemniejszej stro-
ny. Jednakże nieustanne tropienie „faszystów” było taką samą farsą, jak de-
nazyfi kacja w�Niemczech Zachodnich. Różnica polegała tylko na tym, że 
u�nas postępowano tak, jak gdyby wszyscy winni naprawdę zostali ukara-
ni, natomiast tam traktowano wszystkich, których spotkały wysokie kary, 
za faktycznie winnych. Prawdziwi naziści mieli najwięcej możliwości, aby 
umknąć w�porę. Pozostali ci, którzy albo takich możliwości nie mieli, albo – 
co często miało miejsce na wsi – uważali, że nic im się nie stanie, ponieważ 
nie zrobili niczego złego. W�takim ustroju, jak sowiecki, jakakolwiek zmia-
na inspirowana oddolnie była niemożliwa. Jednostka mogła przepisy omijać 
albo je nadinterpretowywać, jedno i�drugie miało miejsce, najczęściej jed-
nak wypełniano je dokładnie i�beznamiętnie. 

Ludność cywilna nie otrzymywała żadnych przydziałów żywności i�nie 
było żadnych legalnych możliwości jej zdobycia. Zabronione były wszelkie 
formy handlu wymiennego. Osoby wezwane przez władze wojskowe do pra-
cy nie otrzymywały płacy, lecz przydział 200-400 g chleba. Było to skrom-
ne wynagrodzenie; kartki żywnościowe dla Niemców wprowadzono dopiero 
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wiosną 1947 roku, i� to tylko dla tych, którzy jeszcze byli zdolni do pracy. 
Pierwszym zadaniem Niemców było uprzątnięcie zwłok. 

Muszę się przemóc, aby opisać naszą pracę

– napisał Michael Wieck w�swojej książce, która obok wspomnień lekarza 
hrabiego Lehndorffa jest ważnym świadectwem tamtych czasów: 

Pierwsze były leżące w� suterenie na wpół spalonego domu obnażone do połowy 
zwłoki młodej kobiety z� zaschniętymi strumykami krwi cieknącej z� pochwy i� ust. 
(...) Pamiętam niemal wszystkie biedne pomordowane kobiety i�mężczyzn; widzę nie 
tylko ich twarze, ale pozycje, w�których leżeli i�niekiedy także otaczające ich przed-
mioty. Dzieci tak samo, jak dorośli; większość zastrzelono, niektóre zakłuto albo 
powieszono74.

Polacy z�reguły chcieli pozbyć się Niemców możliwie jak najszybciej, na-
tomiast na zaanektowanych przez Związek Sowiecki północno-wschod-
nich terenach Prus Wschodnich początkowo nie planowano wypędzenia. 
Niemcy byli na spustoszonych terenach potrzebni do niezbędnych prac po-
rządkowych i�remontowych. To, że jednak do wypędzenia doszło, wynika-
ło raczej z� przesłanek ideologicznych, a� nie z� obawy, że pozostanie spra-
wiająca w�przyszłości kłopoty mniejszość etniczna. Sowieci potrafi li sobie 
radzić z�tak zwanymi narodowościami, a�repertuar stosowanych przez nich 
rutynowo środków sięgał od pracy przymusowej do deportacji. Zachowało 
się niezwykle interesujące „ściśle tajne” pismo ówczesnego szefa regionalnej 
administracji wojskowej. Generał Trofi mow przesłał w�kwietniu 1947 roku 
z�Kaliningradu (tak Królewiec nazywa się od 4 lipca 1946 roku) ministro-
wi spraw wewnętrznych Siergiejewowi Krugłowowi „raport”, w�którym po-
daje liczbę 110.217 Niemców przebywających na terenie byłych północno-
-wschodnich Prus Wschodnich:

Znacząca część tych Niemców ze względu na znaczne osłabienie fi zyczne nie jest 
zdolna do pracy i�nie wykonuje żadnego społecznie pożytecznego zajęcia [...]. Nie-
czynna zawodowo ludność niemiecka nie otrzymuje – z�wyjątkiem dzieci i�inwalidów 

74 Wieck, tamże, s. 238-239.
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umieszczonych w� sierocińcach i� domach starców – żadnych przydziałów żywno-
ści i�dlatego jest skrajnie wycieńczona. Skutkiem takiego stanu rzeczy jest rosną-
ca ostatnio wśród ludności niemieckiej przestępczość (kradzieże żywności, napady 
rabunkowe, a�nawet zabójstwa). W�pierwszym kwartale 1947 roku zdarzały się na-
wet przypadki kanibalizmu; na całym terenie odnotowano 12 takich przypadków. 
W� przypadkach kanibalizmu niektórzy Niemcy nie tylko wykorzystywali jako po-
żywienie mięso zwłok, ale także zabijali swoje dzieci i�krewnych. Mamy cztery za-
bójstwa spowodowane kanibalizmem. Wśród zdolnej do pracy ludności niemieckiej 
zdarzają się przypadki sabotażu. Obecność ludności niemieckiej działa destrukcyj-
nie nie tylko na niestabilną część radzieckiej ludności cywilnej, ale także na wie-
lu członków stacjonujących w�regionie oddziałów armii radzieckiej i�jednostek ma-
rynarki, sprzyjając szerzeniu się chorób wenerycznych. Przenikanie Niemców do 
radzieckich gospodarstw domowych w�charakterze źle bądź w�ogóle nie opłacanej 
służby pomaga szerzeniu się szpiegostwa. Ponieważ ludność niemiecka, jak wspo-
mniano wyżej, wpływa negatywnie na zagospodarowywanie nowego radzieckiego te-
rytorium, uważam za celowe rozważenie zorganizowanego wysiedlenia Niemców do 
sowieckiej strefy okupacyjnej w�Niemczech. Czekam na Wasze wskazówki75.

Pismo przesłano do wiadomości ministrowi spraw zagranicznych Moło-
towowi. Czy to ono zadecydowało o�tym, że Niemcom rzeczywiście pozwolo-
no na wyjazd, pozostaje kwestią otwartą. Bardziej prawdopodobne jest przy-
puszczenie, że Moskwa i�tak była na to zdecydowana. Pierwsze transporty 
opuściły miasto w�październiku 1947, a�ostatnie w�październiku 1948 roku. 
Być może list Trofi mowa był chytrze obmyślaną próbą przyjścia z�pomocą 
Niemcom, którzy niczego nie pragnęli tak bardzo jak wyjazdu z�miasta.

Liczba mieszkańców Królewca, którzy przeżyli rządy Sowietów, pozosta-
je kwestią sporną. Wśród wspomnianych około 120.000 ludzi, którzy byli 
w�mieście w�chwili jego zajęcia przez Armię Czerwoną, znajdowali się także 
uciekinierzy z�innych terenów Prus Wschodnich. Ich liczba nie jest znana. 
Sowieckie dokumenty podają liczbę 42.927 Niemców (1 lipca 1946 roku), 
rok później jest ich 34.888. Strona niemiecka podaje liczbę 25 tys. osób, 
które przeżyły głodową zimę 1947/4876.

75 Beckherrn, Dubatow, tamże, s. 157-158.
76 Tamże, s. 105, 180, 208, 232.
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Królewiec. Historia kosmopolitycznej republiki (2006)  

W�porozumieniu kończącym konferencję poczdamską z�2 sierpnia 1945 
roku zapisano, co następuje: 

Konferencja zasadniczo przystała na propozycję rządu sowieckiego odnoście do 
ostatecznego przekazania miasta Królewca i�terenu wokół niego Związkowi Sowie-
ckiemu zgodnie z�powyższym opisem, przy czym dokładny przebieg granicy podlega 
sprawdzeniu przez rzeczoznawców. Prezydent USA oraz brytyjski premier oświad-
czyli, że propozycję sformułowaną na konferencji poprą podczas przyszłych regula-
cji pokojowych77.

77 Tamże, s. 82 i�87.
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CZĘŚĆ PIĄTA

INNI WŚRÓD SWOICH – 
MAZURZY, WARMIACY, LITWINI, ŻYDZI
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« 485 »

KRISTIJONAS DONELAITIS 

TRUDY LATA 
(1818)

 „Witaj, świecie stubarwny, po świętach
                                                            [wiosennych;
 Witaj, w�podwojach lata, człowieku poczciwy!
 Witaj kwiatami wesół, nasycony wonią;
 Witaj, da Bóg, wiosnę jeszcze ujrzysz niejedną,
5 Zdrów i�silny się wesel z�jej miłych powrotów.
 Daj im, Boże, każdemu, kto czci naszą Litwę,
 Naszym włada językiem pracując na pańskim,
 By z�roku na rok wiosnę mógł witać rozkwitłą,
 A�z�końcem wiosny lato im ześlij pogodne”.
10 Tak koło Świąt Zielonych nawołując chłopów,
 O�pracy pouczając, przywitał ich Priczkus.
        „Zda się zdrów jest ten, kto pracy ima się
                                                                 [szparko,
 A�to bezcenny, największy z�bożych jest darów.
 Kto przy pracy kark zginał, utrudzony wielce,
15 Prostą strawę u�siebie ze smakiem spożywa,
 A�nasycony, dzięki, kiedy złożył Panu,
 Wesół, krzepki i�zdrowy idzie spać do łoża,
 Ten ma lepiej niż wszyscy, co w�odświętnych
                                                                [strojach
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« 486 »

Kristijonas Donelaitis 

 Pokasłując i�jęcząc do łyżek się biorą!
20 Cóż mu z�tego, ze Mykołs ten swój brzuch pękaty,
 Jak purchawka nadęty, po świecie obnosząc
 W�szelmostwach nie ustaje jak łotrzyk bezczelny,
 Lecz jak Kain się boi kary niebios co dzień!
 Cóż z�tego, że Diksas nagi przy pełnej skrzyni
25 Klęczy i�skarby swoje przelicza pobożnie,
 A�sam nawet grosika wyjąć się nie waży
 I�po błazeńsku ciągle cienką zupkę fryga,
 W�łatanych szmatkach chadza po świecie
                                                                  [półnagi.
               My, łapciowi Litwini, boże niebożęta,
30 Panom i�sługom ich nam dorównać nie sposób,
 Lecz pańskich chorób także szczęśliwie nie znamy.
 A�ileż to niemocy po dworach i�w�mieście,
 Kiedy tak lato do nas powoli się zbliża.
 Tu ktoś z�podagrą walczy stękając jak głupek,
35 Tam znowu inny w�boleściach doktora wzywa.
 Co to? Dlaczego panów tak dręczą choróbska?
 Czemu wielu przed czasem zagarnia kostucha?
 Ano dlatego, że z�chłopskich śmiejąc się
                                                              [podskoków,
 W�lenistwie co dzień grzęzną i�w�grzechu po uszy.
40 My zaś chłopi, choć w�mieście nas mają za łajno,
 Napiwszy się serwatki lub maślanki czystej
 Prace nam wyznaczone odrabiamy pędem,
 A�jeśli czasem kąsek uda się słoniny
 Lub kiełbasy litewskiej skosztować kawałek,
 To ta chłopska robota pali nam się w�rękach”.
          „Zda się”, wtrącił Łauras krzywą laską
                                                              [podparty,
 „W�zdrowiu nam, Bogu dzięki, ta wiosna przemija
 I�krzepcy nowe lato możemy oglądać.
 Patrzcie no, jak ku górze strzeliło słoneczko
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« 487 »

Trudy lata (1818) 

50 I�zatoczywszy swój dysk płonący wysoko
 Bawi się na tronie nieba pogodnym siedząc.
 Hej, już smagłość jego gorejącej pochodni
 Wieńce ziemi zielone wysuszać zaczyna
 I�na paszę zamienia jej kwietną urodę.
55 Patrzcie, jak poniektóre rośliny przywiędły
 Niczym baby zgrzybiale ku ziemi się garbią.
 A�ileż kwiatów wczoraj w�ogrodzie uszczkniętych
 Niedługo pięknem swoim ciesząc wnętrze izby
 Powiędło i�żywocik kończy na śmietniku!
60         Podobnie z�naszych ptaszków gromadą
                                                                     [wesołą;
 Co kukułka kukała i�wysławiał słowik,
 Co swą piosnką wysoką ogarniał skowronek,
 To już kończy się dzisiaj, albo już ustało.
 Wiele istotek żywych w�gniazdkach wylęganych,
65 Ojców już porzuciwszy, krząta się na swoim,
 Wzorując się na pieśniach rodziców, świergoli.
 Mało co czasu zbiegło, świat jak nowy stoi.
          Będąc świadkiem tych dziwów jako człek
                                                                     [już stary
 W�głębi serca wzdychając daję upust słowom:
70 „Ach”, powiadam, „jak życia marnieje dorobek.
 Kruche my cacka, kruche, święty wyznał Dawid,
 Kwiatkom polnym podobni, rosnąć nam i�kwitnąć
 Każdy na świat przychodząc podobny do pąka,
 Z�którego kwiat pomału wyłania się z�czasem
75 I�z�czasem też przekwita, na poły uwiędły
 Daje owoc, by wkrótce dokonać żywota.
 Tak właśnie nam biedakom przydarza się w�życiu.
        My (pan i�chłop) w�kołysce spłakane oseski,
 Przyszłych rzeczy zapowiedź jak pączek
                                                               [niemrawy.
80 Później, później dopiero, kiedy kwitnąc pora
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Kristijonas Donelaitis 

 Brykać mamy ochotę, panicze po pańsku,
 A�chłopskie dzieci po chłopsku, jak wsiowym
                                                             [przystało,
 Głupio dni swoje skorzy zmarnować na zbytki,
 Ale wnet, kiedy wąsy im sypać się zaczną
85 I�za pracę nielekką im chwytać się trzeba,
 Ej! giną głupstwa wszystkie i�zbytki dziecinne.
 A�przecież, ile razy wśród zabaw i�śmiechu,
 Ospą rażone dziecię śmierć z�życia porywa,
 Lub niedorosłe tyfus do trumienki kładzie.
90 Na chłopców i�dziewczyny także ostrząc kosę
 Śmierć urok ich młodości lekce sobie waży,
 Tnąc na oślep aż lecą czapki i�warkocze;
 Piękno świeżo rozkwitłe obraca na nice.
 Widzisz więc, jak maluchne to życie człowieka
95 Do życia ziół podobne zakwita i�ginie”.
        Gdy tak biegła rozmowa, zjawił się ekonom
 I�wielce rozzłoszczony jął przeklinać głośno,
 Tak że świat cały zadrżał w�posadach i�wszystko.
 „Perkuns, niech to diabli…, człowieku, pomyśl
                                                                        [tylko!
100 Po co ten szał, dlaczego tak gębę rozdzierasz?
 Czyżby tobą szatany owładnęły całkiem?
 Czego drzesz się, bęcwale? Czy coś ci się stało?” – 
 A�on swoje, tym głośniej i�tak się rozkrzyczał,
 Że aż ptakom niebieskim struchlały serduszka.
105 Stuliwszy ogon precz wiał lisiura przebiegły,
 Szarak strzygąc uszami, trzęsąc się ze strachu,
 Ledwo zdążył się ukryć w�pobliskich zaroślach.
 Ropuchy, nawet żaby, lęk ogarnął taki,
 Że całym klanem rychło skoczyły do stawu.
110 Półsenne sowy, myszy, szczury na poddaszu,
 Truchlały słysząc popis tych obrzydliwości,
 Wróble półmartwe deszczem pospadały z�dachu.
 „Tak – czy słyszycie – głośno przeklinał niecnota.
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Trudy lata (1818) 

 Tak, rzekł Anzelm, za dużo bezbożnych
                                                            [na świecie,
115 Na ich wartkich jęzorach diabli taniec wiodą.
 Doczekawszy się świtu, dupek jeden z�drugim,
 Zapomniawszy pacierza, a�czytać nieskory,
 Już klnąc i�piorunując z�pościeli wyłazi.
 A�później, kiedy klątwą cały dom przywitał,
120 Wiązką diabłów do pracy domowników goni.
 Nawet gdy jeść podadzą, nie może wytrzymać,
 Zanim chleba ukroi, zupę pocznie chlipać,
 Stół swój musi przeżegnać żegnaniem diabelskim.
 Skoro świt, on z�diabłami do pracy się bierze,
125 A�gdy się ściemni, spać idzie też z przekleństwami.
     Że tam brzuchaty panek tak sobie poczyna,
 To nie dziwota, bowiem pokumał się z�diabłem,
 Pacierza się wstydzi, na niebo niepomny,
 Gotów zdechnąć podobnie jak nasze bydlęta,
130 Świniom naszym na chwałę świni własne życie.
 Lecz kiedy chłop, ladaco, maślanką karmiony
 Jak ze skóry obłupion, półżywy od trudu,
 Tez z�diablikiem pod rękę do pracy się bierze,
 To biada nam! Ze zgrozy włosy nam się jeżą.
135 A�przecież dobrze wiemy, że to rzecz codzienna”.
     Kiedy tak się dziwował drzwi skrzypły i�oto
 Sołtys Priczkus wnet stanął przed całą gromadą.
 „Otóż”, zaraz przemówił czytając z�papieru,
 „Zgodnie z�pana życzeniem na pańszczyznę iść
                                                                       [nam,
140 Z�pańskich stajni pojutrze nawóz wywieść trzeba.
 Dlatego niechaj wszyscy przyszykują wozy
 I�niech każdy z�widłami do pracy się stawia.
 Wszak wiecie, jak przy gnoju chłopom robić
                                                                  [trzeba,
 Każdemu jego morga wyznaczona będzie.
145 A�ja, z�bożą pomocą, pośród was się kręcąc
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 Nie tylko wyrzucania pilnować ja będę,
 Kiedy roztrząsać przyjdzie, pouczę uczciwie”.
 Co powiedziawszy, z�izby zaraz pędem wypadł,
 Dosiadł konia i�cwałem puścił się sąsiadom
150 Rzecz nie zwlekając wieścić, rozkaz pański czytać.
  Kiedy zaświtał dzień ów wyznaczony
                                                      [wszystkim,
 Już chłopi pańszczyźniani zbiegli się gromadą.
 Kto nowe widły niosąc, kto inne narzędzie,
 W�pośpiechu wielkim każdy do roboty staje.
155 Albin sam deski nowe do wozu przytwierdził,
 Marcin podobnie, koła założył jak nowe,
 Wraz z�innymi na pańskie do pracy pobiegli.
 Parobcy młodzi, w�łapciach uplecionych wczoraj
 I�w�onucach nowiutkich porobionych z�płótna,
160 Na wyprzódki do pracy nie gonieni pędzą.
 Toż dziw dopiero, dawniej nie miał chłop tych
                                                               [kroków.
 Wszak mówi się wszędzie, że chłop nogą włóczy
 Na pańskie idąc, czasem trza go kijem gonić,
 By chciał iść i�pracować jak powinność każe.
165      Ale o�co tu chodzi? Czemu tu się dziwić?
 Starosta tych okolic, właściciel pańszczyzny,
 Taki dobry pan był, że każdy, kto pamięta,
 Ze łzami śmierć niedawną opłakuje jego.
 „O, zaprawdę, pamiętać warto by go co dzień,
170 Niechaj go dzieci nasze, niech go płaczą wnuki.
 To pan był dopiero! Gdzie dziś szukać takiego!
 Pomyśl no, bracie, jak on zwykł kochać tych ludzi
 I�dlaczego był on tak przez chłopów kochany.
 Niejeden z�jaśniepanów zobaczywszy chłopa
175 Pluje jak na sobakę i�ma go za dupka,
 Jakby człowieczek taki niewart jego oczu.
 Lecz nieboszczyk starosta nie był taki chłopom
 I�wstawiał się za nimi ostro jak ojczulek.
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 Żadnej klątwy z�ust jego nigdy nikt nie słyszał,
180 A�kiedy czasem słyszał, jak chłop zaklął sobie,
 Zaraz go po ojcowsku umiał on upomnieć.
 Nigdy per «ty» do chłopa, zawsze «wy» do niego.
 Gdy łajać trzeba było, per «wy» go wyłajał,
 Bo tylko po niemiecku umiał pan nasz łajać.
185 A�kiedy ten, czy tamten, godzien był pochwały,
 Wtedy go pan nasz chętnie po litewsku chwalił.
           Ale czekaj, braciszku, zaraz więcej powiem.
 I�ty i�ja wiemy, jak nas boli pańszczyzna,
 Jak biedak taki co dzień cierpliwie schylony,
190 Ledwie że oddech łapie, niosąc brzemię swoje.
 Zresztą, kto biedy nasze zdoła zliczyć wszystkie!
 Wszak sam wiesz, jak co roku, gdy lato się zjawi,
 Już każdy bęcwał chłopem wnet orać zaczyna.
 Kacper jak kogut z�głową do góry zadartą
195 Na postrach kurkom marnym on ludziom wygraża,
 A�sługus jego, Diksas, napuszony bardziej,
 Bo szpadę sobie przypiął niczym graf do boku
 Mądrego grając basem przemawia do chłopów,
 Bo pana swego pragnie przechytrzyć w�te pędy
200 I�tylko, pomyśl, wyższe chciałby zająć miejsce.
 Czy to uczciwie, tak Wszechmocnego obrażać?
 Skoro ten błazen panu tak się ostro stawia
 Nie dziwota, ze chłopa on gnoi ze szczętem.
 Wiesz, bracie, jak to bywa, kiedy słońce smali,
205 A�pot strugą obfi tą leje ci się z�karku,
 Brzuszek burczeć zaczyna, bo na obiad pora.
 Jemu też na pociechę trzeba dać co jego.
 Ale czym, biedaczysko, ma żołądek cieszyć,
 Gdy tylko skórki chleba i�maleńko sera?
210 Wyjmując więc z�kieszeni, smętnie resztki żuje
 I�pragnienie go męczy, wypiłby choć łyczek.
 Lecz co ma pić biedaczek, gdy piwa nie dają?
 Nad rowem byle jakim od biedy się schyla,
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 Jak długi, ciężko dysząc, leży, wodę chlipie,
215 Gdzie wesela owadów i�żabom mieszkanie,
 A�do tego go jeszcze Diksas kijem pierze.
        Ach, starosto! dlaczego zmarłeś nam przed
                                                                   [czasem,
 Wraz z�tobą odeszła cała nasza wesołość!
 Och, ojczulku! my ciebie wspominając co dzień,
220 Każdy wzdychając nieziemsko łzy leje obfi te,
 Tak że niektórym oczy popuchły od płaczu,
 Inni jakby z�rozpaczy potracili rozum,
 Swojej pracy codziennej wykonać nie mogą.
 Przecież i�ty, kierując na pańszczyznę chłopów,
225 Pracować, nie próżniaczyć kazałeś. Tak trzeba
 Królewskie prawo pełnić i�wszelką robotę
 Wykonać każdy musi, jak sługom przystoi,
 Ale krzywdy z�rąk twoich nie doznał nikt
                                                            [z�chłopów.
 Widząc naszą niedolę, litość miałeś w�sercu
230 I�kiedy Diksas nieraz za bardzo nas dusił,
 Po ojcowsku umiałeś za nami się wstawiać.
 Zwłaszcza w�tym czasie, latem, kiedy żniwa
                                                                  [blisko
 I�polnych robot przymus na rolę nas gonił,
 Swoją troską umiałeś objąć z�nas każdego,
235 Tak że nieraz sam w�nocy nie zmrużyłeś oka
 I�we śnie pamiętałeś o�naszej niedoli.
 Z�myślą o�nas kazałeś szykować napitki,
 Smacznego kwasu i�piwa domowej roboty
 I�omdlałym z�gorąca, utrudzonym wielce,
240 Przez sługę tęgą beczkę słałeś dla ochłody.
 Ach, starosto kochany, czemuś nas opuścił!”
          „Dość tego”, warknął Priczkus, „przestańcie
                                                                [biadolić
 Jak wam nie wstyd w�ten sposób i�czy to się
                                                                    [godzi!
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 Co z�was będzie, gdy tylko biadolić umiecie,
245 Oczy wypłakać? Rozum straciwszy z�kretesem,
 Jak pracować będziecie? A�jak dzieci chować?
 Tak, to prawda, że pan nasz, starosta nieboszczyk,
 Odchodząc od nas nagle zdrów i�w�sile wieku
 Moc łez wycisnął, wielką okrył nas żałobą.
250 Wszak sam przez noce całe nie zmrużyłem oka
 I�łez wylałem morze, kto by je policzył!
 Ile to razy z�łóżka wyskoczyłem blady,
 Bo mnie widma rogate przychodziły straszyć,
 Schylając się nade mną duszę porwać chciały.
255 Tak że z�tej biedy fl intę kupiłem niemałą
 I�nabitą jak trzeba kładłem pod poduszkę.
 Odtąd widma przestały mnie nawiedzać nocą,
 A�ja przestałem krzyczeć i�wariować we śnie.
        Teraz bajki o�żabach, sowach oraz myszach,
260 O�wyliniałych wróblach i�plotki o�szczurach
 I�kto jeszcze coś sobie podobnego zmyślił,
 Na grzędach zostawiajcie, tam gdzie siedzą kury,
 A�sami spieszcie nawóz wyrzucać ze stajni,
 Zaś potem macie to, co tu czy tam upadnie,
265 Pozamiatać uczciwie i�wynieść do czysta.
 Czemu śmiejesz się, ciołku, słysząc dobre słowo?
 Czy nie wiesz, że chłop ziarna pragnąc zebrać
                                                                    [sporo,
 Wpierw musi ziemię swoją nawozem nasycić?
 Wszak garnkom twoim co dzień, kiedy strawę
                                                               [warzysz,
270 Nie tylko soli trzeba, ale i�omasty
 Czemu nieokraszonej nie chcesz siorbać zupy?
 Śmiech tobie, że tu nawóz wywożą parobcy,
 By zgłodniałym zagonom dać strawę pożywną?
 Bierz się bracie za widły, które temu służą
275 I�roztrząsaj wesoło ten skarb woniejący!
 Z�lichych rzeczy na pozór czasem cuda rosną,
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 Z�marnego gnoju ludziom dobrodziejstwa płyną.
        Bywa, panicz ladaco, wyśmiewa się z�chłopów,
 Kpiną kłuje, pogardą darzy pracę, błazen,
280 Tak jakby mógł pyszałek obejść się bez chłopa,
 Pierogi łykać co dzień nie myśląc o�gnoju.
 Gdyby chłopa nie stało, gdzie by pan się podział,
 Jakby to było, gdyby nie pomógł z�nawozem?
 Nie zważajcie więc chłopcy, że wywożąc nawóz,
285 Przyjdzie wam często kichać od bijących smrodów
 I�brnąc po kostki w�stajni wam zbraknie oddechu.
 Jeżeli naszej pracy pański nos wybredny
 Nie znosi i�po pańsku zadarty się śmieje,
 Zważcie tylko, jak szybko by opadł na kwintę,
295 Gdyby barszcz nie bielony, przysmoloną kaszę,
 Podobnie jak biedniaki, musiał wtrajać co dzień
 I�z�nami na pańszczyźnie potrudził się razem”.

Tłumaczenie: Zygmunt Ławrynowicz
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U�MADONNY Z�GIETRZWAŁDU 
(1878)

BYŁ TO DZIEŃ WIELKIEGO OBJAWIENIA „Pani świata i�Królowej nieba”, któ-
rej osobistej interwencji Kościół rzymski zawdzięcza tak obfi ty plon prze-
konujących cudów i�najważniejszych objawień, gdy rankiem przybyłem na 
dworzec w� Iławie w� celu odbycia podróży do sanktuarium i� miejsca naj-
nowszych cudów w�Gietrzwałdzie. Peron i�poczekalnia były wyjątkowo oży-
wione przez gości, którzy – abstrahując od być może kilku komiwojażerów – 
w�swojej większości należeli do wierzących warstw ludności.

Najpierw można było zobaczyć towarzystwo eleganckich, przybyłych 
w�czterokonnych karocach Polek, które w�dni wielkich świąt kościelnych 
tradycyjnie nigdy nie zaniedbują okazji, by z�wielką pobożną pompą błagać 
świętą Dziewicę o�poufną informację o�tym, na jakie wspaniałe cele kultu-
rowe ma jeszcze widoki naród polski ze swoim szczególnie szczęśliwym zami-
łowaniem do pielgrzymek. Była tam również łatwa do ogarnięcia wzrokiem 
grupa złożona ze skupionego wokół pobożnego wikarego „słodkiego koro-
wodu dziewic” pochodzących z�klasy średniej społeczeństwa, w�wieku od 
siedemnastu do dwudziestu lat, o�bardzo rozwiniętych, wtłoczonych w�ob-
cisłe suknie kształtach i� tak bardzo lubianym przez rzymskie duchowień-
stwo pobożnym gołębim spojrzeniu. Wszyscy jednak wyczekiwali z�nabożną 
nadzieją pociągu, który miał ich zawieźć na wielkie objawienie zbawienia.
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Gdy więc ten, ciągnięty z�przodu przez dwie lokomotywy, sycząc i�pędząc 
wtoczył się na dworzec, to wypełnili go aż do ostatniego miejsca potrzebu-
jący zbawienia pielgrzymi, w�większości anielskiej płci. Trzeba było jeszcze 
doczepić kilka wagonów, zanim ze wspomnianym wcześniej duchownym 
i�ośmiorgiem powierzonych jego duchowej pieczy „pięknych dzieci” znala-
złem wygodne miejsce. Był to piękny, choć nieco nowoczesny widok piel-
grzymki, gdy tak siedząc po pięć osób, wielebny po przekątnej naprzeciwko 
mnie, a�po prawicy każdego z�nas cztery mieniące się klejnotami anielskiej 
niewinności dziewice, pędziliśmy ku świętemu drzewu objawień. Duchowy 
przewodnik, czy to onieśmielony moją obecnością, która hamowała jego 
wcześniej ożywioną konwersację, czy też – co jest bardziej prawdopodob-
ne – wypełniony nagle w�swoim duchu podniosłym znaczeniem dzisiejszego 
dnia, usiadł z�pełną godności powagą w�swoim kącie, wyciągnął z�torby Pro-
prium de Sanctis i�zatopił się wkrótce w�bez wątpienia pobożnych i�apostol-
skich rozważaniach. Tak dotarliśmy na dworzec w�Ostródzie.

Mimo że miasto i�okolice są tutaj w�przeważającej mierze ewangelickie, 
to mimo to – chyba z�powodu ogólnochrześcijańskiego uczestnictwa – pa-
nowała bardzo podniosła atmosfera katolickiego święta, która bardziej jed-
nak przypominała dosadny humor oburzenia z�powodu niesłychanego cha-
rakteru tego wydarzenia. Szczególnie męska część ludności wykazywała 
niezwykle schlebiającą dla błogosławionej Dziewicy skłonność do pielgrzy-
mowania, która w�swoim niepohamowanym zapale wydawała się być cał-
kiem zdecydowana na zawarcie osobistej znajomości. I�tak po podniosłym, 
wyrażającym świąteczną radość „hurra” wzniesionym na cześć wielkich be-
czek z�piwem, które dotarły na peron w�celu załadunku i�przewiezienia ich 
do sanktuarium, zaczęto wręcz szturmować wagony w�celu zdobycia – na-
wet jeśli tylko – miejsca stojącego, przy czym od czasu do czasu docho-
dziło do licznych ustnych i� ręcznych zapewnień o� wzajemnym szacunku. 
Nasz pobożny przedział uratowała przed tym niebezpieczeństwem napadu 
tylko szybko przeniesiona do drzwi szerokość mojego ciała, za co ochoczo 
uczczono mnie wprawdzie zaszczytnym tytułem „ojca pielgrzymki”, nato-
miast wrażliwą godność znajdujących się za mną niewinnych dzieci zranio-
no bez żadnej motywacji obraźliwym określeniem „zielona pasza dla klech” 
i� „oszukańczy rekruci”. Jednak nagle w�przednim wagonie nieco już pod-
upadły męski chór zaintonował znany refren końcowy: „Jedziemy koleją, 
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dopóki nam się podoba…” i�przy dźwiękach tej prawie zupełnie dotychczas 
nie śpiewanej na pielgrzymkach pieśni pociąg wyruszył w�stronę dworca do 
stacji Biesal, skąd można wygodnie dostać się pieszo w�ciągu pięciu kwa-
dransów do Gietrzwałdu.

Mały, stworzony bardziej do cichego i�spokojnego życia dworzec w�Bie-
salu, przedstawiał sobą obraz niezwykłego poruszenia. Setki ludzi obozo-
wało wokół peronu, placów, ulic i� odpoczywało po dalekim marszu albo 
domagało się posiłku, który miała im zaserwować restauracja dworcowa. 
W�ogóle samo przedostanie się do jej środka i�przedarcie się przez tłum lu-
dzi do pożądanej używki tak graniczyło z�niemożliwością, że nawet mojemu 
pobożnemu towarzyszowi z�przedziału nie udało się wejść przez ostatni rząd. 
I�mimo że pokładając ufność w�ponownie wiejących tutaj katolickich wia-
trach wystąpił on z�najbardziej godnym zachowaniem, to w�dniu dzisiejszym 
swojej zazwyczaj wysokiej wartości nie posiadały ani księżowska wzniosłość, 
ani pobożna, czarna sutanna. Po wszechstronnie nieudanych próbach mu-
siał on powrócić z�niespełnionymi życzeniami do kręgu swoich protegowa-
nych o�pobożnych oczach i�wkrótce można go było zobaczyć podążającego 
z�nimi w�skupieniu w�kierunku drzewa objawień. Również i�ja nie miałem 
dalej żadnego pilnego powodu, by powstrzymać się przed uderzeniem fali 
wzmagającego się entuzjazmu wiary, zrzuciłem z�siebie zupełnie zarozumia-
łość mądrości świata i�wyruszyłem, by oglądać cuda, które miały wydarzyć 
się tego dnia.

Na drodze prowadzącej przez położoną niedaleko wieś Podlejki, a�stam-
tąd pielgrzymując do Gietrzwałdu przez most nad Pasłęką, stałem się wkrót-
ce kroplą w�rzece niezliczonych pielgrzymów, która z�szumem płynęła pieszo 
i� na wozach. Już po kilku minutach dotarliśmy do Podlejek, gdzie z� kie-
runku zachodniego do naszej rzeki wpadła inna rzeka, przy czym utworzy-
ły się mniejsze lub większe korki. Wydawało się, że w�rzece tej rzeczywiście 
płyną przepełnione wiarą grupy, których potężny śpiew wyraźnie wstrząsnął 
sercami wierzących pielgrzymów wokół mnie. Gdy jednak po drugiej stro-
nie mostu nad Pasłęką, już niezbyt daleko od świętego miejsca, wspiąłem 
się na położone po prawej strony wzgórze, to rozciągnął się przede mną pe-
łen życia obraz prawdziwej wędrówki ludów. Wszystkie drogi do miejsca cu-
dów wypełniały nieprzerwane strumienie ludzi, a�tłum, który szeroko okry-
wał wieś i� okolicę, był niezliczony. Tak musieli niegdyś co roku wyruszać 
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do Jerozolimy Żydzi, by świętować Paschę, swoje wielkie święto ucieczki 
z�Egiptu. Naturalnie dawna Pascha była tylko czysto historycznym świętem 
pamiątkowym, a�w�najlepszym razie świętem dziękczynienia Żydów, które-
go prawie zupełnie nie można porównać ze świętem chrześcijańskim, a�co 
dopiero z�dzisiejszym tak obiecującym świętem objawienia. Dzisiaj przecież 
przychodzi sama Jej Wysokość Królowa Nieba, w� ofi arnym samozaparciu 
wspina się na niewygodny klon i�z�tego niepozornego tronu ustami dwójki 
niewinnych dzieci dyktuje proboszczowi Weichselowi bezpośrednio do sta-
lówki najnowsze i�najważniejsze zamiary Boskich rządów. Zaprawdę chrześ-
cijańskie święto o� doniosłym znaczeniu, pełne niezmierzonej żarliwości 
i�godnych podziwu cudów!

Przyłączywszy się z� powrotem do mojej żywej rzeki, dotarłem powoli 
w�pobliże wsi, jeszcze wolniej w�głąb niej samej, a�w�końcu nawet do przyjaź-
nie zapraszającej oberży, gdzie opuściwszy pobożne szeregi pielgrzymów zna-
lazłem gorąco pożądane orzeźwienie przy kufl u piwa „Osteroder Bairisch”.

Zgromadzone już tutaj towarzystwo, składające się widocznie z�wywo-
dzących się z�warstwy urzędniczej mieszkańców miast oraz właścicieli ma-
jątków wiejskich, starało się wyraźnie o�to, by uczcić Boskie objawienie nie 
z� punktu widzenia jego wielkiego, ponadnaturalnego znaczenia, lecz bar-
dziej z�luźnego punktu widzenia świecko-wesołej jesiennej zabawy. Zwłasz-
cza pewien korpulentny pan wyznania katolickiego był tym, który widocz-
nie swoją wrogą wobec podniosłego święta krytyką nieustannie rozbawiał 
swoich chętnych do kpin towarzyszy od piwa. Ten będący prawdopodob-
nie wolnomularzem i� złym człowiekiem mężczyzna określił więc dzisiejsze 
święto objawienia jako „wesoły żart cywilizacyjny”, podniosłe i�boskie ob-
jawienia na drzewie jako „lukratywne przedstawienia kuglarzy”, a� owych 
pobożnych i� tak wiernie zapisujących boskie objawienia księży jako „sza-
chrajskich kolegów”, zaś duże wystawione skarbony jako „wielkie kieszenie 
założyciela”. Również tak błogi dzisiaj naród okpił jako „otępiały”, nazwał 
go „oszukanym, wywiedzionym w�pole, zabawką chciwości i�obłudy”. Wy-
biła jednakże godzina pierwsza i�program święta przewidywał o�tej godzinie 
drugie objawienie w�ciągu dnia. Dlatego wstałem i�brodząc w�wysokim na 
stopę błocie powędrowałem ku niebiańskim niespodziankom.

Tak interesujący od niedawna dla całego świata papieskiego święty klon 
z� Gietrzwałdu znajduje się obok kościoła i� plebanii wewnątrz ogrodzenia 
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znajdującego się na szczycie niewielkiego wzniesienia, które od zachodu 
i�południa okala szeroka wiejska ulica. Cmentarz, skarpę i�ulicę zastałem 
pokryte ciemną warstwą wyczekujących ludzi, których nad wyraz bezpre-
tensjonalne poczucie religijne zadowala najczęściej już prosta kościelna ce-
remonia, których pobożną wyobraźnię tak pięknie zamieszkuje kolorowy 
świat dobrych i� złych duchów, szczęśliwych błogosławionych i� mogących 
wiele świętych i� których zaprawionym w� wierze, najbardziej wytwornym 
wyrazem myśli jest następny odpust wraz z�jego sprawdzoną gwarancją nie-
biańskich rozkoszy i�jego tak przyzwoitymi ziemskimi radościami. 

W� sercach wszystkich tych tysięcy ludzi biło wyraźne zdenerwowa-
nie. Na miejsce cudów wnoszono właśnie bladego, chorego mężczyznę i�za 
tym pochodem cierpienia udało mi się przedostać aż do ogrodzenia. Tutaj, 
w�niewielkiej odległości od siebie, miałem to tak mocno obdarzone łaska-
mi drzewo, przedmiot upodobania najświętszej Dziewicy i�Matki, tej obec-
nie jedynej pośredniczki pomiędzy niebem i� ziemią. Zupełnie niepozorne, 
a�nawet trochę liche, rozwidla się ono na wysokości dwóch i�pół do trzech 
metrów na dwie długie, rozległe gałęzie, które zwieńczone są tylko skrom-
ną koroną. Miejsce objawień, na którym dostojnie zasiada Błogosławiona 
w�prostej, błękitnej niczym niebo sukni, ozdobione jest wieńcami, a�małe 
kwadratowe ogrodzenie, pobożnie obwieszone wieloma szmatkami, butel-
kami i�obrazami, których celem jest chyba uświęcenie tych przedmiotów, 
zabezpiecza je przeciwko ewentualnemu uszkodzeniu ze strony żądnych re-
likwii. Wierzący tłum składał się w�trzech czwartych z�płci pięknej, z�po-
bożnych kobiet. Ukształtowani już prawdziwi święci znajdowali się z�przodu 
przy cudownym drzewie, ci o�mniejszej dyscyplinie kościelnej trochę z�tyłu, 
a�mężczyźni skromnie zgrupowani przy płocie. Wszyscy jednak klęczeli albo 
leżeli nieruchomo krzyżem na błotnistej ziemi.

W�tym momencie z�otwartych szeroko drzwi plebanii wyszedł dostojny 
orszak papieskich księży towarzyszących dwóm odświętnie ubranym dziew-
czynkom, które ujrzały Matkę Boską. Klęknęli oni przed świętym cudow-
nym drzewem. Zgromadzone tysiące ludzi skierowały z�obawą i� strachem 
swoje oblicza ku boskiej siedzibie, podczas gdy najuroczystsza cisza wypełni-
ła ten święty moment. – Po krótkim czasie pełne tajemnic dzieci ponownie 
wstały, duchowni ujęli je za ręce i�pośród świętych obrzędów poprowadzili 
z�powrotem na plebanię. Wstrząśnięty do głębi lud szlochał jednak i�płakał 
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z�radości doświadczonego szczęścia cudu i�wzniósł głośną pieśń dziękczyn-
ną, którą zagłuszało jedynie dzwonienie i�kołatanie obleganych skarbonek. 
Było to drugie cudowne objawienie tego świętego dnia.

To, jakie wiadomości pobożni księża otrzymali od wybranych dziewczy-
nek, ogłosiły pełnymi świętości słowami po kilku dniach pobożne gazety 
dla wikariuszy. Tym razem chodziło o�dwie niezwykle ważne dla chrześci-
jaństwa kwestie: czy mianowicie znajdujący się w�gietrzwałdzkim kościele 
obraz Czarnej Madonny posiada cudowną moc oraz czy ta sama właściwość 
cechuje również źródlaną wodę, która wypływa z�tamtejszych dóbr kościel-
nych. Na oba pytania udzielono twierdzącej odpowiedzi w�sposób najbar-
dziej łaskawy i�przyjazny. Równie zadowalająca miała być odpowiedź na za-
dane przez dzieci pytania poszczególnych pobożnych osób odnoszące się 
do chorób należących do nich świń, kur, etc., tak że tego błogosławionego 
dnia uzyskano wspaniały rezultat objawień, a�trudy i�koszty dalekich podró-
ży zostały sowicie wynagrodzone.

Wielki znak i�cud nie dokonał się wprawdzie na żadnym z�wielu chorych 
i�kalek, dotknął natomiast najważniejszą i�najpotrzebniejszą część ubrania 
wyświęconego księdza. Gdy bowiem pobożny proboszcz Bieber1 z�Prątnicy 
po gorącej, żarliwej modlitwie przed świętym drzewem podniósł się z�klę-
czek z�głębokiego brudu, to z�niezwykle pochlebnej troski o�jego tak cnotli-
we i�niewinne księżowskie spodnie Najświętsza Panienka uchroniła je przed 
całkowitym poplamieniem. Zaprawdę, gałąź Bożych cudów o� najbardziej 
tragicznym w�skutkach znaczeniu!

Podczas gdy pobożni księża spisywali te tak ważne objawienia i�piękne 
cuda i� napełnieni entuzjazmem płynącym z� tych wszystkich łask opraco-
wywali wniosek o�papieski odpust dla tak usłużnego Bogu klonu, wydarze-
nia przy skarpie kościelnej przyjęły ponownie bardziej świecki charakter. 
Wprawdzie cmentarz przykościelny pozostawał wypełniony zmieniający-
mi się modlącymi również poza zapowiedzianymi na godzinę siódmą rano, 
pierwszą po południu i�siódmą wieczorem objawieniami, a�święte obrzędy 
trwały nieprzerwanie cały dzień, to poza ogrodzeniem oprócz potrzeb du-
chowych coraz bardziej dochodziły do głosu potrzeby czysto ludzkie. Od-
chodząc od świętego miejsca usłyszałem jeszcze rozmowę o� przebiegu 

1 Sam opowiadał o�tym w�„Germanii”. 
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objawienia toczoną w�dialekcie dolnoniemieckim przez dwóch nieletnich 
synów warmińskich chłopów:

„Widziałeś, Josepp, świętą Dziewicę?”
„Nie, wszystko się skończyło jak przyszedłem”.
„Gdzie ona właściwie może siedzieć na drzewie?”
„Tam, gdzie wiszą wieńce!”
„No tak, jeśli tam się wspięła, to musi się porządnie trzymać”.

Właściciele straganów robili z� pewnością świetne interesy i� wydawa-
li się dysponować bogatą i� najlepszą ofertą towarów. Matkę Boską moż-
na było kupić na obrazach z�i�bez szkła, na skórze, rzeczach i�papierze, moż-
na ją było dostać wykonaną z�metalu, gipsu i�drewna, z�gutaperki, piernika 
i�mydła. Ostatni artykuł – „z�mydła” – sprzedawał się najgorzej, ponieważ 
większość pobożnych pielgrzymów stanowili w� dniu dzisiejszym Polacy. 
Oprócz obrazów świętych najbardziej chodliwymi artykułami były sznury 
pereł z�krzyżami albo amuletami z�najróżniejszych surowców, krucyfi ksy, ba-
ranki Boże i�modlitewniki. Język niemiecki, w�którym te ostatnie były napi-
sane, nie był dla Polaków przeszkodą, o�ile w�ogóle potrafi li oni pisać. Pew-
na starsza pani ozdobiła swoją szyję już czterema łańcuszkami z�krzyżykiem 
i�medalikami z�Maryją, tak że dzwoniła niczym koń pociągowy. Spotkałem 
tutaj również znanego z�mojej miejscowości rodzinnej naszego tzw. „han-
dlarza Pana Boga”. Jeśli sprzedawane rzeczy z�pewnością budziły wstręt tego 
człowieka, który był ortodoksyjnym Żydem, to przeszkoda ta nie była w�sta-
nie zepsuć mu humoru, na co nie pozostawał bez wpływu „dobry interes”, 
jak zapewnił mnie zadowolonym mrugnięciem okiem. 

Wszędzie w�domach, stodołach, budach i�na ulicach panował brud i�tęt-
niło życie. Stale przybywały i� odchodziły pobożne kolumny pielgrzymów, 
najczęściej ze śpiewem na ustach i� z�kościelną pompą. Oprócz tego dane 
nam było oglądać również w�znanych żywych kolorach pielgrzymki zmien-
ne obrazy potrzebującej zbawienia ludzkiej natury i�opanowującego niebo 
otępienia. Pomimo wrogich reguł przypadku, niewiary i�potęgi diabła ludz-
kiemu rozsądkowi z�pewnością przyniesie jednak chlubę to, by w�objawie-
niach gietrzwałdzkich prawidłowo rozpoznać wieczne, prawdziwie uszczęśli-
wiające prawdy zbawienia i�uwierzyć w�nie.
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R.K.

Jeszcze około godziny spędziłem przy świętym miejscu tej pięknej Bo-
żej błogości; następnie uciekłem z�tego bagna, udało mi się złapać furman-
kę i�wróciłem na dworzec. 
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MAZURY 
(1896)

Na mazurskiej ziemicy
Jezior zgoła nie zliczy,
Blaskiem z�dala odbijają,
Bardzo pięknie wyglądają.

A�gdy spojrzy na nie wzrokiem
Albo we dnie, albo zmrokiem,
Radość w�sercu się uczuwa,
Tu i�ówdzie łódka suwa.

Jedna panna wodę bierze
Lub druga bieliznę pierze.
Tamój znów się człowiek kąpie
Lub tu pluskają się krąpie.

A�gdy cicho i�pogoda,
To maluje w�sobie woda
Cały on fi rmament boski,
Drzewa, góry i�też wioski.

Nad wieczorem okrąg cały,
Widok bardzo to wspaniały,

Prusy Wschodnie.indd   503Prusy Wschodnie.indd   503 14.06.2022   16:22:0514.06.2022   16:22:05



« 504 »

Michał Kajka

Z�jezior płyną piękne strugi,
Wkoło zielenieją smugi.

Dalej bory nieprzebyte,
W�których sosny wyśmienite.
Kiedyś przed dawnymi czasy
Były obszerniejsze lasy.

Teraz lasy wycinają
I�na pole zamieniają.
Pole, chociaż to górzyste
Lub gliniaste, lub piaszczyste,

Jednak rodzi zboże silnie,
Kiedy je uprawiasz pilnie.
Chociaż i�burza szaleje,
Tych pól zaraz nie zaleje,

Bo z�gór woda ściąga sporo,
Strużką leci na jezioro.
A�nad tymi jeziorami
Stoją wioski z�ich domami.

Domy, które starodawne,
Nie są to za bardzo sławne,
Lecz gdy teraz co budują,
Bardzo wspaniale fundują.

Nieraz słychać, jak gadają,
Którzy stron naszych nie znają,
Że w�Mazurach głupi ludek,
Chociaż on jest większy dudek.

Kto więc zwiedzi nasze strony,
Bardzo jest zadowolony.
Wreszcie zaraz się przekona,
Że to nie jest dzika strona!
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NA DZIEŃ URODZIN CESARZA 
(1898)

Nutą: „Pod Berlinem równe pole”

Mnóstwo głosów wdzięcznie chwali,
I�też z�bliska i�też z�dali,
Chórem sławnym w�ten to czas,
A�tak wszyscy się zbierajmy,
Łącznie Jego wychwalajmy:
Króla i�Cesarza wraz.

Albowiem dziesięć lat będzie,
Jak jest na monarszym rzędzie,
Króluje wspaniale nam.
Ach, żeby wielcy i�mali
Za rok mu znów zaśpiewali:
„Ochraniaj go, Boże, nam!”

Grom też, Boże, nasze wrogi,
Rozprosz je i�gniew ich srogi,
Onych odwróć od nas w�tył.
Daj, by nam chorągiew cała
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Ku dobremu powiewała,
Aby zawsze pokój był.

Zmacniajże cesarskie ramię,
A�daj, żeby jego znamię
Kwitnęło na każdy czas.
Odpędź nieszczęście od niego,
A�uchowaj go od złego,
Obraniajże też i�nas.

Przyjm, Cesarzu, nasze dzięki,
Chociaż to są polskie dźwięki.
My Cię wychwalamy też.
Z�naszych piersi wierność płynie
W�dobrej czy też w�złej godzinie,
Boże, Ty Sam tylko wiesz.

NA DZIEŃ URODZIN CESARZA

Do Cesarza:

Gdy wnijdzie słońce
Na fi rmamencie
I�jaśniejące
W�tymże momencie
Swoje promienie
Rzuca na ziemię,
Wita je plemię.

A�my wstaniemy
Z�łoża naszego
I�pozdrowiemy
Najjaśniejszego:
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Na dzień urodzin Cesarza (1898) 

„W�Twój dzień urodzin,
Wysoki Panie,
Tyś od nas godzien
Wziąć dziękowanie!

My, Mazurowie,
Chociaż wzgardzeni,
Cesarskiej głowie
Są przyjemnemi;
Przyjmij, o�miły,
Choć polskie dźwięki,
My z�całej siły
Ślemy Ci dzięki.

Lub morskie wały
Niosą przykrości,
Nie oderwały
By nam wierności.
Niech Bóg prowadzi
Cię z�całym dworem!

My będziem radzi
Pod Twym dozorem,
Bezpieczni stale,
Że żadne wrogi
Nie wnijdą wcale
Tu w�nasze progi.

DO LUDU

Nutą: „Es braust ein Ruf wie Donnerhall”

Mili niemieccy ludzie cni!
I�my Mazurowie zacni!
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Chwalmy społem cesarski tron,
A�głos niech wyda wdzięczny ton:

„Niech żyje cesarz i�też zdrów
Doczeka nama za rok znów!”

Lśnij się w�blasku korono nam,
Która zdobisz cesarski stan.
Ach, brzmij muzyko na chórze,
Jaśnijcie chorągwie w�górze:

„Niech żyje cesarz i�też zdrów
Doczeka nama za rok znów!”

Knujcie zdradę, anarchiści,
Albo różni nihiliści!
Wierni Cesarza Prusacy
Ojczyznę swą mają w�zacy:

„Niech żyje cesarz i�też zdrów
Doczeka nama za rok znów!”

Gdzie wojny dźwięk nad ludem grzmi,
Rozpacz i�nędza tamój brzmi;
Óne kraje utrapione,
Dokoła popustoszone.

„Niech żyje cesarz i�też zdrów!
Żeby doczekał za rok znów!”

Krzyż, nędza i�wiele złego
U�ludu nieszczęśliwego.
U�nas pokój istnieje nam,
Łaskaw Cesarz strzeże sam:
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Na dzień urodzin Cesarza (1898) 

„Niech żyje cesarz i�też zdrów!
Żeby doczekał za rok znów!”

O, Boże z�nieba, raczże Sam
Zesłać błogosławieństwo nam!
Upadku broń, Ty nam rządź.
Łaskaw Cesarzowi bądź!

„Niech żyje cesarz i�też zdrów!
Żeby doczekał za rok znów!”
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PROŚBA DO BOGA O�ZACHOWANIE MOWY OJCZYSTEJ 
(1926)

Przybliżamy się
Do Cię, Jezusie,
I�prosimy Cię w�pokorze,
Bądź nam łaskaw w�tej to porze.
Bliżej, bliżej Cię,
Jezu, Klejnocie.

Żalem wzruszone,
Serca skruszone
Niesiem k’ Tobie, Panie miły,
Wzmacniaj nas Sam, dodaj siły
Potrzebującym,
Ciebie proszącym.

Widzisz, jak tonie,
Niby przy zgonie,
Dźwięk ojczystej naszej mowy,
Z�której mamy pokarm zdrowy.
Chcą ją zgnieść śmiele
Nieprzyjaciele.
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Prośba do Boga o�zachowanie mowy ojczystej (1926) 

Czy w�obcej mowie
Zaczerpniem zdrowie
Duszy naszej tak zwiędniałej,
Krom nauki Twej zgłodniałej?
Czy w�obcej mowie
Damy cześć Tobie?

Przywróć ojczystą
Mowę nam istą,
A�my godnie chwalić Ciebie
Będziem na ziemi i�w�niebie,
Miej ją w�obronie,
Niech nie utonie.

Czyli my krzykiem,
Obcym językiem
Będziem mogli Ci słać dzięki,
Tobie godnej chwały dźwięki,
Niby z�szyderstwem
I�też bluźnierstwem.

Nuż my pełni trwóg
Padniem do Twych nóg,
A�ze skruchą i�też żalem
Do górnego Jeruzalem
Będziem się brali,
Postępowali.

Świeć nam jak zorze
W�krytycznej porze,
Bądź nam wodzem, gdy błądzimy,
Pociechą, gdy się trapimy,
Daj nam światłości
W�grzechach ciemności.
Niech nas do końca
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Nic nie odłącza
Od miłości Twojej, Panie,
Krzyż ani prześladowanie
Niech nie odłączy
Ciebie, obrońcy.

Póki będziem żyć,
Będziem Ciebie czcić
W�naszej macierzystej mowie
Tak, jako nasi ojcowie,
Póki tchu stanie,
Damy Ci cześć, Panie.

 

Prusy Wschodnie.indd   512Prusy Wschodnie.indd   512 14.06.2022   16:22:0514.06.2022   16:22:05



« 513 »

STEFAN HARTMANN

DEMOGRAFIA I�STATYSTYKA ŻYDÓW 
W�PRUSACH WSCHODNICH W�XIX WIEKU 

(2000)

W�HISTORII ŻYDÓW W�PRUSACH Wschodnich w�XIX w. odzwierciedlają się 
najistotniejsze procesy przemian społecznych, którym w�owym czasie pod-
legali niemieccy Żydzi. Najważniejsze było tutaj urzeczywistnienie eman-
cypacji, tzn. zrównanie praw Żydów we wszystkich obszarach z� prawami 
ich chrześcijańskich współobywateli. Ten proces emancypacji dokonał się 
w�sześciu fazach. Pierwsza, tzw. faza oświeceniowa, obejmuje okres od ok. 
1780 r. do wydania edyktu emancypacyjnego Hardenberga w�marcu 1812 r. 
Druga faza, cechująca się działaniami o� charakterze restauracyjnym, roz-
ciąga się od kongresu wiedeńskiego do ogłoszenia prawa o�Żydach z�dnia 
23 lipca 1847 r., gdy rząd pruski podjął próbę wyłączenia mniejszości żydow-
skiej jako korporacji ze społeczeństwa mieszczańskiego. Trzecią fazę tworzy 
rewolucja 1848/49 z�deklaracją praw podstawowych i�teoretycznie wprowa-
dzonym równouprawnieniem Żydów i�chrześcijan. W�czwartej fazie – roz-
ciąga się ona od 1850 r. do początków lat sześćdziesiątych XIX w. – konty-
nuowane są próby zahamowania emancypacji Żydów. Piąta faza przebiega 
równolegle z�liberalizacją gospodarki, której cechami charakterystycznymi 
są prawodawstwo działalności gospodarczej oraz przejście ze starszej wspól-
noty mieszczańskiej do wspólnoty mieszkańców. Faza ta kończy się ustawą 
Związku Północnoniemieckiego z�3 lipca 1869 r., która całkowicie zrównała 
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prawa Żydów i� chrześcijan i� która w� 1871 r. zyskała status obowiązujący 
w�całej Rzeszy. Szósta i�ostatnia faza rozpoczyna się już w� latach siedem-
dziesiątych XIX w. i�charakteryzuje się gospodarczą depresją i�odejściem od 
mieszczańskiego liberalizmu. Związany jest z� tym coraz silniejszy wybuch 
nastrojów antyżydowskich, które w�coraz większym stopniu cementowane 
są w�ideologii antysemityzmu1.

Aż do wydania edyktu Hardenberga z� 11 marca 1812 r. w� Prusach 
Wschodnich oraz w�innych pruskich prowincjach obowiązywało Generalne 
Urządzenie Żydów [Generaljudenreglement] z�1750 r., które nakładało suro-
we ograniczenia na osadnictwo Żydów i� rozróżniało pomiędzy generalnie 
uprzywilejowanymi [generalprivilegiert], zwyczajnymi [ordentlich] oraz nad-
zwyczajnymi [außerordentlich] Żydami protegowanymi [Schutzjude]. Docho-
dził do tego status Żyda tolerowanego, który nie posiadał własnej protekcji, 
lecz był uzależniony od koncesji rodziców2.

Duży wpływ na początek procesu emancypacji pruskich Żydów miała 
ordynacja napisana przez Steina dla miast pruskiej monarchii z�19 listopa-
da 1808 roku, która przyznawała im, o�ile spełniali przepisane wymagania, 
możliwość uzyskania obywatelstwa, a�tym samym również aktywnego i�bier-
nego prawa wyborczego. Ordynacja ta wywarła o�tyle korzystny wpływ na 
królewieckich Żydów, że w� 1809 r. 68 osób wyznania mojżeszowego uzy-
skało obywatelstwo, podczas gdy rok wcześniej zaledwie 14. Do powstania 
wspomnianego już edyktu z�1812 r. przyczynił się oprócz Hardenberga Wil-
helm von Humboldt, który w�swoim memoriale z�17 lipca 1809 r. domagał 
się zrównania praw Żydów i�chrześcijan we wszystkich obszarach życia oraz 
używania słowa „Żyd” wyłącznie w�kontekście religijnym, a�nie w�żadnym 
innym3. Edykt z�1812 r. uznawał wprawdzie mieszkających już w�Prusach 
lub przynajmniej tolerowanych Żydów za „mieszkańców kraju i�obywateli 
państwa”, jeśli przyjęli stałe nazwiska, w�relacjach prawnych i�handlowych 

1 Por. A. Herzig, Die Juden in Preußen, w: P. Freimark (red.), Juden on Preußen – Juden in 
Hamburg, Hamburg 1983, s. 32-58, tutaj s. 33n. (= Hamburger Beiträge zur Geschichte der deutschen 
Juden 10). 

2 C.F. Koch, Die Juden im Preußischen Staate, Marienwerder 1833, s. 32 n.; H.-J. Krüger, Die 
Judenschaft von Königsberg in Preußen (Wissenschaftliche Beiträge zur Geschichte und Landeskunde 
Ost-Mitteleuropas 76), Marburg/ Lahn 1966, s. 4nn.

3 B. Gebhardt, Wilhelm von Humboldt als Staatsmann, t. 1: Bis zum Ausgang des Prager Kon-
gresses, Stuttgart 1896, s. 315.
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posługiwali się językiem niemieckim oraz dopełnili obowiązku meldunku 
w�urzędzie policyjnym – zezwalał im również na swobodne osiedlanie się 
w�miastach i�na obszarach wiejskich oraz na nabywanie wszelkiego rodza-
ju działek – sprawą otwartą pozostała jednak kwestia dostępu Żydów do 
urzędów państwowych. Z�tego powodu można mówić o�zrównaniu ich praw 
z�chrześcijanami tylko w�wymiarze prywatnoprawnym. Dodatkowo na nie-
korzyść Żydów działał fakt, że edykt z�1812 r. obowiązywał tylko na tych te-
renach pruskich, które Napoleon pozostawił po pokoju zawartym w�Tylży 
(1807). Natomiast na terenach odzyskanych i�nowo zdobytych przez Prusy 
w�1815 r. obowiązywały dalej tamtejsze ustawy żydowskie4.

Liczba ludności żydowskiej w�Prusach Wschodnich wynosiła w�1811 r. 
– a�więc na krótko przed wydaniem edyktu emancypacyjnego – 808 dusz. 
Z�tego na Departament Królewiecki przypadało 724, a�Gąbiński 84. Więk-
szość wschodniopruskich Żydów – około 650 – mieszkała wówczas w�Kró-
lewcu. Niewielka liczba Żydów osiedliła się w�małych miasteczkach – w�Gą-
binie było ich 14, w�Kłajpedzie (Memel) 25, a�w�Tylży 13. Uprzywilejowani 
byli tylko nieliczni z�nich. Na wsiach nie było natomiast prawie żadnych 
Żydów5.

Wprowadzenie w� życie edyktu emancypacyjnego Hardenberga można 
w�Królewcu prześledzić na podstawie zachowanego w�Tajnym Archiwum 
Państwowym w� Berlinie spisu generalnego tamtejszych Żydów z� 24 mar-
ca 1812 r.6. Przedstawia on pierwszą listę królewieckich Żydów jako obywa-
teli państwa pruskiego, która była prowadzona przez miejscowy urząd po-
licyjny. Źródło to pozwala poznać trudności, które dla Żydów wiązały się 
z�przyjęciem nazwisk. Ich przyczyną była duża zmienność nie tylko w�spo-
sobie zapisu, lecz również poprzez możliwość określania osób albo za po-
mocą nazwiska, albo za pomocą patronimikum, albo za pomocą określenia 
miejsca pochodzenia lub zawodu, co do dzisiaj utrudnia żydowskie badania 

4 R. Rürup, Judenemanzipation und bürgerliche Gesellschaft in Deutschland, w: Emanzipation 
und Antisemitismus, Studien zur «Judenfrage» der bürgerlichen Gesellschaft (= Kritische Studien zur 
Geschichtswissenschaft 15), Göttingen 1975, s. 22 n.

5 Por. A.A. Mützell (red.), Neues Topographisch-Statistisch-Geographisches Wörterbuch des 
Preußischen Staats, t. 6, Halle 1825, s. 31.

6 Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz (GStAPK), XX. HA Rep. 17/11 Abt. 26, 
Nr. 24 a.
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genealogiczne7. W� analizowanym tutaj źródle zostały spisane 744 oso-
by z� 359 głowami rodzin. Liczba królewieckich Żydów mogła tymczasem 
wzrosnąć, ponieważ uwzględniono tutaj tylko te osoby, których dotyczył 
edykt emancypacyjny, pomijając przy tym przebywających w�mieście zagra-
nicznych i�obcych Żydów. Spis z�1812 r. zawiera następujące nazwiska w�ko-
lejności alfabetycznej8:

Abraham, Abrahamsohn, Alexander, Arnheim, Aron, Aronson, Aron-
thum, Assur, Auerbach, Baehr, Bartenstein, Beer, Behrend, Ben-
dix, Benjamin, Bensemann, Bergholz, Bernhard, Bloch, Caro, Caspar, 
Cerf, Clausdorff, Cohn, Coßmann, David, Eger, Ehrenberg, Eisenberg, 
Elias, Eliot, Eliston, Elkan, Emanuel, Ephraim, Ezechiel, Falck, Fey-
wisch,  Flies, Franck, Frendel, Freund, Friedländer, Friedmann, Fuerst, 
Gabriel, Getting, Gontze, Goldschmid, Goldstücker, Gottheimer, Graf, 
Guhrmann, Guttleben, Hahn, Haller, Hannemann, Hartog, Haße, 
Hase, Heilbuth, Heimann, Heinemann, Herbst, Herschel, Hertz, Herz-
feld, Heylbluth, Heymann, Hildesheim, Hirsch, Hirschberg, Hir schel, 
Hirschson, Isaac, Israel, Itzhoff, Itzig, Jacob, Jacobson, Jacoby, Jalo-
nik, Japha, Jaraslow, Joachim, Joel, Jonas, Joseph, Kaufmann, Kauhn, 
Koe nigsbeck, Koppel, Kosch, Korn, Laser, Lebel, Lehmann, Lehrs, Leh-
wald, Leiser, Leo, Levin, Levinsohn, Levy, Lichtenstein, Lichtheim, 
Liepmann, Liepschütz, Lies, Lindner, Loewenthal, Loh, Louis, Mag-
nus, Mallisson, Manheimer, Marcus, Marcuse, Margoles, Markise, 
Mehring, Mendel, Mendelssohn, Mendheim, Mendthak, Meyer, Mi-
chael, Michalowitz, Michel, Michelly, Milfort, Minden, Moeller, Mo-
ses, Mosovius, Nathan, Neumarck, Oppenheim, Palmbaum, Peisach, 
Peter, Philipp, Pollack, Ries, Robinsohn, Ruben, Rubens, Rubensohn, 
Saalschütz, Sachs, Salomon, Samuel, Samielsohn, Schaul, Schlesin-
ger, Scholle, Schweitzer, Seelig, Seemann, Seligmann, Seligson, Selly, 
Senius, Simon, Simson, Spiro, Spitzer, Tades, Tobias, Uhlmann, Unas, 

7 H.-J. Krüger, Die Städteordnung von 1808 und das Königsberger Judenbürgerbuch, w: Beiträge 
zur Stadt- und Regionalgeschichte Ost- und Nordeuropas (= Gießener Abhandlungen zur Agrar- und 
Wirtschaftsforschung des Europäischen Ostens 55), Wiesbaden 1971, s. 211.

8 S. Hartmann, Das Generalverzeichnis der Königsberger Juden vom 24. März 1812 als familien- 
und sozialgeschichtliche Quelle, „Preußenland” 29 (1991), s. 35-42, tutaj s. 39.
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Victor, Wallach, Warschauer, Wedel, Winterfeld, Wolff, Wolfsheimer, 
Wulff, Zacharias. 

Najstarsza warstwa nazwisk obejmuje hebrajskie imiona, takie jak Aron, 
Baruch, Benjamin i� Ezechiel, które częściowo uległy skróceniu, np. imię 
Elie ser skrócono do formy Laser, Jakob do formy Koppe, a�Elchanan do for-
my Elkan. Z�późniejszego okresu pochodzą zachodnioniemieckie imiona he-
brajskie, takie jak Seelig, Wolff, Behrend i�Hirsch. Wywiedzione od hebraj-
skich imion nazwiska stanowią największą kategorię w�zestawieniu z�1812 r. 
Duży wpływ na nazwiska żydowskie wywarły również określenia pochodze-
nia, takie jak nazwy miejscowości, plemion i� rodów. Nazwy miejscowości 
użyte jako nazwisko określają z� reguły wcześniejsze miejsce zamieszkania 
żydowskiego imigranta albo jego przodków. I�tak protegowany Żyd Joseph 
Moses Bartenstein pochodził ze wschodniopruskiej miejscowości o�tej sa-
mej nazwie (Bartenstein – Bartoszyce, przyp. tłumacza). Przodkowie Wolffa 
Pincusa Manheimera pochodzą z�Mannheim, przodkowie Philippa Wollf-
fa Egera z�Eger, Wolffa Oppenheima z�Oppenheim, a�przodkowie Marcu-
sa Warschauera z�Warszawy. Niektóre nazwiska wskazują na pochodzenie 
z�Polski i� innych krajów słowiańskich, jak np. Pollack, Jaraslow i�Micha-
lowitz. Nazwisko Liepschütz mogłoby wskazywać na dolnośląską miejsco-
wość Leobschütz (Głubczyce)9. Zawarte w�naszym źródle nazwiska wska-
zują na to, że wielu z� ich żydowskich posiadaczy należy do rodzin, które 
z�Niemiec zachodnich albo środkowych dotarły do Prus Wschodnich i�Kró-
lewca najczęściej okrężną drogą przez Śląsk albo Gdańsk. Przykładem tego 
jest Wolff Pincus Manheimer, który przyszedł na świat w�1787 r. jako syn 
protegowanego Żyda z�Głogowa i�od 1810 r. przebywał w�Królewcu. Podob-
ny przypadek przedstawia Philipp Wolff Eger, który jako syn protegowanego 
Żyda z�Wrocławia w�1810 r. przybył do Królewca. Tylko jednostkowy przy-
padek występowania nazw miejscowości z�Prus Wschodnich jako nazwiska 
– u�wspomnianego Josepha Mosesa Bartensteina – należy tłumaczyć sto-
sunkowo późną emigracją Żydów do Prus Wschodnich, tzn. w�momencie, 

9 S. Hartmann, Das Generalverzeichnis der Königsberger Juden vom 24. März 1812 als familien- 
und sozialgeschichtliche Quelle, „Preußenland” 29 (1991), s. 35-42, tutaj s. 39; G. Kessler, Die 
Familiennamen der Juden in Deutschland (= Mitteilungen der Zentralstelle fur Deutsche Personen- und 
Familiengeschichte 53), Leipzig 1935, s. 14 nn.
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gdy nazwisko określało już ich pochodzenie. Napływ Żydów posiadających 
polskie albo inne żydowskie nazwiska rozpoczął się dopiero od momentu 
rozbiorów Polski. Wskutek tego Isaac Jacob Jaraslow dopiero od 1805 r., 
a� Hirsch Pollack dopiero od 1807 r. osiedlili się w�Królewcu.

Następną główną grupę w�cytowanym spisie z�1812 r. stanowią nazwiska 
odojcowskie utworzone za pomocą wyrażanej w� języku niemieckim przez 
końcówkę «s» formy dopełniacza albo za pomocą końcówki «so(h)n» (syn, 
przyp. tłumacza). Rzadziej reprezentowane są natomiast nazwiska pocho-
dzące od wykonywanych zawodów albo przymiotów danej osoby. Od czasu 
do czasu występują pseudonimy nawiązujące do żydowskich nazwisk ojców, 
jak Herzfeld albo zupełne neologizmy, jak Palmbaum. Imiona i�nazwiska są 
często wymienne, jak np. Ezechiel Isaac, Simon Alexander, Wolff Jonas. 
Coraz częstsze nadawanie imion niemieckich, które nastąpiło w� XIX w. 
wskutek asymilacji szerokich kręgów społeczeństwa żydowskiego ze swoim 
chrześcijańskim otoczeniem, jest zauważalne w�Królewcu w�1812 r. dopie-
ro w�swojej początkowej fazie. Częste występowanie określonych nazwisk 
na liście z�1812 r. jest dowodem na ścisłe więzy pokrewieństwa łączące kró-
lewieckich Żydów. Na czele stoi tutaj wpływowa rodzina Friedländer re-
prezentowana przez 79 posiadaczy tego nazwiska, których przodek Joachim 
Moses jako pierwszy królewiecki Żyd protegowany otrzymał w�1764 r. dla 
siebie i�swoich synów przywilej generalny. Założycielem rodziny, która obok 
berlińskiej rodziny Mendelssohn odgrywała w� przestrzeni duchowej zna-
czącą rolę pośród niemieckich Żydów, był pochodzący z�miejscowości Zülz 
(Biała) na Górnym Śląsku Moses Lewin. W�1718 r. przybył on do Królew-
ca, gdzie wkrótce został członkiem zarządu tamtejszej niewielkiej gminy ży-
dowskiej10. Kilka gałęzi tej rodziny przeszło w�XIX w. na chrześcijaństwo 
i�zostało nawet przyjętych do stanu szlacheckiego. Z�wymienionej piętna-
ście razy rodziny Simson pochodził urodzony w�1810 r. w�Królewcu Martin 
Eduard Simson, który przeszedł na chrześcijaństwo i� jako przewodniczący 
zgromadzenia w�kościele św. Pawła we Frankfurcie zaproponował w�1849 r. 
pruskiemu królowi Fryderykowi Wilhelmowi IV koronę cesarza Niemiec11. 
Inne sławne nazwiska we wspomnianym królewieckim spisie Żydów to: 

10 G. Kessler, Judentaufen und judenchristliche Familien in Ostpreußen, Leipzig 1938, szp. 9-10.
11 Por. G. Meinhardt, Eduard von Simson, der Parlamentspräsident Preußens und die Reich-

seinigung (= Prussia Schriftenreihe 7), Bonn 1981, s. 14 nn.
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Kosch – do rodziny tej należy wiceprzewodniczący pruskiego zgromadze-
nia narodowego z�1848 r. Raphael Jacob Kosch oraz Jacoby – 1 maja 1805 r. 
jako syn Gersona Jacoba urodził się Jonas (Johann) Jacoby, który stał się 
znany w�1841 r. przez swoją rozprawę Cztery pytania i�odpowiedzi udzielone 
przez pewnego Wschodnioprusaka12.

Niestety spis z�1812 r. nie zawiera danych na temat zawodów. Znajdują 
się tam jednak wskazówki tyczące się żydowskich lekarzy, np. Zeba Jacoba 
Hirschberga, który jako pierwszy wierzący Żyd otrzymał tytuł doktora kró-
lewieckiej Albertyny. W� przeciwieństwie do zawodu lekarza pruskim Ży-
dom nie wolno było wówczas jeszcze wykonywać zawodu prawnika. Więk-
szość królewieckich Żydów należała do stanu kupców i�handlowców. Tylko 
niewielu parało się rzemiosłem13. Stosunkowo jasno określony był krąg, 
w�ramach którego królewieccy Żydzi zawierali związki małżeńskie. Tamtej-
si Żydzi wychodzili często za córki osiadłych tam protegowanych Żydów, 
przez co wzmocnieniu ulegały związki pomiędzy wieloma rodzinami. Oka-
zjonalnie poświadczone są małżeństwa zawierane przez królewieckich Ży-
dów z� córkami Żydów protegowanych z� Gąbina, Hamburga, Halle, Kłaj-
pedy, Berlina, Głogowa, Mirosławca, Człopy, a�w�jednym przypadku nawet 
z�Amsterdamu. Widoczna tutaj koncentracja na Śląsku i�terenach północ-
nych Niemiec z� centrami Berlinem, Gdańskiem i� Hamburgiem jest do-
wodem na to, że niektórzy królewieccy Żydzi utrzymywali z�nimi stosunki 
handlowe i�ustabilizowali je poprzez zawarcie małżeństwa. Najważniejszym 
osiągnięciem edyktu z�1812 r. było utworzenie jednolitego prawa obywatel-
skiego dla Żydów, które zastąpiło różne kategorie ordynacji z�1750 r. Była 
to ważna przesłanka dla procesu asymilacji pruskich Żydów, którym począt-
kowo została jednak objęta tylko cienka warstwa rozwijającego się stopnio-
wo wyższego i�wykształconego żydowskiego mieszczaństwa. Edykt Harden-
berga sprzyjał również przejściom królewieckich Żydów na chrześcijaństwo. 
Według danych królewieckiego urzędu policyjnego w�latach 1812-1816 na 

12 Por. E. Silberner, Johann Jacoby, Politiker und Mensch, Bonn-Bad Godesberg 1976, (pol-
skie tłumaczenie rozprawy: J. Jacoby, Cztery pytania i� odpowiedzi udzielone przez pewnego 
Wschodnioprusaka, w: H.-J. Bömelburg, A. Lawaty (red.), Prusy – mity i�rzeczywistości, Poznań 2016, 
s. 191-197 (= Poznańska Biblioteka Niemiecka pod red. H. Orłowskiego, t. 41.)

13 S. Hartmann, Das Generalverzeichnis der Königsberger Juden vom 24. März 1812 als familien- 
und sozialgeschichtliche Quelle”, „Preußenland” 29 (1991), s. 35-42, tutaj s. 41.
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krok ten zdecydowało się 18 tamtejszych obywateli żydowskich. W�latach 
1812-1840 chrzest w�Kościele ewangelickim przyjęło 166 Żydów z�miasta 
nad Pregołą14.

W�1815 r. pod wpływem reakcji zaczęła się chwiać idea integracji Żydów 
opartej na równouprawnieniu. Wiele obietnic nie zostało spełnionych albo 
zostało wycofanych, za co odpowiedzialna była przede wszystkim zmieniona 
postawa pruskich urzędników. W�sporządzonej w�1830 r. ekspertyzie odpo-
wiedzialnego za sprawy duchowne ministra von Allensteina15 można było 
przeczytać, że dotychczasowe doświadczenia zaprzeczają temu, że poprzez 
pełną asymilację następuje „polepszenie obywatelskiej postawy Żydów”.

Wiele informacji o�życiu wschodniopruskich, a�przede wszystkim króle-
wieckich Żydów, w�okresie biedermeierowskim i�przedmarcowym zawiera-
ją niepublikowane dotychczas akta Historycznego Archiwum Państwowego 
w�Królewcu, obecnie przechowywane w�Tajnym Archiwum Państwowym 
w� Berlinie. Niekorzystnie oddziaływał fakt, że tamtejsi Żydzi nie wystę-
powali zwartym frontem przeciwko zagrożeniom z�zewnątrz, lecz w�swojej 
większości byli izolowani poprzez podział na Żydów ortodoksyjnych i� re-
formowanych; ci ostatni próbowali w� możliwie największym stopniu do-
pasować się do zwyczajów życiowych swojego chrześcijańskiego otoczenia. 
Podczas gdy kręgi Żydów reformowanych zmieniły publiczne nabożeństwa 
poprzez wprowadzenie organów, śpiewu chóralnego i� częściowo niemie-
ckich modlitw, ortodoksyjni Żydzi obstawali przy zachowaniu tradycyjnej 
liturgii. Piętnowali oni fakt, że w�królewieckiej synagodze kobiety „siedzia-
ły na jednym chórze” tylko do połowy zasłonięte, przy czym niektóre z�nich 
pokazywały się z�odsłoniętymi włosami. Woleli uczęszczać do sal modlitwy 
[Betstube] poza synagogą, ponieważ można je ciągle odwiedzać, co jest prze-
de wszystkim ważne dla zatrzymujących się tylko na krótko w�Królewcu ob-
cych Żydów16.

14 S. Hartmann, Die Bedeutung des Hardenbergschen Edikts von 1812 fur den Emanzipationsprozeß 
der preußischen Juden im 19. Jahrhundert, w: Gemeingeist und Bürgersinn. Die preußischen Reformen 
(= Forschungen zur Brandenburgischen und Preußischen Geschichte, Neue Folge, Beiheft 2), Berlin 
1993, s. 247-260, tutaj s. 249.

15 Karl Sigmund Franz hrabia von Stein zum Allenstein był w� latach 1817-1840 ministrem 
spraw duchowych, oświaty i�zdrowia.

16 S. Hartmann, Die jüdische Bevölkerung in Ostpreußen von der Emanzipation bis zum Ausbruch 
des Ersten Weltkriegs, w: G. Rhode (red.), Juden in Ostmitteleuropa von der Emanzipation bis zum 
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Tabela nr 1: Żydzi w�miastach Prus Wschodnich w�1816 r.

Miasto Liczba 
mieszkańców Liczba Żydów Z�tego 

handlarze i�kupcy Rzemieślnicy

Braniewo  5016   6   8 1

Gąbin  5062  35   5 –

Wystruć  4939 – – –

Królewiec 56571 953 283 1

Kłajpeda  7834  31   6 –

Piława  2492 – – –

Tylża 10237 101  25 1

Tabela nr 2: Żydzi w�miastach wschodniopruskich w�1816 r.

Powiat Liczba 
mieszkańców Liczba Żydów Z�tego handlarze 

i�kupcy Rzemieślnicy

Olsztyn – – – –

Węgorzewo 37947  17  7 –

Braniewo 39094 150 76 1

Darkiejmy – – – –

Rybaki – – – –

Gołdap – – – –

Gąbin 74870  38  6 –

Lidzbark
Warmiński 63288 296 61 3

Wystruć – – – –

Ersten Weltkrieg, (= Historische und Landeskundliche Ostmitteleuropa-Studien 3), Marburg/ 
Lahn 1989, s. 23-47, tutaj s. 30 n.
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Powiat Liczba 
mieszkańców Liczba Żydów Z�tego handlarze 

i�kupcy Rzemieślnicy

Pisz  16254 – – –

Królewiec – – – –

Kłajpeda 224343  11   7 –

Morąg  67305 145  56 1

Nidzica  56098  65  28 –

Olecko  42431  19   9 –

Szczytno – – – –

Ostróda – – – –

Ragneta – – – –

Kętrzyn  56969 121  33 –

Ryn  30254  40   8 1

Szaki 103613 957 287 1

Stołupiany  56335  22   6 –

Tapiewo  51349  31  16 –

Tylża  40662 117  41 1

Na podstawie opracowanego przez A. Mützella Topografi czno-Statystycz-
no-Geografi cznego Słownika Państwa Pruskiego przyjrzyjmy się teraz rozmiesz-
czeniu ludności żydowskiej we wschodniopruskich miastach i� powiatach 
z�uwzględnieniem całości ich ludności w�roku 1816 (tabele nr 1 i�2): zesta-
wienia pokazują, że liczba Żydów osiadłych w�Prusach Wschodnich znacz-
nie wzrosła krótko po edykcie emancypacyjnym z�1812 r., nawet jeśli wyno-
siła mniej niż 1% całej ludności. Dzięki przyznanemu im na piśmie prawu 
do swobodnego osiedlania się nie udawali się już oni tylko do Królewca, 
lecz w�coraz większym stopniu osiedlali się w�małych miastach i�we wsiach. 
Zdaniem królewieckiego nadprezydenta von Auerswalda przyczyną dużego 
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wzrostu liczby Żydów była przede wszystkim imigracja z�Prus Zachodnich, 
gdzie warunki życiowe były mniej korzystne niż w�Prusach Wschodnich17. 
Ogólnie rzecz biorąc, rząd w� Królewcu był bardzo ostrożny, jeśli chodzi 
o� nadawanie obywatelstwa obcym Żydom. W� zgodzie z� uprawianą wów-
czas restauracyjną polityką wobec Żydów obrał on sobie za cel przekiero-
wanie Żydów z�ich tradycyjnego handlu, a�szczególnie handlu detalicznego, 
na inne dziedziny działalności gospodarczej. W�1816 r. obserwujemy dopie-
ro zaczątki tej tendencji. Na czele wykonywanych przez Żydów zawodów 
plasowali się w�dalszym ciągu kupcy i�handlarze, podczas gdy żydowscy rze-
mieślnicy spotykani są tylko sporadycznie. Jeszcze rzadziej Żydzi pracowali 
jako uczeni i�artyści albo nawet jako rolnicy.

Tabela nr 3: Rozkład konwersji w�okresie 1812-1840

1812-1816 18 1826 12 1835  3

1817-1818  6 1827  3 1836  5

1819  4 1828  6 1837  9

1820-1821  3 1829  9 1838  6

1822  8 1831 15 1839 11

1823  7 1832  9 1840  8

1824  8 1833  6

1825  7 1834  3

Źródło: GStAPK XX. Rep. 17/II, Abt. 26, nr 31.

Słaba strona edyktu Hardenberga odpowiadała stagnacji pruskiego roz-
woju konstytucyjnego w�latach 1815-1847. Wyznacznikiem działania była 
tutaj idea „chrześcijańskiego państwa”, której zamiarem było uczynienie 
z� Żydów rzemieślników i� rolników. Przykładem rozwoju żydowskiego ży-
cia poza Królewcem jest struktura ludnościowa i�społeczna Żydów w�Tylży 
w�pierwszej połowie XIX w. W�1812 r. żydowska społeczność Tylży składała 

17 GStAPK XX. HA Rep. 2 I, Tit. 16, Nr. 4, 24. August 1818. Hans Jakob von Auerswald był 
w�latach 1814-1824 nadprezydentem prowincji Prusy Wschodnie.
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się zaledwie z� niewielu rodzin, których liczba stopniowo wzrastała w� wy-
niku dopływu z�zewnątrz. Do częściej występujących nazwisk zaliczały się: 
Marcuse, Friedheim, Rosenfeld, Hirschfeld, Loewenheim, Simon, Glaser, 
Pollnow, Schulz i� Cohn. Wielu z� przybyłych do Tylży Żydów pochodziło 
z�Prus Zachodnich, m.in. z�miasteczek Tuczno i�Krajenka. Do Tylży spro-
wadzali się również Żydzi z�innych części Prus Wschodnich, by móc party-
cypować w�kwitnącym handlu i�wytwórczości miasta. Niewielka była na-
tomiast imigracja Żydów z�sąsiedniej Litwy. W�latach 1813-1847 tylżyccy 
Żydzi byli prawie wyłącznie handlarzami, kupcami i� kramarzami. Zawody 
umysłowe, takie jak prywatny nauczyciel, są udokumentowane tylko w�po-
jedynczych przypadkach. Nie może wtedy również być mowy o�rzeczywistej 
asymilacji tylżyckich Żydów z�mieszczańskim społeczeństwem chrześcijań-
skim. Inaczej wyglądała sytuacja w�Królewcu, gdzie w�1816 r. znanych jest 
18 żydowskich uczonych i�artystów. Miasto nad Pregołą stanowiło centrum 
 żydowskiego ruchu reformatorskiego w�Prusach Wschodnich, które znala-
zło ważne oparcie w�nadchodzącym liberalizmie. Proces asymilacji postępo-
wał tutaj szybkimi krokami, czego świadectwem jest wspomniane już prze-
chodzenie wielu Żydów na chrześcijaństwo. Na zainteresowanie zasługuje 
fakt, że znajdowali się pośród nich nie tylko przedstawiciele żydowskie-
go mieszczaństwa i�żydowskiej inteligencji mieszczańskiej, jak np. Oppen-
heimowie, Mendelssohnowie i� Friedländerowie, lecz również ekspedien-
ci, uczniowie i�parający się handlem Żydzi. Wielu z�nich nie urodziło się 
w� Królewcu, ale pochodziło z� Prus Zachodnich i� Obwodu Nadnoteckie-
go, gdzie udział Żydów w�ogóle ludności był nieporównywalnie większy niż 
w�Prusach Wschodnich.

Podział ilościowy konwersji w�okresie od 1812 do 1840 r. (por. tabela 
nr 3) pokazuje, że miały tutaj miejsce duże wahania ich częstotliwości. Punkt 
kulminacyjny został osiągnięty w�1831 r., kiedy to odnotowano 15 przypad-
ków przejścia na chrześcijaństwo. Punkty krytyczne stanowiły lata 1827, 
1834 i�1835, kiedy to odnotowano zaledwie jedną konwersję. Większość Ży-
dów zachowała po chrzcie swoje dawne nazwisko. Jako przykład wymieńmy 
Moritza Levinsona, którego prowadzenie się było wg akt „zawsze nienagan-
ne”. Po wieloletnim pobycie w�Berlinie osiedlił się w�Królewcu i�w�swojej 
czesalni wełny zatrudniał wielu pracowników. Na chrześcijaństwo przeszedł 
„częściowo pod wpływem bliskiego obcowania z� życzliwie nastawionymi 
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chrześcijanami, a�częściowo przez doświadczenia zewnętrzne i�wewnętrzne”. 
Ludwig Cohen zmienił natomiast po chrzcie swoje nazwisko na Walserode. 
W�latach czterdziestych XIX w. został on jednym z�najbardziej znaczących 
królewieckich literatów i�został skazany na rok więzienia w�twierdzy z�po-
wodu swoich skierowanych przeciwko rządowi „Służalczych przemówień” 
[Untertänige Reden]18. W�protokole sporządzonym przez królewieckie Pre-
zydium Policji można przeczytać, że prozelita Walserode studiował fi lozofi ę 
u�Schellinga w�Monachium oraz zamierza zdać egzamin doktorski w�zakre-
sie fi lozofi i. Jak stwierdzono we wspomnianym protokole, będąc w� swoim 
wnętrzu już od dawna chrześcijaninem, chciał nim być również na zewnątrz.

Na szczególną presję ze strony państwa narażone były osoby, które za-
mierzały przejść z�chrześcijaństwa na judaizm. Konwertytom tym groziły do-
tkliwe grzywny oraz pozbawienie ich wcześniejszego chrześcijańskiego oby-
watelstwa. Chodziło przy tym przeważnie o�osoby wywodzące się z�niskiego 
stanu, jak służące, które chciały wyjść za swego żydowskiego chlebodaw-
cę. Szczególnie spektakularnym przypadkiem była konwersja pochodzącego 
z�Kłajpedy Adolpha Neunziga, który po dłuższej podróży, m.in. do Gdańska 
i�Berlina, powrócił do swojego rodzinnego miasta jako obrzezany Żyd pod 
nazwiskiem Jacob Emanuel, by uregulować sprawy spadkowe. Już po trzech 
dniach musiał jednak salwować się ucieczką z�Kłajpedy, ponieważ wszędzie, 
gdzie można go było zobaczyć, otaczała go „drwiąca i�szydząca zgraja ludu”. 
Neunzig przeprowadził się do Frankfurtu nad Menem, który należał wów-
czas do niemieckich miast z�największym udziałem ludności żydowskiej. Tam 
mógł oczekiwać więcej tolerancji niż w�małomiasteczkowej Kłajpedzie19.

Ustanowione 23 lipca 1847 r. prawo „O� położeniu Żydów” zawierało 
wprawdzie wiele pozytywnych postanowień dla Żydów, jak np. przyznana 
generalnie swoboda osiedlania się oraz dopuszczenie do wszelkiego rodza-
ju mieszczańskiej działalności gospodarczej, pozostał jednak ostro odczu-
walny podział na płaszczyźnie politycznej i� społecznej. Prawo to wpłynęło 

18 Por. F. Gause, Die Geschichte der Stadt Königsberg (= Ostmitteleuropa in Vergangenheit 
und Gegenwart 10), t. 2, Köln, Graz 1968, s. 516.

19 S. Hartmann, Die jüdische Bevölkerung in Ostpreußen von der Emanzipation bis zum Ausbruch 
des Ersten Weltkriegs, w: G. Rhode (red.), Juden in Ostmitteleuropa von der Emanzipation bis zum 
Ersten Weltkrieg, (= Historische und Landeskundliche Ostmitteleuropa-Studien 3), Marburg/ 
Lahn 1989, s. 23-47, tutaj s. 28-29.
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pozytywnie przede wszystkim na status kondycji religijnej Żydów, którzy zo-
stali odtąd skupieni w�stałych gminach synagogalnych. W�odniesieniu do 
stosunków majątkowych otrzymały one osobowość prawną i� kierowane 
były przez zarząd wyłaniany przez przedstawicieli gminy. W�następnych la-
tach Prusy Wschodnie oplotła gęsta sieć synagog i�skupionych wokół nich 
gmin żydowskich. Najwięcej członków liczyła gmina królewiecka, która 
obejmowała powiat miejski i�ziemski Królewiec oraz powiat Rybaki (Fisch-
hausen). Nowo utworzona królewiecka gmina żydowska obejmowała wg 
stanu z� 7  listopada 1847 r. następujących urzędników kultowych20:

1. Wicerabin Mecklenburg
2. Nauczyciel religii dr Saalschütz
3. Kantor i�chazan Weintraub z�pomocnikiem i�10-12 chórzystami
4. Rzezak i�drugi chazan Leyser Zaddeck
5. Urzędnik odpowiedzialny za sprawy chóru Rubens
6. Urzędnik odpowiedzialny za sprawy chóru Levitus
7. Sekretarz dr Falkenhain
8. Goniec Solms
9. Służący synagogi Weber (chrześcijanin).

W� listopadzie 1847 r. z� 393 samodzielnych pełnoletnich Żydów do 
gminy żydowskiej należało tylko 215. Pozostali mogli zostać jej członka-
mi dopiero po tym, jak zredukowano o� połowę względnie wysoką opłatę 
za wstąpienie albo zupełnie z�niej zwolniono. Dokładniejsze dane na temat 
społecznej i� gospodarczej struktury królewieckich Żydów w� latach 1846-
-1861 zawiera dokument zachowany w� Tajnym Archiwum Państwowym 
Fundacji Pruskiego Dziedzictwa Kulturowego (por. tabela nr 4). Z�porów-
nania tych list wynika, że liczba Żydów w�Królewcu w� latach 1846-1861 
wzrosła z�1781 do 2572. Procentowo oznacza to wzrost o�44,4%, tzn. nie-
malże o� połowę w� stosunku do mieszkającej w� 1846 r. w� Królewcu licz-
by Żydów. W� tym samym okresie liczba mieszkańców Królewca wzrosła 
z�75 234 do 94 579 osób, tzn. o�25,7%. Widać tutaj, że procentowo ludność 
żydowska rozmnażała się silniej niż ogólna liczba mieszkańców miasta. Na 

20 GStAPK, XX. HA Rep. 17/II, Abt. 26, Nr. 23, Bd. 3, 7. November 1847.
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ten korzystny dla Żydów rozwój wpływ wywierał wspierany przez liberalizm 
wzrost gospodarczy miasta nad Pregołą. 

Nowe impulsy przyniosła ze sobą budowa Kolei Wschodniej (Ostbahn), 
która od 1853 r. łączyła Królewiec z�Berlinem, a�w�następnych latach zosta-
ła połączona z�siecią kolei rosyjskich. Podczas gdy w�rozpatrywanym okre-
sie udział zatrudnionych przypadający na tzw. zawody umysłowe w�1861 r. 
wzrósł tylko nieznacznie w�stosunku do roku 1846 – widoczna tutaj stag-
nacja związana jest z�silną fl uktuacją w�tym obszarze, która była uwarun-
kowana częstym przechodzeniem do dziedzin zawodowych z�lepszymi per-
spektywami ekonomicznymi – to handel kapitałowy i�obrót wekslami uległy 
potrojeniu. Szczególnie rzuca się w�oczy rozwój stacjonarnego handlu kra-
marskiego. W�1861 r. jego udział w�stosunku do roku 1846 był ponad czte-
rokrotnie wyższy, spadł natomiast udział handlu obwoźnego. Na znacze-
niu zyskało natomiast rzemiosło. Żydzi koncentrowali się tutaj na takich 
zawodach, jak jubilerzy, zegarmistrzowie, szewcy, krawcy, siodlarze, pieka-
rze, hydraulicy, destylatorzy, kuśnierze i�rzezacy. Tendencję spadkową prze-
jawiał tymczasem udział subiektów i� innych pomocników handlowych, 
mimo że ciągle jeszcze znajdował się on na czele wszystkich branż żydow-
skich. Zmniejszył się również udział Żydów pracujących jako czeladź dwor-
ska [Gesindedienst]. Na uwagę zasługuje fakt spadku o�ponad połowę udzia-
łu otrzymujących jałmużnę i�bezrobotnych w�stosunku do 1846 r. Można 
wyczytać z� tego trend do gospodarczego ożywienia wśród królewieckich 
Żydów, który pokrywa się z�zanikaniem handlu obwoźnego i� stacjonarne-
go. Następną oznaką tego jest spadek udziału o�ponad 7% niesamodziel-
nych pomocników handlowych. Punkt ciężkości zawodów wykonywanych 
przez Żydów spoczywał ciągle jeszcze na handlu i�działalności gospodarczej. 
Ogólnie rzecz biorąc, ta zarysowująca się w� latach 1846-1861 tendencja 
była tylko punktem wyjścia dla procesu, który dokonał się wśród Żydów po 
utworzeniu Rzeszy w�1871 r., a�który charakteryzował się przesunięciem od 
handlu detalicznego i�obwoźnego w�stronę handlu hurtowego i�handlu pie-
niądzem21, co tylko jednak w�ograniczony sposób oddziaływało na zdomi-
nowane przez rolnictwo Prusy Wschodnie.

21 Por. J. Toury, Soziale und politische Geschichte der Juden in Deutschland 1847-1871 (= Ver-
öffentlichungen des Diaspora Research Institute 20), Düsseldorf 1977, s. 100 n.
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Struktura ludnościowa królewieckich Żydów charakteryzuje się przewa-
gą ilości mężczyzn nad ilością kobiet we wszystkich rocznikach. Jako przy-
czynę znacznej nadwyżki mężczyzn, przede wszystkim w� grupie wiekowej 
osób liczących sobie ponad 60 lat – w�przypadku chrześcijan było odwrot-
nie – urzędy wymieniały ciężkie prace fi zyczne wykonywane przez chrześci-
jańskich mężczyzn, podczas gdy Żydzi żyli głównie z�handlu. Istnieją jednak 
wątpliwości co do tego, czy samo to wyjaśnienie jest wystarczające dla uza-
sadnienia tej tezy. Być może pewną rolę odegrało tutaj wymagane przez ich 
religię silniejsze poczucie higieny Żydów. W�małżeństwie żyła mniej więcej 
ta sama ilość mężczyzn i�kobiet, co wskazuje na to, że wielu mężczyzn było 
nieżonatych. W� przeciwieństwie do odnotowywanych częściej małżeństw 
mieszanych pomiędzy protestantami i� katolikami, w� latach 1846-1861 – 
abstrahując od dwóch wyjątków – w�przypadku królewieckich Żydów za-
wierano małżeństwa wyłącznie w�ramach ich wspólnoty religijnej22.

Tabela nr 4: Społeczna i�gospodarcza struktura Żydów królewieckich 
w�latach 1846-1861

1846 1855 1861

Liczba ogólna 
(bez obywatelstwa) 1781 (62) 2236 2572

Struktura wiekowa – – – – – –

poniżej 14 lat 267 256 385 314 413 403

do 60 lat 598 545 745 653 820 747

ponad 60 lat 62 53 79 60 109 80

w�związku małżeńskim 235 234 332 333 388 395

Źródła utrzymania

Lekarz, nauczyciel, 
naukowiec, artysta 27 35 37

22 S. Hartmnann, Zur Sozial- und Bevölkerungsstruktur der Ko ̈nigsberger Judenschaft in der Mitte 
des 19. Jahrhunderts, w: Deutsche Ostkunde 34 (1988), s. 72-77, tutaj s. 73 nn.
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1846 1855 1861

Źródła utrzymania

Własny majątek 112  87 138

Obrót kapitałem 
i�wekslami   6  14  20

Hurtownicy  71  90  82

Kupiec z�otwartym 
sklepem  81  29  60

Dostawca, komisant  12  13  32

Handlarz żywnością   1   4   4

Handlarz starzyzną   1  17  22

Kramarz  21 130 113

Handlarz obwoźny  40  51  41

Karczmarz   1   3   3

Właściciel jadłodajni –   5   8

Szynkarz –   1   6

Jubiler, zegarmistrz   4   5   9

Pozostałe rodzaje 
rzemiosła  20  33  41

Handlarz końmi –   1   1

Woźnica   1   1   1

Piwowar –   1   4

Subiekt 182 124 121

Pomocnik rzemieślnika  22  20  21

Inne rodzaje 
pomocników   5  78  56

Pracownik dniówkowy   6   2  11
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1846 1855 1861

Zatrudnieni w�służbie 
domowej 21 16 18

Inne rodzaje 
zatrudnienia  7  8  5

Żebracy 34 28 24

Bez źródła utrzymania 17  5  3

Źródło: GStAPK, XX. HA Rep. 17/11, Abt. 26, Nr. 39, Bd. 10; por. S. Hartmann, Zur Sozial- und 
Bevölkerungsstruktur der Königsberger Judenschaft in der Mitte des 19. Jahrhunderts, w: Deutsche Ost-
kunde 34 (1988), s. 72-77.

Zawarte w�aktach informacje przekazują wiele szczegółów na temat za-
łożenia gminy żydowskiej w� Królewcu. Podstawę stanowiło wydanie sta-
tutu, który dokładnie określał prawa i� obowiązki członków gminy. Każdy 
osiadły w� Królewcu albo w� jego powiecie ziemskim „pełnoletni obywatel 
wyznania mojżeszowego” zobowiązany był do wstąpienia do gminy – o�opła-
cie za wstąpienie już pisaliśmy – i�mógł z�niej wystąpić tylko wskutek zmia-
ny religii albo miejsca zamieszkania na leżące poza okręgiem obejmowanym 
przez gminę. Do obowiązków poszczególnych członków gminy należało 
sprawowanie urzędów gminnych. Jedynymi „powodami usprawiedliwiający-
mi” były wiek przynajmniej 60 lat albo poświadczona przez lekarza choroba. 
Wszyscy uprawnieni do głosowania członkowie gminy wybierali zarząd gmi-
ny, który składał się z�pierwszego starszego, dwóch starszych i�sześciu posia-
daczy. Wspierała go złożona z�16 członków węższa komisja, która była od-
powiedzialna za kontrolę rocznego budżetu. Zarządzanie fi nansami leżało 
w�kompetencji głównego skarbnika, którego księgi rachunkowe sprawdza-
ne były przez kontrolera23.

Pochodząca z� 1853 r. lista członków gminy w� Królewcu pokazuje, że 
Żydzi koncentrowali się głównie na dwóch z� siedmiu dystryktów policyj-
nych. W� pierwszym dystrykcie większość mieszkała przy Junkerstraße, 
Münzstraße, Schmiedestraße oraz Altstädtische Kirchenstraße. Inne lubia-
ne dzielnice mieszkaniowe to Hökerstraße, Wasserstraße i�Badergasse na 

23 GStAPK, XX. HA Rep. 17/II, Abt. 26, Nr. 23, Bd. 3.
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starym mieście. W�szóstym dystrykcie wielu Żydów zamieszkało przy Dom-
straße, Schuhgasse, Magistergasse i�Hofgasse oraz przy Wielkim i�Małym 
Placu Katedralnym (Großer i�Kleiner Domplatz). W�siódmym dystrykcie 
wymienia się najczęściej Przednie i�Tylne Przedmieście (Hintere i�Vorde-
re Vorstadt), Tränkegasse i�Synagogengasse. Następujące po sobie najczęś-
ciej numery domów pokazują, że Żydzi nie mieszkali w� rozproszeniu, lecz 
skupieni w�długich szeregowcach. Interesujący jest przy tym fakt, że w�od-
niesieniu do dzielnic mieszkaniowych nie istniał ścisły podział według kry-
teriów społecznych. Dlatego przy Langgasse mieszkali w�bezpośrednim są-
siedztwie Tajny Radca Handlowy Heinrich Hirschberg, kupiec Wolff 
Manheimer oraz buchalter Samuel Bensemann. Przy Hofgasse obok wiel-
kich kupców Nathana Simona i�Siegfrieda Friedländera mieszkali tapeciarz 
Gotthilf Jacoby i�producent Simon Fichtmann. Na liście członków króle-
wieckiej gminy żydowskiej wielokrotnie występują m.in. nazwiska Bern-
stein, Lewinsohn, Cohn, Stettiner, Kallmann, Jereslaw, Friedländer, Schle-
singer, Mecklenburg, Levy, Hitsch, Mendelsohn, Wiener i� Jacoby. Listy 
członków gminy z�lat późniejszych zawierają tylko nazwiska bez podania za-
wodu i�adresu, tak że nie można uzyskać dokładnych informacji na temat 
zmian struktury społecznej24.

Ustawa z�1847 r. wraz z�zawartymi w�niej wieloma ograniczeniami prze-
de wszystkim w�odniesieniu do sprawowania urzędów państwowych i�sta-
nowisk nauczycieli akademickich nie odpowiadało oczekiwaniom czoło-
wych przedstawicieli liberalizmu politycznego. Oprócz wspomnianego już 
Walserode w� Królewcu należeli do nich Johann Jacoby, Ferdinand Falk-
son – znany opinii publicznej jako autor książki Ruch liberalny w�Królewcu 
(Die liberale Bewegung in Königsberg) – oraz pisarz Ferdinand Gregorovius25. 
Osobistości te wzięły aktywny udział w� wydarzeniach 1848 r. i� działały 
w�różnych radykalnych klubach, z�których najważniejszy i�najtrwalszy był 
„Związek Robotników” („Arbeiterverein”). Wstrząsy objęły również króle-
wiecką Albertynę, przy czym tamtejsi profesorowie podzieleni byli na obóz 
konserwatywny, liberalny i� radykalny. W� Królewcu, tak jak i� w� innych 
miejscach, Żydzi mieli nieskomplikowany stosunek do rewolucji, po której 

24 Tamże, 25 kwietnia 1853.
25 Na temat Ferdinanda Gregoroviusa (1821-1891) por. Altpreußische Biographie, t. I, red. 

Ch. Krollmann, Königsberg 1941, s. 229 n.
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obiecywali sobie przecież spełnienie swoich oczekiwań jako Żydzi i�Niem-
cy. Z�entuzjazmem powitali oni ogłoszoną w�konstytucji z�5 grudnia 1848 r. 
zasadę wolności religii i� sumienia oraz niezależności praw obywatelskich 
od wyznania. Tymczasem wahadło ponownie wychyliło się w�stronę reak-
cji. Latem 1849 r. przemieszczający się na poziom parlamentarny ruch re-
wolucyjny został stłumiony we wszystkich miejscowościach. W� Królew-
cu utworzył się konserwatywny „Związek Pruski” („Preußenverein”), który 
próbował uwłaczać Żydom, wskazując na ich dużą rolę w�ruchu liberalnym 
i�demokratycznym26.

Tabela nr 5: Ludność żydowska w�Królewcu w�latach 1820-1864

Rok Liczba mieszkańców W�tym Żydzi Udział procentowy

1820 60502 1108 1,83

1821 61291 1167 1,90

1822 62241 1236 1,99

1825 63368 1294 2,04

1828 63355 1193 1,88

1831 62375 1267 2,03

1834 63064 1355 2,15

1837 64200 1454 2,26

1840 65852 1522 2,31

1843 67376 1688 2,51

1846 70195 1781 2,54

1849 70023 1943 2,77

26 S. Hartmann, Die jüdische Bevölkerung in Ostpreußen von der Emanzipation bis zum Ausbruch 
des Ersten Weltkriegs, w: G. Rhode (red.), Juden in Ostmitteleuropa von der Emanzipation bis zum 
Ersten Weltkrieg, (= Historische und Landeskundliche Ostmitteleuropa-Studien 3), Marburg/
Lahn 1989, s. 23-47, tutaj s. 31 nn.; W.J. Orr, Königsberg und die Revolution von 1848, „Zeitschrift 
für Ostforschung” 26 (1977), s. 271-306.
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Rok Liczba mieszkańców W�tym Żydzi Udział procentowy

1852 75361 2044 2,71

1855 77527 2236 2,88

1858 81604 2401 2,94

1861 87092 2572 2,95

1864 94827 3024 3,19

Źródło: H. Jolowicz, Geschichte der Juden in Königsberg, Posen 1867, s. 189. 

Wynikiem rewolucji 1848 r. była „głęboka niepewność stosunków praw-
nych Żydów”, której towarzyszyły daleko posunięta stagnacja ustawodaw-
stwa i�równoczesny postęp integracji społecznej. Wprawdzie zrewidowana 
pruska konstytucja z�31 stycznia 1850 r. zawierała zasadę równości różnych 
religii, pozostający pod wpływem ideologii „państwa chrześcijańskiego” ar-
tykuł 14 znacznie ją jednak ograniczał. Żydzi byli ciągle wyłączeni z�możli-
wości korzystania z�praw stanowych w�przedstawicielstwach powiatowych 
i�prowincjonalnych. Mieli utrudniony dostęp do urzędów, czego szczegól-
nie kategorycznie przestrzegano w�przypadku kariery prawniczej. W�prze-
ciwieństwie do okresu przedmarcowego [Vormärz] żydowska mniejszość 
w�Prusach – pod pojęciem tym kryje się warstwa wykształconego i�zamoż-
nego mieszczaństwa – po 1850 r. nie wykazywała już więcej gotowości do 
ostatecznej rezygnacji z� zakończenia emancypacji. Toury słusznie traktuje 
rewolucję 1848 r. jako „wewnątrzżydowski punkt zwrotny”, co doprowadzi-
ło do tego, że tego, o� co w� latach dwudziestych i� trzydziestych proszono 
jako o�łaskę, odtąd domagano się jako prawa. Emancypację interpretowa-
no przy tym już nie jako kwestię prawną, lecz jako konsekwencję rozwoju 
społecznego27.

27 J. Toury, Die Revolution von 1848 als innerjüdischer Wendepunkt, w: H. Liebeschütz (red.), 
Das Judentum in der Deutschen Umwelt 1800-1850 (= Schriftenreihe Wissenschaftlicher 
Abhandlungen des Leo Baeck lnstituts 35), Tübingen 1977, s. 359-376; S. Hartmann, Die 
Bedeutung des Hardenbergschen Edikts von 1812 für den Emanzipationsprozeß der preußischen Juden 
im 19. Jahrhundert, w: Gemeingeist und Bürgersinn. Die preußischen Reformen (= Forschungen zur 
Brandenburgischen und Preußischen Geschichte, Neue Folge, Beiheft 2), Berlin 1993, s. 247-260, 
tutaj s. 254 nn.
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Wobec restrykcyjnego nastawienia pruskich urzędów Żydzi wschodnio-
pruscy, a�przede wszystkim królewieccy, koncentrowali się na branżach go-
spodarki i�handlu, które tradycyjnie były dla nich otwarte. Zapoczątkowa-
ny po 1850 r. w�Prusach pełną parą proces industrializacji sprzyjał jednak 
dostępowi do innych obszarów gospodarki, jak produkcja fabryczna oraz 
transakcje bankowe i�giełdowe. Postępująca industrializacja i�zyskująca na 
sile dominująca pozycja liberalizmu doprowadziły stopniowo do zdecydo-
wanego przełomu w�dyskusji o�„kwestii żydowskiej”. Ukoronowaniem tego 
procesu była ostateczne równouprawnienie Żydów w�ustawie Związku Pół-
nocnoniemieckiego z�3 lipca 1869 r., która została włączona do Bismarc-
kowskiej konstytucji Rzeszy z�1871 r. Skierujmy nasze spojrzenie z�powro-
tem na Królewiec. Tabela nr 5 zawiera przegląd tamtejszej społeczności 
żydowskiej i�jej udziału w�ogólnej liczbie mieszkańców: zestawienie pokazu-
je, że w�rozpatrywanych tutaj latach stale wzrastała nie tylko liczba Żydów, 
lecz również jej udział w�ludności miasta. Podczas gdy ta ostatnia wzrosła 
o�ok. połowę, to ilość królewieckich Żydów potroiła się. 

Tabela nr 6:
Żydzi w�miastach i�wsiach wschodniopruskiej Rejencji Gąbińskiej 

wg stanu z�1843 i�1871 r.

Rok Liczba ogólna Miasta Wieś

1843 1345 1035 310

1871 3831 2344 1487

Źródło: Stefan Hartmann, Die jüdische Bevölkerung in Ostpreußen von der Emanzipation bis zum Aus-
bruch des Ersten Weltkrieges, w: G. Rhode (red.), Juden in Ostmitteleuropa von der Emanzipation bis 
zum Ersten Weltkrieg (= Historische und Landeskundliche Ostmitteleuropa-Studien 3), Marburg/
Lahn 1989, s. 23-47, tutaj s. 46. 

Decydującą przyczyną był tutaj gospodarczy rozkwit miasta nad Pregołą, 
które zyskiwało coraz ważniejszą rolę jako miejsce przeładunku rosyjskiego 
zboża i�od 1857 r. czerpało profi ty ze zniesienia duńskiego cła ochronne-
go. W�połowie XIX w. powstały fabryki maszyn i� rafi nerie cukrowe, mły-
ny parowe i� przedsiębiorstwa żeglugowe, w� których udziały miał żydow-
ski kapitał. Oprócz wspomnianej już Kolei Wschodniej (Ostbahn) ważne 
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znaczenie dla handlu miała budowa Kolei Południowej (Südbahn) i�Kolei 
Piławskiej (Pillauer Bahn), która zagwarantowała połączenie z� tym króle-
wieckim przedportem.

Tabela nr 6 pokazuje jednak, że wzrosła również liczba Żydów miesz-
kających na terenach wiejskich. Jeśli liczby te wyrazimy w�procentach, to 
będzie to oznaczać, że w� latach 1843-1871 udział Żydów mieszkających 
w�miastach zmniejszył się z�76,95% do 61,18%. Uwidacznia się tutaj spo-
sób, w�jaki przyznana Żydom większa swoboda osiedlania się oddziaływała 
na korzyść obszarów wiejskich. Dochodzi do tego jeszcze to, że – uwarun-
kowany budową kolei – polepszył się ruch graniczny z�Rosją, z�czego czerpał 
profi ty m.in. dworzec graniczny w�Ejtkunach. Podczas gdy w�1843 r. nie było 
tam jeszcze ani jednego Żyda, to w�1871 r. ich liczba wynosiła 201 osób.

Struktura zawodowa gmin żydowskich we wschodniopruskich mia-
steczkach w�niektórych punktach odbiegała od tej w�Królewcu. Wpraw-
dzie również tam dominującą rolę odgrywali kupcy i� handlarze, oprócz 
nich w� większej liczbie występowali jednak również karczmarze, drob-
ni kramarze i�handlarze obnośni, podczas gdy żydowscy akademicy prawie 
w� ogóle nie byli reprezentowani. Również udział żydowskich rzemieślni-
ków był na terenach wiejskich mniejszy niż w�Królewcu. Duże różnice wy-
stępowały również w�zakresie szkolnictwa. Podczas gdy w�Królewcu zajęcia 
z�religii żydowskiej prowadził rabin, a�w�1865 r. została otwarta znajdująca 
się pod nadzorem Państwowej Komisji Szkolnej szkoła religijna tamtejszej 
gminy żydowskiej, to warunki panujące na terenach wiejskich cechował 
nieład. W�1858 r. w�mieście powiatowym Piszu było 34 żydowskich dzie-
ci podlegających obowiązkowi szkolnemu. Wszystkie one z� powodu bra-
ku żydowskiego nauczyciela musiały uczęszczać do szkół chrześcijańskich. 
Lekcji religii udzielali im rodzice. W�Giżycku natomiast był żydowski na-
uczyciel, ale nie było tam żydowskiej szkoły. Dzieci uczono podstawowych 
przedmiotów w�szkole miejskiej, podczas gdy żydowski nauczyciel uczył ich 
jedynie religii mojżeszowej. Spośród 21 Żydów w�Ełku 14 uczęszczało do 
szkoły chrześcijańskiej, a� tylko siedmioro do żydowskiej, która dyspono-
wała dwoma nauczycielami. Widzimy tutaj, że przeważająca liczba żydow-
skich rodziców przyznawała pierwszeństwo szkole chrześcijańskiej, ponie-
waż chcieli oni zapewnić swoim dzieciom lepsze możliwości kształcenia. 
Żydowski nauczyciel udzielał jedynie lekcji religii. Pokazuje to, że w�latach
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przed i�po 1860 r. asymilacja Żydów czyniła szybkie postępy również w�ma-
łych miastach28.

Zachowany spis żydowskich rodzin w�powiecie Rybaki (Fischhausen) – 
należały one do gminy żydowskiej w�Królewcu – pozwala prześledzić struk-
turę zawodową i�społeczną Żydów mieszkających na terenach wiejskich29.

Kupiec Katz 10 członków rodziny Właściciel majątku ziemskiego Isaacsohn 9
Kupiec Arnheim 2 Rzeźnik Lewinneck 3
Subiekt Löwinsohn 1 Kupiec Meyer 7
Nadzorca gospodarczy dr Lüpschütz Nadzorca bursztynu Goldstein 1
Dozorca plażowy Kohn 1  Kupiec Glade 2

Z� powyższej listy wynika, że na początku 1848 r. w� powiecie Rybaki 
mieszkało 41 Żydów, na czele których stało dziesięciu samodzielnych Ży-
dów. Struktura zawodowa wraz z�dominacją kupców odpowiadała w�zasa-
dzie strukturze zawodowej Żydów królewieckich. Interesująca jest wskazów-
ka na właściciela majątku ziemskiego, która świadczy o�tym, że Żydzi mogli 
odtąd nabywać majątki ziemskie, co wcześniej było im zabronione. Zgod-
nie z�prawem żydowskim z�1847 r. żydowskiemu posiadaczowi ziemskiemu 
nie wolno było korzystać ze związanych z�jego posiadłością praw stanowych 
i�patronackich. Były one dopóty zawieszone, dopóki ziemia znajdowała się 
w� posiadaniu Żyda. Na początku 1861 r. do królewieckiej gminy żydow-
skiej należało 599 samodzielnych Żydów. Po raz pierwszy udokumentowane 
są następujące nazwiska: Albu, Anheim, Aufrechtm Bank, Belgardt, Bar-
schal, Blau, Birsowitz, Bukofzer, Brasch, Brunn, Chaffach, Eppen stein, Ei-
chelbaum, Fürstenwalde, Freystadt, Grätzer, Gran, Henschel, Haagen, 
Heilbronn, Hamburger, Helft, Italiener, Jacobsthal, Koslowski, Kosminski, 
Landsberg, Lesser, Lublin, Molduano, Marienfeld, Neustadt, Ohm, Prag, 
Rausnity, Rosenstock, Radlauer, Saludecker, Schlochauer, Sohrauer, Stern-
feld, Treufeld, Wundermacher, Wildof, Zucker30.

28 Tamże, s. 37; por. GStAPK, XX. HA Rep. 12, Abt. II Gen., Nr. 141 oraz Rep. 17/II, Abt. 
26, Nr. 21, „Regulativ für die Religionsschule der Synagogen-Gemeinde Königsberg i. Pr. vom 
15.11.1865”.

29 GStAPK, XX. HA Rep. 17/Il, Abt. 26, Nr. 23, Bd. 3, 6. Januar 1848.
30 GStAPK, XX. HA Rep. 17/II, Abt. 26, Nr. 23, Bd. 4.
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Znajdziemy tutaj wiele nazwisk, które wywodzą się od nazw miejscowo-
ści i�które mogą informować o�regionalnym pochodzeniu przybyszów. Wy-
stępowanie takich nazwisk jak Heilbronn, Hamburger, Lublin i� Prag po-
kazuje, że do Królewca przybywali Żydzi z� bardzo oddalonych od siebie 
terenów, co jeszcze raz pokazuje siłę przyciągania miasta nad Pregołą wraz 
z�jego prosperującym handlem pomiędzy Wschodem i�Zachodem. Czołowy-
mi przedstawicielami królewieckich Żydów byli wówczas: 

 1. Kupiec Salomon Bensemann 12. Kupiec Salomon Rubens
 2. Fabrykant Joseph Behrendt 13. Dr med. Samuelson
 3. Radny miejski dr G. Hirsch 14. Kupiec George Simon
 4. Kupiec Louis Lebgott 15. Dr phil. Lipschuetz
 5. Spedytor Isaac Lepehne 16. Spedytor T. Korn
 6. Kupiec David Marcuse 17. Kupiec Moritz Simon
 7. Kupiec S. Rosenberg junior 18. Kupiec David Gottschalck senior
 8. Dr med. Siegfried Seeliger 19. Kupiec Jacob Kirschner
 9. Kupiec Heinrich Wilhelm Wiener 20. Kupiec Leo Eichelbaum
10. Kupiec Jacob Mecklenburg 21. Dr med. A�Friedländer
11. Makler Siegmund Aron

Z�danych tych można wywnioskować, że już w�1861 r. w�Królewcu wy-
tworzyło się bogate i�wykształcone mieszczaństwo żydowskie, które składa-
ło się z�kupców, spedytorów i�akademików, przede wszystkim lekarzy. Swoje 
potwierdzenie znajduje tutaj opisany przez Jacoba Toury proces postępują-
cego awansu społecznego Żydów. Podczas gdy na początku XIX w. gros Ży-
dów zaliczało się do społecznych grup marginalnych, to w�1848 r. już 33% 
pruskich Żydów należało do bogatego i�średniozamożnego mieszczaństwa, 
25-27% do drobnego mieszczaństwa, a� tylko 40-43% do warstwy zmargi-
nalizowanej albo nie należącej jeszcze do mieszczaństwa. Poprzez wejście 
Żydów do zamieszkującego miasta bogatego mieszczaństwa mogli oni do-
konać emancypacji w�wymiarze gospodarczym już przed zrównaniem praw-
nym. Fakt, że pruscy Żydzi po 1860 r. mieli większy udział w�ożywieniu ko-
niunktury gospodarczej, uwidacznia się w� ich wpływach podatkowych 
zgodnie z�trójklasowym pruskim prawem wyborczym31.

31 S. Hartmann, Die Bedeutung des Hardenbergschen Edikts von 1812 für den Emanzipationspro-
zeß der preußischen Juden im 19. Jahrhundert, w: Gemeingeist und Bürgersinn. Die preußischen Re-
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Po utworzeniu Rzeszy w�1871 r. żydowscy kupcy w�Królewca mogli czer-
pać korzyści z� polityki wolnego handlu uprawianej przez Rzeszę Niemie-
cką. Istotny wpływ na handel miasta nad Pregołą wywierało wówczas połą-
czenie eksportu zboża i�importu śledzi. Blisko połowę importowanych śledzi 
handlarze sprzedawali na prowincji, cztery piąte były eksportowane kole-
ją do Rosji. W�odwrotną stronę przez Królewiec eksportowano koleją albo 
drogą morską rosyjskie zboże. Żydowscy kupcy robili wiele tego typu in-
teresów i�w�ten sposób osiągali dobrobyt, udokumentowany nie tylko po-
siadaniem okazałych domów mieszczańskich, lecz również wzmożonym za-
angażowaniem społecznym i� politycznym. Przejawem tego była znaczna 
ilość żydowskich instytucji i� towarzystw, z� których najważniejsze były ży-
dowski sierociniec, Zakład Wychowawczy dla Sierot Koscha (Koschsche 
Waisen-Erziehungsanstalt), Dobroczynne Towarzystwo Kobiet (Wohltäti-
ge Gesellschaft der Frauen) oraz Towarzystwo Wspierania Studiów (Stu-
dienförderungsverein). Godny wzmianki jest również komitet ochrony po-
dróżujących Żydów rosyjskich, którzy uciekając przed pogromami w�swojej 
ojczyźnie, przekraczali granicę wschodniopruską bez ważnego paszportu 
i�powierzali przy tym siebie zawodowym przemytnikom, którzy często okra-
dali ich do cna32.

W�tym kontekście wskazane jest spojrzenie na rozwój ludności żydow-
skiej w�Prusach Wschodnich, przy czym lata 1871 i�1905 są latami, w�któ-
rych zebrano dane. Podstawą tego porównania są dane zebrane przez Kró-
lewsko-Pruski Urząd Krajowy po spisach ludności z�1 grudnia 1871 r. oraz 
z�1 grudnia 1905 r. Tabele (7 i�8) pokazują, że Żydzi byli o�wiele silniej re-
prezentowani w�miastach niż w�powiatach ziemskich. W�obrębie katego-
rii miast, poza Królewcem, faworyzowali oni średniej wielkości miasta Kłaj-
pedę, Tylżę i�Olsztyn. W�1871 r. w�Królewcu zamieszkiwało 3836 Żydów, 

formen (= Forschungen zur Brandenburgischen und Preußischen Geschichte, Neue Folge, Bei-
heft 2), Berlin 1993, s. 247-260, tutaj s. 256 n.; J. Toury, Soziale und politische Geschichte der Juden 
in Deutschland 1847-1871 (= Veröffentlichungen des Diaspora Research Institute 20), Düsseldorf 
1977, s. 110 nn.

32 S. Hartmann, Die jüdische Bevölkerung in Ostpreußen von der Emanzipation bis zum Ausbruch 
des Ersten Weltkriegs, w: G. Rhode (red.), Juden in Ostmitteleuropa von der Emanzipation bis zum 
Ersten Weltkrieg, (= Historische und Landeskundliche Ostmitteleuropa-Studien 3), Marburg/
Lahn 1989, s. 23-47, tutaj s. 39; H. Neubach, Die Ausweisungen von Polen und Juden aus Preußen 
I885/86 (=Marburger Ostforschungen 27), Wiesbaden 1967. 
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a�w�1905 r. 4415. Ogół ludności miasta wzrósł wówczas z�ok. 113 000 do 
223 000. Tak więc w�wymiarze procentowym przyrost naturalny Żydów był 
o�wiele mniejszy niż chrześcijan. W�miastach powiatu olsztyńskiego liczba 
Żydów wzrosła z�316 (1871) do 533 (1905), jednak również i�tutaj widocz-
ny jest szybszy przyrost ludności chrześcijańskiej. Liczba Żydów w�Kłajpe-
dzie wykazywała nawet tendencję lekko zniżkową, podczas gdy liczba lud-
ności chrześcijańskiej nieznacznie wzrosła. W�rozpatrywanym tutaj okresie 
Tylża zanotowała wzrost liczby mieszkańców z�20 447 do 37 148, tzn. pra-
wie dwukrotny, podczas gdy w�przypadku Żydów był on mniejszy (z�515 do 
671). Większe żydowskie skupiska znajdowały się również w�Wystruci, Ni-
dzicy, Kętrzynie, Ełku, Ostródzie oraz w�miastach warmińskich powiatów 
Braniewo i�Lidzbark Warmiński. Odmienny obraz prezentują wschodnio-
pruskie powiaty ziemskie. Północne i�południowo-wschodnie powiaty wy-
kazują większy udział Żydów niż reszta okręgów prowincji. Powód tego 
zjawiska można dostrzegać w�bliskości tych powiatów do Imperium Rosyj-
skiego. To właśnie zajmujący się handlem detalicznym, handlem bydłem 
i�kramarstwem Żydzi mieli tutaj dobre możliwości dla rozwoju swojej dzia-
łalności. Szczególnie duży spadek odnotowali Żydzi w�położonych w�pobli-
żu Królewca powiatach Rybaki, Labiau oraz Święta Siekierka (Heiligen-
beil). Szczególnie dała się tutaj we znaki mająca miejsce pod koniec XIX 
w. gwałtowna migracja ludności ze wsi do miast. W�formie wniosku moż-
na stwierdzić, że w�swoim ruchu migracyjnym Żydzi byli bardziej elastyczni 
niż chrześcijanie. Często nie migrowali oni do najbliżej położonego większe-
go miasta, lecz osiedlali się w�dalej położonych okolicach, które obiecywały 
większe korzyści dla ich działalności handlowej.

Podsumowując, można stwierdzić, że historia wschodniopruskich Ży-
dów w�XIX w. uwarunkowana była przede wszystkim staraniami ich czoło-
wych przedstawicieli o�pełne zrównanie w�prawach z�chrześcijanami. Abs-
trahując od schyłkowego okresu przedmarcowego oraz burzliwego roku 
1848, gdy Królewiec był centrum politycznego liberalizmu w�Prusach, pro-
ces emancypacji w� rolniczych Prusach Wschodnich przebiegał zasadniczo 
odmiennymi torami. Industrializacja wraz ze swoimi różnorodnymi prob-
lemami społecznymi rozpoczęła się w� Prusach Wschodnich później niż 
w�pozostałych pruskich prowincjach wschodnich i�nie osiągnęła wielkich 
rozmiarów. Z� tego powodu występowało tutaj mniej niż gdzie indziej tarć 
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pomiędzy ludnością chrześcijańską i�żydowskimi przedsiębiorcami. Również 
rozwijający się pod koniec XIX w. antysemityzm był tutaj prawie niezauwa-
żalny. Mimo ich liczebnie niewielkiego udziału w�ogóle ludności Żydzi od-
grywali ważną rolę we wschodniopruskiej gospodarce i� przyczynili się do 
ożywienia życia kulturalnego i�duchowego. Mamy tutaj do czynienia z�przy-
padkiem, w�którym to właśnie mniejszości – należy tutaj przede wszystkim 
wymienić przedstawicieli wykształconego i�bogatego mieszczaństwa z�Kró-
lewca, którzy awansowali w�hierarchii społecznej – udało się wysłać istot-
ne impulsy, będące z�korzyścią nie tylko dla niej samej, lecz również całej 
prowincji. Z�tego powodu Żydzi stanowią czynnik, który należy uwzględnić 
przy rozpatrywaniu historii Prus Wschodnich w�nowożytności33.

Tabela nr 7: 
Rozwój ludności żydowskiej w�Prusach Wschodnich: miasta

Miasto
Mieszkańcy Żydzi Mieszkańcy Żydzi

1871 1905

Kłajpeda 19045 1040  20685  851

Rybaki (miasto)  7452   44   9985   55

Królewiec 113543 3836 223770 4415

Labiau  4339  125   4512   59

Wielawa 10552  152  12093   99

Gierdawy  5723   85   5292   76

Kętrzyn  9740  169  14747  156

Frydland 14600  180  14030  179

Iława Pruska  8490  126   7339   83

Święta Siekierka  6578  117   8221   82

33 S. Hartmann, Die jüdische Bevölkerung in Ostpreußen von der Emanzipation bis zum Ausbruch 
des Ersten Weltkriegs, w: G. Rhode (red.), Juden in Ostmitteleuropa von der Emanzipation bis zum 
Ersten Weltkrieg, (= Historische und Landeskundliche Ostmitteleuropa-Studien 3), Marburg/
Lahn 1989, s. 23-47, tutaj s. 40.
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Miasto
Mieszkańcy Żydzi Mieszkańcy Żydzi

1871 1905

Braniewo 22206 460 25196 225

Lidzbark Warmiński 10077 407 10676 218

Morąg 9068 359 8811 196

Pasłęk 7392 245 7214 118

Reszel 14841 403 15729 177

Olsztyn 9509 316 31848 533

Szczytno 7024 248 9542 211

Nidzica 6610 386 8923 279

Ostróda 11294 501 20751 329

Tylża 20447 515 37148 671

Ragneta 4020 41 4908 8

Pilkały 3591 60 5592 117

Stołupiany 3760 110 5273 90

Gąbin 9056 137 14196 106

Wystruć 14496 274 28902 367

Darkiejmy 3078 70 3558 36

Węgorzewo 4005 72 5821 76

Gołdap 4549 62 8409 96

Olecko 3921 109 5021 50

Ełk 5761 228 12397 181

Giżycko 5980 133 8474 95

Mrągowo 5386 171 8125 179

Pisz 5760 286 7712 197

Źródło: Die Gemeinden und Gutsbezirke der Provinz Preußen und ihre Bevölkerung, hrsg. vom König-
lichen Statistischen Buraeu, Berlin 1874; Gemeindelexikon für die Provinz Ostpreußen, Berlin 1907.
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Tabela nr 8:
Rozwój ludności żydowskiej w�Prusach Wschodnich: gminy wiejskie 

Miasto
Mieszkańcy Żydzi Mieszkańcy Żydzi

1871 1905

Kłajpeda 33755 77 36967 118

Rybaki 25591 108 28083 57

Królewiec 
(powiat ziemski) 28512 69 28973 37

Labiau 32965 99 32936 78

Wielawa 25130 16 22268 9

Gierdawy 18219 4 14971 9

Kętrzyn 16857 2 17125 19

Frydland 13638 7 11532 -

Iława Pruska 29552 20 25963 15

Święta Siekierka 25815 40 23166 5

Braniewo 27226 34 26970 4

Lidzbark Warmiński 41277 27 38748 -

Morąg 32326 83 29131 28

Pasłęk 25582 91 21356 32

Reszel 30117 28 30831 14

Olsztyn 41344 36 48608 6

Szczytno 52014 207 55610 125

Nidzica 38343 131 41475 124

Ostróda 35285 181 36684 59

Szyłokarczma 37982 181 40113 235

Nizina 50649 216 52275 233

Tylża 39969 118 44415 229
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Miasto
Mieszkańcy Żydzi Mieszkańcy Żydzi

1871 1905

Ragneta 41988 235 43208 399

Pilkały 36099 19 35646 141

Stołupiany 36005 233 33646 243

Gąbin 32762 39 30985 61

Wystruć 44048 34 37295 39

Darkiejmy 22669 44 18539 22

Węgorzewo 28563 34 24798 17

Gołdap 35088 61 31639 74

Olecko 30755 74 29977 98

Ełk 36808 57 40148 186

Giżycko 29381 99 28932 48

Mrągowo 35823 59 35613 41

Pisz 35138 29 39490 24

Źródło: jak tabela nr 7. 
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ZMIANY TOŻSAMOŚCI ŻYDOWSKIEJ 
W�PRUSACH WSCHODNICH. PARADYGMATY 

(2011)

I. Problemy badawcze

IMIGRACJA ŻYDOWSKA, która w�Prusach Wschodnich wzmogła się szczegól-
nie po wojnie krymskiej (1853-1856) wskutek trwającej przez kilka dzie-
sięcioleci liberalnej pruskiej polityki imigracyjnej, sprawiła, że w� regionie 
osiedliły się przede wszystkim młode rodziny Litwaków z�terenów przygra-
nicznych. Przybywali oni z�wyraźną chęcią osiedlenia się w�Prusach i�zbu-
dowania tutaj sobie atrakcyjnej materialnie egzystencji. Jaką tożsamość ży-
dowską pozostawili oni w�spadku swoim dzieciom, które dorastały już jako 
obywatele Rzeszy? Jak kształtowała się tożsamość pokolenia wnuków – roz-
patrywana zawsze w�kontekście historii politycznej regionu? Tę bardzo wy-
raźną zmianę tożsamości opiszę na przykładzie pewnej rodziny, który okazu-
je się egzemplaryczny dla Żydów przybyłych do Prus Wschodnich w�drugiej 
połowie XIX w. Wychodzę przy tym z�następujących założeń: z�jednej stro-
ny z�tezy Jürgena Strauba mówiącej o�tym, że tożsamość jest zawsze ukształ-
towanym konstruktem, który opiera się na wiedzy, świadomości i�refl eksji1, 

1 J. Straub, Personale und kollektive Identität. Zur Analyse eines theoretischen Begriffs, w: 
A. Assmann, H. Friese (red.), Identitäten, Frankfurt am Main 1999, s. 73-104.

Prusy Wschodnie.indd   544Prusy Wschodnie.indd   544 14.06.2022   16:22:0714.06.2022   16:22:07



« 545 »

Zmiany tożsamości żydowskiej w�Prusach Wschodnich. Paradygmaty (2011)  

z�drugiej strony z�twierdzenia Jana i�Aleidy Assmannów, że tożsamość moż-
na uznać za praktykę różnicowania2.

II. Uwagi wstępne

HISTORIA DZIEWIĘTNASTOWIECZNEJ ŻYDOWSKIEJ IMIGRACJI do Prus Wschod-
nich oraz założenie 45 gmin synagogalnych jest sama w�sobie historią suk-
cesu. Żydowscy obywatele, którzy w�pierwszym dziesięcioleciu po 1812 r. 
imigrowali głównie z�Prus Zachodnich oraz w�mniejszym stopniu z�peryferii 
Imperium Rosyjskiego przyczynili się do olbrzymiego ożywienia gospodarki. 
Zmienili oni miasta i�ich strukturę społeczną oraz wywarli wpływ na miesz-
czaństwo. W�latach przypadających na okres wokół utworzenia Rzeszy na-
stąpiła faza autentycznie liberalnej polityki przyznawania obywatelstwa. 
Była to liberalna era Cesarstwa Niemieckiego, którą przez wiele lat kształ-
towała wysoka koniunktura gospodarcza. W� tym czasie gminy żydowskie 
po raz kolejny zanotowały wzrost liczby członków z�drugiej strony granicy. 
Teraz napływały rodziny litwackie z�guberni kowieńskiej i�suwalskiej. Lata 
siedemdziesiąte były „szczęśliwym dziesięcioleciem” wschodniopruskich Ży-
dów. Poniższy artykuł opisuje przypadek, który wydarzył się w�mieście Tylży, 
będącym siedzibą powiatu i�garnizonu. W�1895 r. miasto to liczyło 28.000 
mieszkańców, w�tym 681 katolików i�600 Izraelitów. 

Bazę źródłową artykułu stanowią fotografi e i� korespondencje z� archi-
wów rodzinnych, które zostały poszerzone o�szereg dokumentów archiwal-
nych. Jest on zarazem częścią większego studium na temat Żydów na pogra-
niczu niemiecko-litewskim3.

2 A. Assmann, H. Friese, Einleitung, w: A. Assmann, H. Friese (red.), Identitäten, Frankfurt am 
Main 1999, s. 11-23. 

3 R. Leiserowitz, Sabbatleuchter und Kriegerverein. Juden in der ostpreußisch-litauischen Grenz-
region 1812-1942 (praca habilitacyjna obroniona na Uniwersytecie Humboldtów w�2007 r. w Ber-
linie), Osnabrück 2010.
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III. Pokolenie imigrantów

HANDLARZ HIRSCH LEISEROWITZ przybył do Prus Wschodnich ok. 1870 r. 
wraz ze swoją żoną Henriette, z�domu Meyer, z�Nowego Miasta (Žemaičių 
Naumiestis) przez położoną w� odległości tylko kilku kilometrów granicę 
Rzeszy. Należy przyjąć, że w�poprzednim pokoleniu rodzina przywędrowała 
z�centrum kraju na jego peryferie. Ojciec prowadził niewielki sklep z�artyku-
łami żywnościowymi w�miasteczku targowym Szyłokarczmie (Heydekrug), 
pięcioro dzieci rodziny: Abraham, Max, Minna, Bertha i�Anna uczęszczało 
tutaj do szkoły ludowej. Nie byli oni jedynymi Żydami w�tej miejscowości. 
Ok. 1800 r. w�powiecie mieszkało ponad 300 żydowskich mieszkańców. Od 
1858 r. istniała powiatowa wspólnota synagogalna w�Szyłokarczmie. W�jej 
zarządzie dominowali Żydzi z� rodzin imigrantów z� Prus Zachodnich. Jeśli 
osoby postronne rozróżniały jedynie Żydów od nie-Żydów, to wspólnoty ży-
dowskie dokonywały jeszcze dalej idących rozróżnień: długość pobytu na 
terenie Niemiec i�stopień germanizacji odgrywały w�wewnętrznych kręgach 
niezmiernie ważną rolę. Rodziny Litwaków, którzy przybyli ok. 1870 r. i�nie 
posiadali dużego majątku, cieszyły się względnie małym uznaniem w�przeci-
wieństwie do rodzin zamożnych żydowskich handlarzy drewnem, którzy na-
pływali od lat dwudziestych XIX w. Dlatego odczuwali oni podwójną presję, 
by dojść do czegoś – z�jednej strony wywierało ją społeczeństwo niemieckie, 
z�drugiej kręgi żydowskie.

Wskutek praktykowanej w� tamtych latach liberalnej pruskiej polity-
ki przyznawania obywatelstwa Hirsch Leiserowitz szybko został obywate-
lem Prus. Tak jak wielu litwackich imigrantów, potrafi ł on już od momentu 
swojego osiedlenia się w�Prusach Wschodnich czytać i�pisać po niemiecku. 
Jego podpis zdradzał jednak zawsze, że pierwsza alfabetyzacja miała miejsce 
w�chederze. Swoje litery malował, nie pisząc ich jednym ciągiem4. Dla ojca 
Leiserowitza synagoga stanowiła ważny centralny punkt życia, niezbyt inte-
resowały go natomiast sprawy dotyczące administracji gminy. Na ważnych 
zebraniach często był nieobecny5. Rodzina zewnętrznie dobrze dopasowa-
ła się do życia w�małym miasteczku, wewnętrznie rodzice pozostali ludźmi 

4 Heydekrug, Verhältnisse der Juden 1915-1922. Band V, Geheimes Staatsarchiv Preussischer 
Kulturbesitz, Berlin (GStAPK), Abt. XX, Rep. 12, Titel 3, Nr. 29, s. 24.

5 Tamże.
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pogranicza, którzy nadal pielęgnowali dobre kontakty ze swoimi bliskimi 
w�sąsiednich miasteczkach po drugiej stronie granicy. Swoim dzieciom, któ-
re wszystkie urodziły się już w�Prusach, nadali oni niemieckie imiona, w�ro-
dzinie każde z�dzieci miało również żydowskie imię, którym wołano je czę-
sto w�domu. W�ten sposób Max Leiserowitz nosił również imię Mordechaj6.

Wszystkie z�pięciorga dzieci uczęszczały w�latach osiemdziesiątych i�dzie-
więćdziesiątych XIX w. do szkoły ludowej w�Szyłokarczmie, uczyły się czy-
tać i�pisać, mówiły w�domu po niemiecku i�w�momencie, gdy dorosły, czuły 
się obywatelami Rzeszy. Inni rówieśnicy pochodzący z�podobnych rodzin ży-
dowskich, którzy również mieszkali w�tym regionie, lecz nie uzyskali jeszcze 
obywatelstwa pruskiego, wędrowali w�tym czasie dalej, do Afryki Południo-
wej albo Stanów Zjednoczonych. Młode pokolenie Leiserowitzów czuło się 
jednak, tak jak większość ich żydowskich i�nie-żydowskich kolegów szkol-
nych, Niemcami. Chłopcy Abraham i�Max zostali, tak jak ich ojciec, han-
dlowcami. Abraham specjalizował się w� skupie futer, Max otworzył sklep 
spożywczy.

Średniej wielkości rodzina, będąca analizowanym tutaj studium przy-
padku, powiększyła się na przełomie wieków przez małżeństwa. Abraham 
przeprowadził się do Tylży, ożenił się z� Valeską i� miał z� nią dwoje dzieci. 
Bertha wyszła za handlarza produktami (Produkthändler, tak określano Ży-
dów prowadzących skup żywności) Mosesa Borowskiego i�zamieszkała wraz 
z�nim i� trojgiem wspólnych dzieci we wschodniopruskim miasteczku Do-
brym Mieście (Guttstadt). Minna wyszła za handlarza produktami Koppe-
la Klimowskiego i� miała z� nim dwie córki. Rodzina mieszkała w� Gierda-
wach (Gerdauen), Max ożenił się z�krawcową Idą Saldelowski pochodzącą 
ze wsi w�pobliżu Labiawy (Labiau) i�miał z�nią jedną córkę i�jednego syna. 
Najmłodsza córka Anna zmarła w�młodym wieku. W�przekazie rodzinnym 
krąży legenda o�zakończonej śmiertelnie próbie dokonania aborcji7. Oprócz 
pochodzenia Valeski, którego nie można dokładnie ustalić, mamy tutaj do 
czynienia z�trzema ożenkami, w�których Żydzi posiadający swoje korzenie 
w�guberni kowieńskiej, tzw. na Rosyjskiej Litwie, związali się z�małżonkami 

6 Jego córka została pochowana w� 2010 r. w� Jerozolimie. Na jej grobie widnieje dopisek: 
„Córka Mordechaja”.

7 Zachowała się tylko jedna jej pośmiertna fotografi a.
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z�guberni suwalskiej, z�rosyjskiej części Polski. Małżeństwa takie zawierano 
częściej w�badanym okresie. Małżeństwa tych grup imigrantów z�partnera-
mi, którzy pochodzili z�dłużej osiadłych już w�Prusach rodzin, były na prze-
łomie wieków niezwykle rzadkie.

IV. „Pokolenie Niemieckie”

MŁODE POKOLENIE ŻYDÓW miało w� Prusach względnie duże kłopoty ze 
znalezieniem odpowiednich małżonków, których pochodzenie i� wycho-
wanie odpowiadałoby mniej więcej ich statusowi rodzinnemu. Żydowscy 
imigranci z�poprzedniego pokolenia, a�więc urodzeni w�latach 1850-60 r., 
często korzystali z� tradycyjnej instytucji kojarzenia małżeństw albo żenili 
się z� dziewczynami z� miejsc swego pochodzenia i� potem przywozili je do 
Prus Wschodnich. Ze statystyki małżeństw żydowskich zawartych w�Szyło-
karczmie w�latach 1848-1872 wynika, że ok. 50% zawierających tam mał-
żeństwa Żydów, przede wszystkim nowo przybyłych, wstępowało w�związki 
małżeńskie z�kobietami pochodzącymi z�Kurlandii albo Litwy8. Charakte-
rystyczne jest, że żydowskie pokolenie, które swoją socjalizację przechodzi-
ło w�niemieckiej szkole ludowej, jak miało to miejsce również w�przypad-
ku dzieci Hirscha Leiserowitza, zawierało małżeństwa z�partnerami, których 
wykształcenie przebiegało w�podobny sposób. Z�punktu widzenia praw oby-
watelskich również na przełomie wieków byłyby całkowicie możliwe mał-
żeństwa pomiędzy Litwakami posiadającymi niemieckie obywatelstwo i�Ży-
dówkami z�Litwy. Do tego w�sztetlu w�pobliżu granicy z�powodu litwackich 
uciekinierów z�wojska istniała wysoka nadwyżka kobiet. Jednak z�akt gmin 
żydowskich nie jest znany żaden przypadek, w�którym żydowscy mężczyźni 
z�Prus Wschodnich ożeniliby się po 1875 r. z�kobietami o�innym przebiegu 
wykształcenia. Widocznie w�tym względzie praktykowano różnicowanie po-
przez to, że młodzi żydowscy mężczyźni wyraźnie odgraniczali się od wzor-
ców zawierania małżeństw panujących w�poprzednim pokoleniu. Decyzja 
ta skutkowała powstaniem nowego aspektu ich tożsamości, stworzyli oni 

8 Heydekrug, Verhältnisse der Juden 1915-1922. Band V, Geheimes Staatsarchiv Preussischer 
Kulturbesitz, Berlin (GStAPK), Abt. XX, Rep. 12, Titel 3, Nr. 29, s. 24.
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konstrukt tożsamości osobowej, który odpowiadał tożsamości niemieckich 
obywateli wyznania mojżeszowego9.

Interesujące jest, że wiele kontaktów i�nowych znajomości nawiązanych 
zostało dzięki służbie wojskowej, którą odbywali ci młodzi przedstawiciele 
„niemieckiego pokolenia”, jak ich nazywam.

Podczas gdy litwacka młodzież ze sztetli guberni kowieńskiej i� suwal-
skiej masowo uciekała przed służbą w� rosyjskim wojsku, to w� Prusach 
Wschodnich względnie duża część młodych Litwaków odbywała służbę 
wojskową. Tym samym ponownie uwidacznia się oznaka różnicowania, ten 
żołnierski okres życia odpowiadał ich wyobrażeniu egzystencji jako oby-
watela niemieckiego. Służba wojskowa była wyrazem patriotycznego na-
stawienia, zupełnie nowego doświadczenia, którego nie znały ich rodziny 
z�poprzednich wieków. Większą część służby wojskowej odbywano w�Tyl-
ży. W�pewien sposób powstały tutaj nieformalne giełdy kontaktów. Z�jed-
nej strony młodzież poznawała rówieśników posiadających takie same po-
glądy i�intencje, z�drugiej strony żydowscy żołnierze garnizonu utrzymywali 
kontakt z�członkami miejscowej gminy, a�po trzecie: do miasta przybywały 
również młode kobiety, by przy nadarzającej się sposobności zawrzeć zna-
jomość z�odbywającymi służbę wojskową. Wróćmy do szczególnego przy-
padku rodziny Leiserowitz: najstarszy syn Abraham, otrzymał w� 1900 r. 
w� wieku 26 lat obywatelstwo miasta Tylży i� przez następne dziesięciole-
cia prowadził tam handel futrami. Dzięki niemu jego dwie siostry Min-
na i� Bertha poznały swoich przyszłych małżonków Koppela Klimowskie-
go i�Moritza Borowskiego, którzy odbywali w�Tylży służbę wojskową. Max 
Leiserowitz, który poszedł do wojska kilka lat później, poznał podczas swo-
jej służby wojskowej Davida Sendelowskiego, który miał pięć młodszych 
sióstr. W�1913 r. ożenił się z�najstarszą z�nich. Charakterystyczne jest to, 
że liczba dzieci w�nowych rodzinach znacząco spadła. Posiadały one z�regu-
ły od dwójki do trójki dzieci, co stanowiło jaskrawe przeciwieństwo wielo-
dzietnych rodzin w�sztetlach. Dzieci te nosiły odtąd nieżydowskie imiona, 
które rodzice wybierali świadomie i�które w�znaczący sposób odbiegały od 
żydowskiej tradycji nadawania imion.

9 J. Straub, Personale und kollektive Identität. Zur Analyse eines theoretischen Begriffs, w: 
A. Assmann, H. Friese (red.), Identitäten, Frankfurt am Main 1999, s. 93.
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W�przypadku naszej rodziny dzieci nosiły imiona Herbert i�Erika, Anni 
i�Hertha, Erna, Kurt i�Erika oraz Hans-Georg i�Hilde. Światy kobiet i�męż-
czyzn tworzyły poniekąd szpagat. Kobiety przebywały w�domu, a�po zawar-
ciu małżeństwa nie podejmowały samodzielnej pracy. Prowadziły koszerne 
gospodarstwo domowe, a� mężczyźni częściowo dużo podróżowali w� spra-
wach służbowych, jak handlarze produktami Moritz Borowski i� Koppel 
Klimowski. Spotykali się oni także w� lokalnych stowarzyszeniach wetera-
nów, gdzie pielęgnowali wyraźnie nieżydowskie przyzwyczajenia. Małżeń-
stwa musiały każdorazowo wynegocjować pomiędzy sobą rodzinny kon-
sensus „żydowskości”. Dla wszystkich wymienionych w�niniejszym studium 
przypadku rodzin decydującym przeżyciem była I� wojna światowa. Ojco-
wie rodzin, mężowie i� bracia zostali powołani do wojska, podczas wojny 
młode żony wraz z�dziećmi przebywały z� reguły u� swoich matek. Tworzy-
ły tam wspólnoty oczekiwania. Przebywający w�armii żydowscy mężczyźni 
w�większości znali się ze sobą, byli ze sobą zaprzyjaźnieni albo spokrewnie-
ni. W� ten sposób wykształciły się życiowe okresy intensywnego doświad-
czenia wspólnoty, które wychodziły daleko poza wspólnie przeżytą walkę 
oraz wydarzenia na froncie. (Należy zaznaczyć, że nie istniały czysto żydow-
skie oddziały. Żydowscy żołnierze tworzyli małe grupki w�obrębie oddzia-
łów, które były podzielone lokalnie.) Podsumowując można stwierdzić, że 
w�okresie od 1914-1918 dały o�sobie znać zarówno okresy życia rodzinnego, 
kształtowane wyłącznie przez kobiety, jak i�okresy pozostające pod wyłącz-
nym wpływem mężczyzn, w�których również w�obrębie armii pielęgnowane 
były kontakty rodzinne. Tak więc doszło do wzmocnienia kobiecych i�mę-
skich światów przeżywanych. Ponieważ jednostki wschodniopruskie wysła-
no do walki na pobliskim froncie wschodnim, to od czasu do czasu możliwy 
stał się również urlop, a� tym samym odwiedziny żołnierzy u�rodziny. Naj-
bardziej rozpowszechnionym środkiem kontaktu była jednak kartka foto-
grafi czna, którą wysyłano względnie często. Opatrzone tekstem zdjęcia sta-
nowiły odzwierciedlenie przyjacielskich i� rodzinnych kontaktów żołnierzy. 
Niestety nie zachowały się listy pisane przez kobiety. Asymetrię tę można 
wyjaśnić tym, że kartki pocztowe ze zdjęciem uważane były ogólnie z�powo-
du fotografi i za bardziej interesujące, a�więc bardziej godne zachowania niż 
korespondencja kobiet, którą chyba uważano za intymną.
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Wojna ogromnie zredukowała ilość młodych mężczyzn, w�tym również 
żydowskich. Młode kobiety w�wieku zdolnym do zawarcia małżeństwa, któ-
re nie zawarły związku małżeńskiego przed wojną, z� reguły nie znajdowa-
ły po wojnie małżonka. Było to raczej ogólnoniemieckie doświadczenie niż 
doświadczenie niemiecko-żydowskie, miało się ono jednak (stwierdzenie to 
wychodzi daleko poza horyzont niniejszego studium przypadku) okazać ne-
gatywne dla przyszłości. Niezamężne kobiety mogły akumulować o� wiele 
mniej kapitału, by w�latach trzydziestych z�powodzeniem udać się na emi-
grację, nie posiadały zawodów, które czyniłyby atrakcyjnym zamiar emigra-
cji, a�ponadto często były zobowiązane do pozostania na miejscu i�opieki 
nad starymi i�niezdolnymi do emigracji rodzicami.

V. Różnice pokoleniowe

W� POKOLENIU RODZICÓW, ale również w� pokoleniu imigrantów, znacze-
nie wspólnoty małżeńskiej wydawało się zawsze spełniać istotną rolę, przy 
czym z�powodu silnych więzów pokrewieństwa prawie zupełnie nie można 
było rozdzielić krewnych od przyjaźni. Wywierało to wpływ również na na-
stępne pokolenie, które znajduje się w�centrum zainteresowania niniejsze-
go studium przypadku, mimo że tylko w�nielicznych przypadkach byli oni 
zaznajomieni z�konkretnymi miejscowościami i�przeżyciami rodziców z�dru-
giej strony granicy10. Żydowska rodzina ze wsi mieszkała w�diasporze. Ja-
kie kontakty utrzymywał we wsi żydowski posiadacz sklepu i�właściciel go-
spody? W�przeciwieństwie do miejscowości swojego pochodzenia, sztetla, 
nad kontaktami wewnątrzżydowskimi przeważały tutaj kontakty z�chrześ-
cijanami. Większość Żydów, która decydowała się na taką formę egzysten-
cji, z�góry wiedziała, czego należy się po niej spodziewać. Już we wcześniej-
szych latach pracowali oni w�Prusach, tzn. sprzedawali towary i�sondowali 
przy tym dla siebie, czy jako Żydzi chcą żyć w�tym nieżydowskim otoczeniu. 

10 Większość z�ankietowanych przeze mnie w�latach 1999-2010 osób nie była w�stanie przypo-
mnieć sobie, by rodzice albo dziadkowie opowiadali o�swoim życiu i�codzienności z�czasów sprzed 
przekroczenia granicy. Prawdopodobnie wspomnienia takie nie zostały przekazane.
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Posługiwanie się językiem niemieckim jako główny kontakt kulturowy nie 
stanowiło z�reguły w�ogóle żadnego problemu.

Na tożsamość żydowską składały się relacje rodzinne, współpraca eko-
nomiczna oraz kontakty w�obrębie gminy. A�mimo to stosunki pomiędzy 
Żydami były ściślejsze, ponieważ posiadały one nie tylko charakter instru-
mentalny, lecz również opierający się na obustronnej relacji ekonomicz-
nej i� emocjonalnej. Krewni i� partnerzy w� interesach mieszkali rozsiani 
w�najbliższej okolicy. Najczęściej wszyscy się ze sobą znali, ponieważ wie-
lu pochodziło z� tych samych miejscowości po drugiej stronie granicy, byli 
ze sobą spokrewnieni albo spowinowaceni. Mieszkający w� regionie Żydzi 
pielęgnowali ze sobą ścisłe kontakty i� regularnie się nawzajem odwiedza-
li. Relacje te cechowały się również wysokim stopniem odpowiedzialności 
za siebie i�obowiązkiem opieki. Pozostali mieszkańcy wsi postrzegali rodzi-
nę właściciela sklepu jako całkowicie odmienną i�przyglądali się jej sposo-
bowi życia dokładniej niż mogło się to było wydawać na pierwszy rzut oka. 
Ponownie można tutaj stwierdzić, że dużą rolę odgrywało postrzeganie zróż-
nicowania. Z�tego względu akrybicznie odnotowywano, jak często i�z�jakimi 
współwyznawcami Żydzi utrzymywali kontakt, jak wyposażona była zagro-
da itd. Mieszkańcy wsi wiedzieli również, kiedy przypadały wielkie święta 
żydowskie. Ojciec rodziny zamykał wtedy z�reguły swój sklep, zakładał do-
bry garnitur, nakładał cylinder i�jechał z�rodziną do miasta, gdzie mieściła 
się synagoga. Rodzina wyjeżdżała z�połową gospodarstwa domowego i�po-
zostawała tam przez wszystkie dni świąteczne. Raz, dwa razy do roku rodzi-
na uczestniczyła w�ten sposób w�życiu gminy żydowskiej. Wraz z�upływem 
lat zwyczaj ten jednak zaczął zanikać, ponieważ aż tak długi wyjazd z�dużą 
rodziną nie był bardzo komfortowy. Z�drugiej strony nie chciano pozosta-
wiać na dłuższy czas interesu. Dlatego pozostawano w�domu i� świętowa-
no z�przyjaciółmi i�krewnymi. W�ten sposób postępowała familiaryzacja re-
gionu. Jesienią sąsiedzi zauważali, że Żydzi świętowali w�altanie ogrodowej 
– obchodzili Święto Szałasów, w�grudniu przechodnie mogli dostrzec palące 
się światła lampy chanukowej.

W� połowie lat trzydziestych, gdy zaczęła się emigracja, wiele rodzin 
jeszcze raz dokonało podsumowania. Ich rodzice, którzy jako młode mał-
żeństwa pod koniec lat sześćdziesiątych i� na początku siedemdziesią-
tych przybyli do Prus, względnie szybko i�bez komplikacji otrzymali swoje 
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pruskie papiery. W�większości przypadków zbudowali sobie drobnomiesz-
czańską egzystencję jako właściciele sklepów, gospód, oberżyści, handlarze 
produktami i�końmi. Rodzice dopasowali się zewnętrznie. Wielu z�nich po-
sługiwało się tylko konieczną do załatwiania interesów niemczyzną pisaną, 
ponieważ zakończyli już swoje kształcenie. Ich kontakty i�działania kon-
centrowały się na kręgi żydowskich krewnych i� znajomych. Należące do 
drugiego pokolenia dzieci zostały w�pełni zintegrowane w�ramach niemie-
ckiego systemu kształcenia. Uczęszczały do szkoły, perfekcyjnie posługiwa-
ły się niemieckim językiem pisanym, a�poprzez swoich kolegów szkolnych 
i� późniejszą naukę zawodu dysponowały wieloma kontaktami społeczny-
mi. Również dziewczynki uczyły się z�reguły zawodu, uczęszczały do szkoły 
handlowej albo uczyły się krawiectwa. Dla większości chłopców naturalną 
rzeczą było odbycie służby wojskowej. Pod względem kulturowym pokole-
nie to znajdowało się w�sytuacji konfl iktu, ponieważ zostało przez rodziców 
wychowane do ścisłego przestrzegania praw żydowskich. Dzieci te znaj-
dowały się więc pomiędzy dwoma światami i� próbowały znaleźć dla sie-
bie równowagę. Już przed ślubem pary ustalały, jak dalece ich gospodar-
stwo domowe, ich wspólne życie ma się kierować zasadami Halachy i�jak 
ograniczona ma być liczba ich dzieci. Wspólnie budowano sobie w�danej 
miejscowości egzystencję. Gdy rozpoczęła się I�wojna światowa, mężczyźni 
z�reguły bez ociągania się szli na wojnę. Historia wojny pozostawiła w�do-
świadczeniach zbiorowych głębokie ślady. Pokolenie żydowskich uczestni-
ków wojny rozwinęło silny nacjonalizm oraz mocno zakorzenione poczucie 
więzi z ojczyzną. Wierzyło ono w�to, że w�Prusach znalazło swoją ostatecz-
ną ojczyznę. W�swoim otoczeniu czuło się akceptowane. Byli uczestnicy 
wojny światowej z�danej miejscowości często spędzali razem czas. Wspo-
mnienia rodziny Leiserowitz zawierają informację, że matka rodziny go-
towała wyłącznie koszernie, ale ojciec wieczorami ze swoimi partnerami 
od skata jadał demonstracyjnie boczek – był to rytuał przynależności. Po-
czucie osiągnięcia awansu społecznego przysłaniało często spojrzenie na 
sytuację społeczeństwa niemieckiego, które na początku lat trzydziestych 
nie stanowiło bazy dla stabilnej, funkcjonującej demokracji. Wnuki, trze-
cie pokolenie, nosiły niemieckie imiona, tak jak ich chrześcijańscy rówieś-
nicy. Jako dzieci nie wiedziały one z� reguły nawet tego, że ich dziadko-
wie nie pochodzili z�Niemiec. Żyli w�normalnym świece lat dwudziestych, 
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w�których obecne były historie o�wojnie światowej, bohaterskich czynach, 
odniesionych ranach i� odznaczeniach wojennych ojców. Poza tym jed-
nak dzieci, jak to było wówczas w�zwyczaju, nie rozmawiały o�polityce. Ich 
matki próbowały za wszelką cenę uchronić je przed wszystkim, co wyda-
wało się nosić cechy charakterystyczne dla Żydów ze Wschodu albo było 
związane z� syjonizmem, a�więc przed tym, co nie pasowało do koncepcji 
niemieckiego obywatela wyznania mojżeszowego11. Widzimy tutaj, że toż-
samość wytworzona na bazie nowych spotkań i�doświadczeń musiała zo-
stać uchroniona przed restrukturyzacją oraz że tworzące tożsamość akty 
są w� istocie dokonaniami późniejszymi. Stwierdzenie, że żaden człowiek 
nie posiada tożsamości tak po prostu, lecz że tożsamość jest wytwarzana 
i�w�świetle nowych doświadczeń i�oczekiwań musi zostać zachowana po-
przez restrukturyzację, oznacza w�szczególności, że tożsamość danej osoby 
jest konstruktem12.

Bojkot sklepów w�1933 r. nie rozprzestrzenił się jeszcze z�pełnym impe-
tem do wsi i�małych miast. Jednak pokolenie żydowskich uczestników woj-
ny światowej nie chciało i�nie mogło uwierzyć, że miało zostać wykluczone 
z�„odrodzenia Niemiec”. Przeszło ono przez niemiecko-narodowe instytucje 
czasów cesarstwa, było dotknięte oddzieleniem Prus Wschodnich od Rze-
szy w�takim stopniu jak pozostali Niemcy i�wspierało wiele idei, jak rewi-
zję traktatu wersalskiego. Jego duże zranienia na poziomie emocjonalnym, 
które ucierpiało poprzez działania o�charakterze antysemickim, przysłoniły 
chyba u�wielu spojrzenie na rozwój sytuacji politycznej. Dopiero doświad-
czenia pogromu listopadowego zmusiły pokolenie synów do poważnego za-
stanowienia się nad emigracją względnie do intensyfi kacji podejmowanych 
bez przekonania starań o�emigrację. Z�powodu wieku pokolenie ojców nie 
myślało już o�emigracji. Pokolenie synów, które mogło poszczycić się doko-
naniami życiowymi i�niekiedy zyskało również majątek, o�ile nie zabrały go 
infl acja i�kryzys, nie mogło po prostu zamienić tego wszystkiego na zwykłe 

11 Wielu ankietowanych opowiadało, jak to w� towarzystwie swoich matek, przypadkowo na 
ulicy albo w�publicznych środkach komunikacji spotykali Żydów w�stroju ortodoksyjnym i�jak suro-
wo, negatywnie i�wykluczająco reagowały ich matki. 

12 J. Straub, Personale und kollektive Identität. Zur Analyse eines theoretischen Begriffs, w: A. Ass-
mann, H. Friese (red.), Identitäten, Frankfurt am Main 1999, s. 73-104, tutaj s. 93. 
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przeżycie. W�pewnym sensie synowie nieśli teraz brzemię sukcesu swojego 
awansu i�swojego wcześniejszego życia. Czy teraz nie tylko przegrali wojnę, 
lecz stracili jeszcze również swoją ojczyznę?

VI. Pokolenie „Syjonistyczne” albo „międzynarodowe”

TYLKO NIEWIELKA CZĘŚĆ pokolenia wnuków była wcześniej świadomie za-
angażowana w�działalność żydowską. Wraz z�objęciem władzy przez Hitlera 
dla wielu zawalił się niemiecki świat i�tym samym konstrukt tożsamościo-
wy rodziców. Wypowiadające się w� coraz większym stopniu w� duchu na-
rodowego socjalizmu społeczeństwo coraz bardziej wykluczało Żydów, a�ci 
reagowali na to potwierdzając te różnice. Legitymacja wstępu do Makka-
bi albo innego żydowskiego towarzystwa oznaczała przełom. W� centrum 
zainteresowania znaleźli się odtąd żydowscy przyjaciele, imprezy sportowe 
i� obozy namiotowe. Młode pokolenie, które kształciło się albo studiowa-
ło, zostało jako pierwsze i�w�sposób najbardziej bezpośredni dotknięte anty-
żydowską polityką państwa nazistowskiego. Młodzież ta szukała bezpośred-
niego rozwiązania. Wskutek tego w�wielu rodzinach doszło do sporów, które 
w�oczach rodziców wyglądały raczej na typowy konfl ikt pokoleń. Młodzież 
żądała od swoich rodziców, by w�końcu zobaczyli rzeczywistość i�nie wierzy-
li w�to, że sytuacja w�Niemczech sama z�siebie się polepszy. Samodzielnie 
poszukiwali możliwości wyemigrowania. W�ten sposób rozpoczął się proces 
defragmentacji rodzin żydowskich – proces, który był dotąd raczej nie do 
pomyślenia w�historii żydowskiego życia rodzinnego. Wykształceni przed-
stawiciele młodego pokolenia poszukiwali możliwości emigracji, przy czym 
w�pierwszym rzędzie emigrowali do USA. Młodzież, która miała rozpocząć 
naukę zawodu albo musiała ją przerwać z�powodu narodowosocjalistyczne-
go nastawienia kształcących zakładów, wybierała kształcenie w�HaSharah, 
by móc wyemigrować do Palestyny.

Hans-Georg Leiserowitz już w�1934 r. wyemigrował do Palestyny, uczy-
nili to również Anni i�Hertha Klimowski ze swoimi mężami, sędzią i�leka-
rzem. Erika, Erna i�Kurt Borowski wyemigrowali do Urugwaju i�Afryki Po-
łudniowej. Rodzicom Eriki Leiserowitz udało się przekonać ją w�ostatniej 
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chwili w�1939 r. do wyjazdu wraz z�nimi do Szanghaju. Rezerwacja wyjaz-
du była jedyną możliwością, by wydostać brata Herberta i�ojca Abrahama 
z�więzienia po pogromie Nocy Kryształowej w�1938 r. 

Prusy Wschodnie.indd   556Prusy Wschodnie.indd   556 14.06.2022   16:22:0814.06.2022   16:22:08



« 557 »

VASILIJUS SAFRONOVAS

POMIĘDZY KONFLIKTEM A ZBLIŻENIEM: 
ADAPTACJA I TRANSFORMACJA DONELAITISA 

JAKO SYMBOLU OD KOŃCA XIX DO POCZĄTKU XX WIEKU 
NA LITWIE PRUSKIEJ I W OKRĘGU KŁAJPEDY

(2013)

W�KRĘGACH AKADEMICKICH PERCEPCJĘ Kristijonasa Donelaitisa jako osobo-
wości swojej epoki, twórcy, poety naznaczyło od początku XIX wieku kilka 
momentów przełomowych, które w� literaturze przedmiotu zostały już do-
kładnie zbadane i�opisane przez licznych autorów – poczynając od jednego 
z� pierwszych biografów poety – Franza Tetznera1, na Alinie Kuzborskiej2 
kończąc. Niniejszy artykuł poświęcony jest natomiast zagadnieniu, które-
go wcześniej niemal nikt nie badał – ma on za zadanie prześledzić proces, 
w�którym Donelaitis stał się symbolem, a� także przedstawić zmiany przy-
pisywanych temu symbolowi znaczeń oraz ich kontekst. Wybór schyłku 
XIX wieku jako początkowej granicy chronologicznej jest nieprzypadkowy. 
Zważywszy na inicjatywę Augusta Schleichera, by przypomnieć twórczość 
Donelaitisa oraz na reakcję tak na działalność Schleichera, jak i�na przygo-
towane przez Georga H.F. Nesselmanna w�latach 60. XIX wieku wydanie 

1 F. Tetzner, Zum zweihundertjährigen Geburtstag des ostpreussischen Dichters Christian Donalitius, 
„Altpreußische Monatsschrift” 1914, nr 51, s. 171-187, 250-270.

2 A. Kuzborska, Eine doppelte Rezeption: Christian Donalitius versus Kristijonas Donelaitis, w: 
Ostpreußen – Westpreußen – Danzig: Eine historische Literaturlandschaft, red. J. Stüben, München 
2007, s. 259-284.
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dzieła Donelaitisa, należy stwierdzić, że zainteresowanie twórczością poety 
w�kręgach akademickich przybrało na sile właśnie w�tym okresie. Pomimo 
tego o�odbiorze tej postaci w�kategoriach symbolu możemy mówić dopiero 
od ostatniej dekady XIX wieku. Właśnie wtedy symbol ten zaczął nabierać 
znaczenia społecznego i�pełnić funkcję konsolidacyjną oraz być wykorzysty-
wany do określenia narodowej tożsamości i�odrębności pruskich Litwinów. 
Podstawowa teza niniejszego artykułu jest następująca: odbiór Donelaiti-
sa jako symbolu na Pruskiej Litwie, a�później w�Okręgu Kłajpedy zawsze 
był ambiwalentny – zbliżał, a�zarazem separował, czy nawet budził konfl ik-
ty. W�tekście tezę tę argumentuję, przedstawiając Donelaitisa jako symbol 
w�trzech kontekstach znaczeniowych. Konteksty te rozważane są tutaj pod 
kątem analizy dyskursu i�wyrażeń symbolicznych.

Donelaitis jako symbol patriotyzmu lokalnego na Pruskiej Litwie

W�PIERWSZYM ANALIZOWANYM UJĘCIU Donelaitis odbierany jest jako ikona 
lokalnej tożsamości, integrująca Niemców i�Litwinów.

W�XIX wieku wykszt ałconych mieszkańców tego regionu niewątpliwie 
cechował lokalny patriotyzm. Miał on jednoczyć Niemców i�Litwinów, bo 
w�świadomości wspomnianych wcześniej wykształconych warstw obu tych 
nacji Litwa Pruska była przestrzenią wspólną. Z�powodu społecznych i�kul-
turowych różnic pomiędzy litewsko- i�niemieckojęzycznymi mieszkańcami 
regionu lokalny patriotyzm formowała i� podtrzymywała ta część społecz-
ności, która utożsamiała się z�kulturą niemiecką: ona bowiem w�XIX wie-
ku skupiała elitę – osoby posiadające średnie i�wyższe wykształcenie, które 
własną tożsamość defi niowały poprzez cechy właściwe dla kraju, z�którego 
pochodziły. Tutejszą szlachtę skupioną wokół Komitetu Stanów Wschod-
niopruskich i�Litewskich cechowała duma ze swego pochodzenia, podob-
nie zresztą jak studentów uniwersytetu w�Królewcu, skupiających się wokół 
własnej organizacji Littuania, czy żołnierzy urodzonych w�tym regionie i�słu-
żących w�armii pruskiej (w�pułkach zwanych litewskimi)3. Pierwsze ozna-

3 Por. V. Safronovas, Bandymas formuoti alternatyvą: lietuviškojo didžiojo istorinio pasakojimo 
aktualizavimas Prūsijos Lietuvoje XIX-XX amžių sandūroje, w: Daugiareikšmės tapatybės tarpuerdvėse: 
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ki lokalnego patriotyzmu można zauważyć już na przełomie XVIII i� XIX 
wieku, podczas gdy u� schyłku XIX w., gdy w� Prusach Wschodnich przy-
brało na sile poczucie przynależności do narodu niemieckiego, regionalny 
prusko-litewski patriotyzm stopił się w�pewnym sensie z�poczuciem przyna-
leżności do Reichsnation. W�ten sposób staje się on środkiem do tego, by 
poprzez ukazywanie regionalnego ekscepcjonizmu zademonstrować zara-
zem związki z�pewną całością. Specyfi kę pruskich Litwinów uznano za jed-
ną z�charakterystycznych cech Prus Wschodnich.

Z�drugiej strony asymilacja Litwinów zarówno do narodu, jak i�do kul-
tury niemieckiej, nasilająca się pod koniec XIX wieku, była uważana za zja-
wisko normalne, dominowało bowiem przekonanie o�Niemcach jako krze-
wicielach wyższej kultury, Litwini zaś byli postrzegani jako reprezentanci 
kultury chłopskiej, żywiołowej, grubo ciosanej, dla których jedyną możli-
wością wejścia w�orbitę kultury wysokiej była akulturacja, przyjęcie „war-
tości” niesionych przez kulturę niemiecką. W�związku z�tą tendencją pod 
koniec XIX wieku zaczęto czynić starania, żeby tę zanikającą unikatowość 
utrwalić na wszelkie możliwe wówczas sposoby. Etnografowie, krajoznaw-
cy i�muzealnicy dokładali więc starań, aby Litwini zostali przed „śmiercią” 
opisani i�zmuzealizowani. Nie będziemy wgłębiać się tu w�liczne inicjatywy, 
które się wówczas zrodziły i�które wdrażano, by tego dokonać, to bowiem 
temat na oddzielną rozprawę. Skoncentrujmy się na Donelaitisie.

Do połowy XIX wieku wydawcy dzieł Donelaitisa – Ludwig Rhesa i�Au-
gust Schleicher – przedstawiali go w�swoich publikacjach jako poetę naro-
dowego, przedstawiciela litewskiego narodu – według ówczesnego pojmo-
wania tegoż4. Donelaitis był dla nich fenomenem, którego pojawienie się 
mogło wzbudzać jedynie zdziwienie, że pospolita litewska kultura zrodzi-
ła tak utalentowanego twórcę. W�publicystyce i�publikacjach krajoznaw-
czych, np. w�książkach dziennikarza Ottona Glogaua czy pracach Augusta 
Ambrassata, rektora wyższej szkoły dla dziewcząt w�Welawie (niem. Weh-

Rytų Prūsijos atvejis XIX-XX amžiais („Acta Historica Universitatis Klaipedensis”, t. XXIII), red. 
V. Safronovas; N. Strakauskaitė, L. Motuzienė, Klaipėda 2011, s. 73-74.

4 Das Jahr in vier Gesängen, ein ländliches Epos aus dem Littauischen des Christian Donaleitis, 
gennant Donalitius. In gleichem Vermaaß ins Deutsche übertragen von D.L.J. Rhesa, Prof. d. Theol., 
Königsberg 1818, s. V; Ch. Donaleitis, Litauische Dichtungen. Erste vollständige Ausgabe mit Glossar, 
red. A. Schleicher, St. Petersburg 1865, s. 1, 11.
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lau), takie podejście funkcjonowało jeszcze na przełomie XIX i� XX wie-
ku5. Mimo to już w�latach 60. XIX wieku pojawiają się nieco skorygowa-
ne oceny Donelaitisa. Georg H.F. Nesselmann bodaj jako pierwszy nazwał 
Donelaitisa poetą nie litewskim, a�poetą Litwy (a�więc regionu)6 i� z� taką 
etykietką wszedł Donelaitis do niemieckiej literatury naukowej7. Określe-
nie to powtórzył pod koniec XIX wieku badacz regionu Alexander Horn, 
przedstawiając Donelaitisa jako poetę, który po mistrzowsku ukazał to, co 
dla regionu było najbardziej swoiste – życie litewskich warstw chłopskich8. 
Królewiecki radca sądowy i� literat Ludwig Passarge w� 1894 roku wydał 
nowe tłumaczenie utworów Donelaitisa9. Była to pierwsza publikacja je-
dynie w�języku niemieckim, a�więc zorientowana przede wszystkim na czy-
telnika niemieckiego. Dla Franza Tetznera Donelatis wciąż był „litewskim 
poetą narodowym”, choć sam Tetzner twierdził, że twórczość Donelaitisa 
pozwala na stworzenie „żywego obrazu wpół litewskiej, wpół niemieckiej 
wsi Prus Wschodnich”10. Kwestię przyswajania Donelaitisa jako symbolu 
kształtującego lokalną specyfi kę Pruskiej Litwy chyba najtrafniej oddał pro-
fesor uniwersytetu w� Królewcu Adalbert Bezzenberger. W� styczniu 1914 
roku w�przemówieniu wygłoszonym z�okazji rocznicy powstania Rzeszy za-
chęcał uniwersytet, by uczcić 200 rocznicę urodzin Donelaitisa. Donelaitis 
nie może być uznawany jedynie za poetę litewskiego – mówił Bezzenberger 
– Pory roku czytało najwyżej kilkadziesiąt tysięcy Litwinów11.

Innymi słowy, Litwini asymilowali się, a� dla przedstawicieli kultury 
chłopskiej Donelaitis nie był interesujący, mimo że był przedstawicielem tej 

 5 O. Glogau, Littauen und die Littauer. Gesammelte Skizzen, Tilsit 1869, s. 130-160, zwłaszcza 
s. 138-140; A. Ambrassat, Die Provinz Ostpreußen: Bilder aus der Geographie, Geschichte und Sage 
unserer Heimatprovinz, Königsberg 1896, s. 182-183.

 6 Ch. Donatilius, Littauische Dichtungen nach den Königsberger Handschriften mit metrischer 
Uebersetzung, kritischen Anmerkungen und genauem Glossar, red. G.H.F. Nesselmann, Königsberg 
1869, s. III.

 7 Por. np. A. Aleksandrow, Sprachliches aus dem Nationaldichter Litauens Donalitius. I. Zur 
Semasiologie, Dorpat 1886, s. 7.

 8 A. Horn, Christian Donalies (Separatabdruck aus der „Insterburger Zeitung”), Insterburg 
1893, s. 3, 18-19.

 9 Ch. Donatilius, Littauische Dichtungen, przeł. i�komentarzem opatrzył L. Passarge, Halle a. S. 
1894.

10 F. Tetzner, Donalitius und Tolminkemen, „Zeitschrift für Kulturgeschichte” 1896, nr 3, s. 291.
11 Důnelaitis, didysis Lietuwos Eilininkas, „Apzwalga” 23.01.1914, nr 7.
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kultury. Jego twórczość próbowano natomiast przybliżyć Niemcom. Cel ten 
jednoczył początkowo akademików i�tych działaczy społecznych, którzy in-
teresowali się Donelaitisem lub byli zaangażowani w� studia krajoznawcze 
na Pruskiej Litwie. Poza środowiskiem akademickim znaczenie Donelaiti-
sa próbowano rozpowszechniać w�szkołach, w�których z�różnych powodów 
nadal nauczano w�języku litewskim. Christian Gottlieb Mielcke w�podręcz-
niku Anfangs-Gründe einer littauischen Sprach-Lehre (Podstawy gramatyki li-
tewskiej) bodaj jako pierwszy obszernie cytował Donelaitisa12, można zatem 
stwierdzić, że praktyka korzystania z� Donelaitisa w� celach edukacyjnych 
– nauczania języka litewskiego – była stosowana już na przełomie XVIII 
i�XIX wieku. Natomiast w�połowie XIX wieku studiujący na uniwersyte-
cie w�Królewcu przyszli księża, mający służyć w�parafi ach Litwy Pruskiej, 
szlifowali swoją znajomość języka litewskiego m.in. na seminariach języko-
wych poprzez wspólne czytanie jego pism13. Pod koniec XIX i�na początku 
XX wieku fragmenty utworów Donelaitisa z�wydania Georga Nesselmanna 
można było zobaczyć w�wypisach do nauki języka i�literatury dla gimnazja-
listów14. Jasne jest, że dzieła Donelaitisa traktowano wtedy jako sposób na 
zapoznanie się z�językiem i�kulturą pruskich Litwinów.

Chcąc zgłębić środowisko, w�którym przygotowywano wspomniane wy-
pisy, należy po pierwsze zwrócić uwagę na założone w�1879 roku w�Tylży 
Litewskie Towarzystwo Literackie, którego celem było zbieranie i� inwen-
taryzowanie materiałów językowych, historycznych i�etnografi cznych o�re-
gionie i�jego mieszkańcach. Widoczna była również działalność prowadzo-
na przez Towarzystwo Historii Prus Wschodnich i�Zachodnich w�Królewcu 
– w�jego działaniach zauważalne jest przedstawianie Donelaitisa jako sym-
bolu, który miałby być interesujący dla kultury niemieckiej. W�wydawanym 
przez to towarzystwo czasopiśmie „Altpreußische Monatsschrift” na przeło-
mie XIX i�XX wieku publikowano artykuły o�Donelaitisie, jego twórczości 

12 Por. Anfangs=Gründe einer Littauischen Sprach=Lehre, worinn zwar die von dem jüngern Ru-
hig ehemals herausgegebene Grammatik zum Grunde gelegt, aber mit starken Zusätzen und neuer Aus-
arbeitungen verbessert und vermehrt worden von Christian Gottlieb Miecke, Cantor in Pillckallen, Kö-
nigsberg 1800, s. 193-195.

13 D. Kaunas, Mažosios Lietuvos knyga: lietuviškos knygos raida 1547–1940, Vilnius 1996, s. 305.
14 Litauische Chrestomathie zum Schulgebrauch. Mit dem XX. Jahresberichte des Gymnasiums in 

Memel, red. R. Jacoby, Leipzig 1880, s. 1-31; Aus Christian Donalitius’ Dichtungen, w: A. Kurschat, 
Litauisches Lesebuch, II. Teil (Beilage des Kgl. Gymnasiums zu Tilsit), Tilsit 1912, s. 141-167.
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oraz historycznych aspektach życia i� działalności poety. Aktywnym pub-
licystą, poruszającym zagadnienia związane z� Donelaitisem, był profesor 
uniwersytetu w� Lipsku Franz Tetzner15, który zainicjował budowę pierw-
szego z�wzniesionych kiedykolwiek pomników ku czci Donelaitisa. Namó-
wił on Ernsta von Belowa, właściciela dworu w�Lazdynelach koło Gąbina 
(gdzie Donelaitis się urodził), żeby w�ogrodzie dworu umieścić kamień, któ-
ry by poetę upamiętniał. Kamień odsłonięto 8 kwietnia 1896 roku16. Inten-
cje inicjatorów tego przedsięwzięcia oddaje napisany przez Tetznera wiersz. 
Dwa pierwsze wersy utworu zostały wyryte na kamieniu. Mowa w� nich 
o�tym, że poprzez pomnik, który stanął w�regionie (Litwa), w�którym Done-
laitis żył i�tworzył, pośród puszczy, Niemcy wyciągają rękę do Litwy Pruskiej 
oraz że poetę pozdrawiają „wszystkie kraje wielkiej ojczyzny”17 [Niemiec – 
przyp. autora].

Zatem intencją pierwszej próby wyniesienia postaci Donelaitisa do ran-
gi symbolu było podtrzymanie lokalnego patriotyzmu, który jednocześnie 
oznaczał przynależność do Reichsnation. Regionalna specyfi ka była więc 
rozpatrywana w�kontekście Niemiec, a�Donelaitis musiał stać się jednym 
z� „zasobów”, by to pokaza. Nie tylko dla zanikających Litwinów, ale tak-
że, przede wszystkim, dla Niemców miał on stać się postacią, którą Pru-
sy Wschodnie mogłyby się szczyci, stawiając ją w� szeregu tak znamieni-
tych osobistości jak Simon Dach, Johann Gottfried Herder czy Max von 
Schenkendorf. W�gruncie rzeczy zamierzenia te pozostały jedynie zamierze-
niami, których nigdy w�pełni nie zrealizowano. Ostatni raz tego typu zamie-
rzenia doszły do głosu chyba podczas budowy pomnika z�okazji 200 roczni-
cy urodzin poety. Do tej historii jeszcze wrócimy.

15 Zob. F. Tetzner, Die Tolminkemischen Taufregister des Christian Donalitius, „Altpreußische 
Monatsschrift” 1896, nr 33, s. 18-35; F. Tetzner, Die Tolminkemischen Kirchenbauakten aus der Zeit 
des Christian Donalitius, „Altpreußische Monatsschrift” 1896, nr 33, s. 190-201; F. Tetzner, Chri-
stian Donalitius, „Altpreußische Monatsschrift” 1897, nr 34, s. 277-331, 409-441; F. Tetzner, Neue 
Donalitiana, „Altpreußische Monatsschrift” 1899, nr 36, s. 305-310; F. Tetzner, Zum zweihundert-
jährigen Geburtstag des ostpreussischen Dichters Christians Donalitius, „Altpreußische Monatsschrift” 
1914, nr 51, s. 171-187, 250-270.

16 Por. Paminklas Donelaicziui, „Nauja Lietuwißka Ceitunga” 21.04.1896, nr 32, s. 1-2; F. Tetz-
ner, Christian Donalitius..., s. 291.

17 Por. L. Wenau, Der Pfarrdichter von Tollmingkehmen und seine Zeit, Lilienthal 1996, s. 96-97.
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Podsumowując analizowany tu aspekt naszych rozważań – omówiona tu 
próba wykreowania Donelaitisa na symbol Pruskiej Litwy, która reprezen-
towała specyfi kę Prus Wschodnich, była częścią strategii przyłączania asy-
milujących się Litwinów do narodu niemieckiego. Powodowała ona zatem 
kulturowe zbliżenie Litwinów i�Niemców mieszkających w�Litwie Pruskiej, 
ale zarazem zwiększała wzajemną separację Litwinów rozdzielonych wów-
czas granicą niemiecko-rosyjską.

Donelaitis jako „samoświadomy Litwin”

ZGODNIE Z�TĄ INTERPRETACJĄ, tzn. Donelaitis jako „samoświadomy Litwin”, 
autora potraktowano jako symbol kultury litewskiej, znacjonalizowanego 
litewskiego bohatera, który przemawia do swoich pobratymców ich języ-
kiem, zachęcając, by nie poddali się wpływom obcych kultur.

Takie spojrzenie na Donelaitisa należy wiązać ze staraniami podejmo-
wanymi w� celu wychowania Litwinów ku myśleniu w� kategoriach naro-
dowych, których początki po obu stronach niemiecko-rosyjskiej granicy 
przypadają na przełom lat 70. i�80. XIX wieku. Poszerzająca się sieć ich pro-
tagonistów na Pruskiej Litwie prowadziła wśród Litwinów agitację mającą 
na celu wzbudzenie dumy z�rodzimej kultury, wspieranie jej poprzez używa-
nie języka litewskiego, zgłębianie historii Litwy, czytanie litewskich książek 
i� czasopism oraz zaangażowanie się w�działalność nowo powstających to-
warzystw. To „przebudzenie” (jak je wówczas nazywano) zachęciło Litwi-
nów do poszukiwania symbolicznych przykładów, mających pokazywać, 
jak powinien zachowywać się „prawdziwy”, „samoświadomy” Litwin. Część 
pruskich Litwinów zaangażowanych działania mające na celu stworzenie 
kultury narodowej za takie przykłady miało, oprócz „pożyczonych” od Wiel-
kiego Księstwa księcia Witolda czy księcia Kiejstuta, także przedstawicieli 
kultury lokalnej, wśród których Donelaitis był postacią sine qua non.

Problemem było jednak to, że Donelaitis był pod koniec XIX wieku 
postacią niemal nieznaną na Litwie Pruskiej. A�cóż dopiero w� Imperium 
Rosyjskim. Mało tego, pierwsze wzmianki o� poecie w� świeckiej prasie li-
tewskiej w�Prusach dowodzą, że ze względu na przydatność dla współczes-
nych czytelników jego dzieło traktowano bez jakiegokolwiek entuzjazmu. 
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W�„Lietuwißka Ceitunga” anonimowy autor nazywa Donelaitisa najwięk-
szym litewskim twórcą, napomykając zarazem, że jego dziełami „chyba tyl-
ko panowie profesorowie radować się mogą” („tikt Ponams Professoriams 
Dziaugsmą padaryti gal”)18. Dwie ostatnie dekady XIX wieku to czas, kie-
dy próbowano zaradzić tej nieznajomości Donelaitisa wśród Litwinów, po-
czynając od publikacji krótkich fragmentów jego poezji (w�tym samym wy-
daniu „Lietuwißka Ceitunga”)19, a�kończąc na „litewskich” wydaniach dzieł 
Donelaitisa, publicznych wykładach, które miały przyczynić się do szer-
szego zrozumienia jego znaczenia, a�w�końcu na dyskutowanej żywo przed 
I� wojną światową idei wzniesienia Donelaitisowi pomnika z� okazji jego 
200. rocznicy urodzin.

W�tym procesie udomowienia czy, mówiąc inaczej, nacjonalizacji Done-
laitisa, litewska inteligencja chętnie przejmowała tezy ukute przez nieli-
tewskich badaczy, którzy wcześniej starali się dowieść wagi jego twórczo-
ści. Korzystano z� dorobku donelaitisologów – Ludwiga Rhesy, Augusta 
Schleichera, Georga Nesselmanna, Franza Tetznera i� innych – adaptując 
ich dokonania na ówczesne potrzeby i� możliwości poznawcze społeczeń-
stwa litewskiego. Z�upodobaniem cytowano myśl językoznawcy Aleksandra 
Aleksandrowa: „Gdyby Donelaitis napisał swoje dzieła w� jednym z� wiel-
kich europejskich języków, zostałby powszechnie uznany za jednego z�naj-
większych poetów”20. Nie mniej istotny w�kreowaniu znaczenia Donelaitisa 
dla litewskiej kultury był następujący cytat z�Augusta Schleichera: „Czy-
tając to wielkie dzieło [Metai – przyp. autora], pozostaje szczerze żałować, 
że taki język ginie, nie pozostawiając literatury, która formą dorównywać 
by mogła dziełom literackim Greków, Rzymian i�Hindusów”21. (Cytat ten 
był np. nawet przywoływany przy okazji walki o�prawo do dwujęzyczności 
w� Okręgu Kłajpedy w� 1921 roku22.) Ponadto niektórzy litewscy autorzy, 

18 M. S., Lietuwos Nusidawimai, „Lietuwißka Ceitunga” 18.11.1878, nr. 47; 03.12.1878, nr 49 
(koniec cyklu w�numerze z�06.05.1879).

19 Zob. np. dodatek do: „Lietuwißka Ceitunga” 05.08.1879, nr 31; 16.09.1913, nr 74.
20 A. Aleksandrow, dz. cyt., s. 72. Por. V. Gaigalaitis, Kristijonas Důnelaitis, jo Gywastis ir 

Darbai. Iß Priežasties dußimtmetinių Sukaktuwių jo Gimtinēs Dienos 1. Januarijaus 1914, Tilźē 1914, 
s. 32; M. Aschmies, Land und Leute in Litauen, Breslau 1918, s. 81–82.

21 A. Schleicher, Handbuch der Litauischen Sprache. II. Litauisches Lesebuch und Glossar, Prag 
1857, s.�VIII.

22 „Tarybos Žinios = Mitteilungen der Taryba” 22.03.1921, nr 10, s. 79.
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starając się ukonstytuować znaczenie Donelaitisa, sami tworzyli odpowied-
nie afi rmatywne porównania, by udowodnić, że język litewski nadaje się do 
stworzenia dzieła światowego formatu. I�tak np. Martynas Jankus w�1891 
roku wydał opartą na publikacji Schleichera książkę zatytułowaną Pavasa-
rio linksmybės (Wiosenne radości)23, w�przedmowie do której porównuje poe-
tę z�tak wielkimi postaciami jak Homer, Wergiliusz czy Adam Mickiewicz, 
widząc w�nim ich litewski odpowiednik24. W�procesie nacjonalizacji Done-
laitisa odbiorcy takich treści (tj. ludzie, którzy powinni zachowywać się jak 
„Litwini”) mieli w� założeniu odczuwać dumę z� litewskiego języka i� litew-
skiej kultury – poetę prezentowano zatem jako symbol, mający zachęcać do 
podtrzymywania języka litewskiego25.

W�kreowaniu takiego wizerunku Donelaitisa nie mniej ważne było po-
kazanie go jako „prawdziwego Litwina”, którego życie, twórczość i�charak-
ter mogą stanowić przykład dla ówczesnych Litwinów, poddawanych asy-
milacji. Ten element wizerunku poety wykorzystywany był przez twórców 
narodowej kultury nie tylko w�Prusach. W�1883 roku Jonas Koncevičius 
wygłosił na spotkaniu Towarzystwa Pieśniarzy w�Rydze referat, (wydruko-
wany później w� „Auszrze”), w� którym, przedstawiając publikację Schlei-
chera, twierdził, że Donelaitis jest największym i� „prawdziwie litewskim 
poetą”26. Według Jankusa Donelaitis jest „bez dwóch zdań jedynym, praw-
dziwie naszym narodowym bardem”27. Księża Aleksandras Burba i� Anta-
nas Milukas wydali w�1897 roku w�USA w�Pensylwanii szerszy zbiór utwo-
rów Donelaitisa. Ich zamierzeniem również było „wzmocnienie poczucia 
narodowości”28. W� litewskich kalendarzach drukowanych na początku 

23 Tytuł Wiosenne radości jest zarazem tytułem pierwszej z�czterech ksiąg wchodzących w�skład 
Pór roku Donelaitisa (przyp. tłumacza).

24 K. Donalaitis, Pavasario linksmybēs, Tilźē 1891, s. 3.
25 Vilius Gaigalaitis (Kristijonas Důnelaitis..., s. 32), wyjaśniając potrzebę ukazania się jego 

książki, mówi, że ma ona „na wzór naszego mistrza kochać naszą tajemniczą, słodką, starożytną 
mowę i� swoją ziemię ojczystą, potem i� łzami przodków zroszoną” („pagal Paweikslą musų Didzi-
uno mylēti sawo slaptingą meilingą Senowês Kalbą ir sawo Tēwißkês Kraßtelį, Prakaitu ir Aßaro-
mis sawo Prosenių drēkintą”).

26 J.K. Sz., Apgulmi rasztu skiriai. Důnelaitis, „Auszra” 1883, nr 7, s. 203-208.
27 K. Donalaitis, Pavasario linksmybēs..., s. 3.
28 W� przedmowie do książki napisano: „jeśli kto z� czytających tę książkę rodaków znajdzie 

w�niej wzmocnienie swojej narodowości i�zdrowy pokarm dla swego litewskiego umysłu, wydawcy 
po stokroć będą wynagrodzeni za swoją pracę i� poniesione koszty” („jei kelintas isz skaitanczių 
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XX wieku pojawiały się odniesienia do rocznic najważniejszych dla Litwi-
nów wydarzeń. Od początku znalazła się w� nich data urodzin Donelaiti-
sa – 1 stycznia29. Wyjątkową okazją do rozpowszechnienia twórczości poe-
ty i�zaktualizowania jej znaczenia stała się 200 rocznica jego urodzin, przed 
którymi w�wielu litewskich kalendarzach ukazała się cała masa poświęco-
nych mu artykułów30. Publikacje tego typu były jednymi z� najskromniej-
szych, jeśli chodzi o� przedstawianie Donelaitisa jako jednego z� najsław-
niejszych pisarzy litewskich XVIII w.31, jednak w� większości przypadków 
określano go mianem „najważniejszego litewskiego poety”32, litewskiego 
bohatera, „naszego” największego barda i�poety, którego trzeba „czcić jako 
Litwina”33. Vilius Gaigalaitis, autor pierwszego szkicu o� Donelaitisie, wy-
danego jako samodzielna publikacja w�języku litewskim, pisał: „Pamięć tak 
wielce zasłużonej dla naszego narodu postaci my, jego potomkowie, musimy 
odpowiedzialnie czcić, jeśli nie chcemy na oczach całego świata czerwie-
nić się ze wstydu jako najniewdzięczniejsze plemię.” („Tokio musų Giminês 
uźsipelnusio Didźiuno Atmintį turime mes jaunikliai Potamkai atsakancziai 
ßwęsti, jei nenorime po wiso Swieto Akių kaip nedēkingiausia Giminē iß 

szią knįgelę tautieczių atras joje sudrutinimą savo tautiszkumui ir sveika peną savo lietuviszkam 
protui, iszleistojai szimteriopai bus atlygįtais už savo darbą ir kasztą”) (Kristijono Donelaiczio Rasztai, 
wydane na koszt księży A. Burby i�A.M. Milukasa, Shenandoah 1897, s. 3).

29 Według Domasa Kaunasa chronologiczny spis litewskich rocznic po raz pierwszy ukazał się 
w�Kalendarzu Ewangelickim na rok 1901 (Evangeliškos kalendros metui 1901). Znalazła się tam tak-
że data urodzin Donelaitisa. (D. Kaunas, Mažosios Lietuvos knyga..., s. 416-417.) Taki zwyczaj prak-
tykowano dość długo. Por. „Lietuvos Ukininko“ leidžiamas Vilniaus kalendorius 1912 metams, Vilnius 
1911, s. III; Lietuwiu Kalendros Metui 1915, wydał J. Lebartas, Klaipēda 1914, s. 28; Mūsų Kalendo-
rius 1915 metams, oprac. L. Gira, Vilnius 1914, s. 7, 102.

30 Por. Analfabetas, Krizius Duonelaitis (1714-1780 m.), w: „Giedros“ Kalendorius 1914 metams, 
Vilnius 1913, s. 39-43; Kristijonas Donelaitis, w: Kauno Kalendorius 1914 m., R. VIII, Kaunas 1913, 
s. 39-45; Martynißkis, Kristijonas Donalaitis. (1714-1914.), w: Naujos Lietuvißkos Kalendros 1914, 
Tilžė 1913, s.�108-111; Analfabetas, Kristinas Duonelaitis. (1714-1780 m.), w: „Lietuvos Ukininko“ 
leidžiamas Vilniaus kalendorius 1914 metams, Vilnius 1913, s. 84-86.

31 J. B., Kristijonas Donelaitis (1714-1780), „Lietuvos Ukininko” leidžiamas Vilniaus kalendorius 
1912 metams, Vilnius 1911, s. 61-62.

32 Analfabetas, Krizius Duonelaitis (1714-1780 m.), „Giedros“ Kalendorius 1914 metams, Vil-
nius, 1913, s. 39; Analfabetas, Kristinas Duonelaitis (1714-1780 m.), „Lietuvos Ukininko“ leidžiamas 
Vilniaus kalendorius 1914 metams, Vilnius 1913, s. 84.

33 M. A.[šmys], Kristijonas Dunelaitis (Atminimui jo 200metinei Gimimo Dienai 1. Jan. 1714-
-1914), w: Lietuwiu Kalendros Metui 1914, wydał J. Lebartas, Klaipeda 1913, s. 45, 47.
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Gēdôs nurausti”)34. Aktualne znaczenie Donelatisa jasno wyłożył formują-
cym narodową kulturę Litwinom Ansas Bruožis. Napisany przez niego bio-
gram była częścią zakrojonego na większą skalę przedsięwzięcia: książki za-
wierającej biografi e prusko-litewskich pisarzy, która została opublikowana 
tuż po I�wojnie światowej: „Donelaitis zostawił nam dobry przykład. Będąc 
Litwinem, nie tylko sam mówił i�pisał po litewsku, ale i�swoich przyjaciół 
namawiał, by nie odżegnywali się od litewskości: zachęcał, by Litwinami 
pozostali i� listy pisali po litewsku. […] Umieścił Litwinów wśród najbar-
dziej rozwiniętych kulturowo narodów. Jest naszym najznamienitszym poe-
tą”. („Duonelaitis paliko mums gerą paveikslą [pavyzdį – przyp. autora]. 
Būdamas lietuviu jis nevien pats lietuviškai kalbėjo ir rašė, bet ragino ir 
savo biiulius neišsižadėti lietuvybės: ragino lietuviais likti ir laiškus lietuviš-
kai rašyti. […] jis pastatė lietuvių tautą į kulturiškiausiųjų tautų eilę. Jis tai 
žymiausias mūsų poetas”)35. W�biogramie Donelaitisa, przejętym od Rhesy 
i�innych autorów, Vilius Gaigalaitis i�Ansas Bruožis przypisali poecie cechy, 
którymi powinien odznaczać się „prawdziwy Litwin” – bez względu na trud-
ne dzieciństwo winien on starać się zdobyć wykształcenie, walczyć z�nie-
sprawiedliwością, być skromnym.

Topografi a publikacji aktualizujących postać Donelaitisa pokazuje, że 
proces nacjonalizującej unifi kacji jej znaczeń na przestrzeni XIX i�XX wie-
ku obejmował Litwinów tworzących narodową kulturę zarówno w�Prusach, 
w� Imperium Rosyjskim, jak i�na emigracji w�Ameryce Północnej. Jednak 
to od pruskich Litwinów wypłynęły pierwsze inicjatywy, by przekuć dys-
kursywnie przypisane mu wartości w�konkretne symbole (mimo że znacze-
nie Donelaitisa ograniczali oni czasami do kręgu własnej społeczności36). 
Bodaj pierwszą inicjatywę upamiętnienia poety odnotowano w�1899 roku. 
Na wzgórzu Rambynas (Rombinus – nad Niemnem, w�okolicach Ragnety), 
gdzie towarzystwo „Birutė” kilka lat wcześniej nabyło kawałek ziemi, pla-
nowano postawienie pomnika „naszemu największemu poecie” („musû di-
dziausiam Eilininkui”). Pomnik miał przybrać formę „grającej na kanklach 

34 V. Gaigalaitis, Kristijonas Důnelaitis..., s. 32.
35 Probočių Anůkas [A. Bruožis], Mažosios Lietuvos buvusiejie rašytojai ir žymesniejie lietuvių 

kalbos mylėtojai, Tilžė 1920, s. 30-31.
36 Np. w�kalendarzu wydanym przez Jurgisa Lėbartasa Donelaitis był określany jako litewski 

poeta Prus (zob. Lietuwiu Kalendros Metui 1914, Klaipeda 1913, s. 2).

Prusy Wschodnie.indd   567Prusy Wschodnie.indd   567 14.06.2022   16:22:0914.06.2022   16:22:09



« 568 »

Vasilijus Safronovas

litewskiej dziewczyny” („ant Kankliû grajyjanti lietuwißka Mergaitē”)37, 
mającej symbolizować poetę jako twórcę pieśni i�wierszy. Niezrealizowanie 
tej inicjatywy, zrodzonej zapewne w�środowisku pruskich Litwinów skupio-
nych wokół towarzystwa „Birutė”38 można tłumaczyć jedynie tym, że po-
stać Donelaitisa była wówczas wśród pruskich Litwinów słabo znana i�ak-
cji zbierania datków na rzecz budowy postumentu nawet nie podjęto. Nie 
dziwi zatem, że w�latach 1913-1914 w�ponowną inicjatywę budowy pomni-
ka na wzgórzu Rambynas39 z�okazji 200 rocznicy urodzin poety próbowano 
zaangażować nie tylko Litwinów z�Imperium Rosyjskiego i�USA, ale także 
przychylnych upamiętnieniu Donelaitisa Niemców. Pomysłodawcy przed-
sięwzięcia rozumieli, że z� powodu słabej znajomości postaci Donelaitisa 
w�społeczeństwie litewskim sami mają niewielką szansę na realizację inicja-
tyw wymagających nakładu dużych środków. A�do takich należał właśnie 
pomysł wzniesienia pomnika czy też budowa poświęconego poecie tak zwa-
nego Domu Narodowego40 (ta z�kolei inicjatywa zrodziła się w�kręgach to-
warzystwa „Vienybė” [„Jedność”] w�1914 roku).

Naturalnie, łatwiej przychodziło realizowanie zamysłu budowania le-
gendy Donelaitisa w� sposób nie wymagający dużych nakładów fi nanso-
wych. W�1914 roku, z�okazji 200 rocznicy urodzin Donelaitisa, z�inicjatywy 
kilku towarzystw – w�Kłajpedzie (Memel), Katyčiai (Coadjuthen), Lanku-
piai (Lankuppen), Tylży (Tilsit), Vyžiai (Wieszen) – urządzano między in-
nymi poświęcone poecie spotkania lub wieczory, podczas których odby-
ły się odczyty na temat jego twórczości (najczęściej wykłady Vydūnasa)41. 
Zmiana nazwy organizacji zwanej początkowo Jūros draugija (Towarzy-
stwo Morskie)42 na Towarzystwo Donelaitisa w�1921 roku także nie była 
skomplikowanym zabiegiem. Działające w� Kłajpedzie do 1930 roku, bę-
dące organizacją oświatową towarzystwo w� najlepszych czasach liczyło 

37 Donelaiczio Paminklas, „Nauja Lietuwißka Ceitunga” 16.05.1899, nr 39.
38 Por. V. Safronovas, Bandymas..., s. 95.
39 Zob.: D. Kaunas, Donelaičio žemės knygiai: bibliofi lijos apybraižos, Vilnius 1993, s.�147-152; 

S.� Pocytė, Mažlietuviai Vokietijos imperijoje 1871-1914, Vilnius 2002, s. 110-116; V. Safronovas, 
Bandymas..., s.�95-96.

40 „Apzwalga” 06.03.1914, nr 19.
41 „Apzwalga” 01.09.1914, nr 3; 01.27.1914, nr 8; 06.02.1914, nr 11; 13.02.1914, nr 13; 

17.02.1914, nr�14.
42 Duonelaiio draugija, „Klaipėdos žinios” 28.10.1924, nr 224.
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około 50 członków. Przewodził mu Gustavas Juozapaitis. Wielkich środków 
nie wymagała także symboliczna inicjatywa, która miała niejako „kompen-
sowa” wcześniejszą, niezrealizowaną, mającą na celu wzniesienie pomnika 
na wzgórzu Rambynas. Z� okazji św. Jana, 22 czerwca 1930 roku, w� roku 
obchodów rocznicy śmierci księcia Witolda Towarzystwo „Santara” posa-
dziło na górze Rambynas dąb poświęcony księciu Witoldowi i�lipę poświę-
coną Donelaitisowi43, zestawiając symbol reprezentujący najważniejszą dla 
Litwinów postać historyczną z�symbolem reprezentującym najważniejszego 
przedstawiciela litewskiej kultury.

Jednak odpowiedź na pytanie, czy na początku XX wieku Donelaitis był 
faktycznie ważną dla pamięci postacią, nie jest łatwa. Mimo tego, że za-
interesowanie nim w�1914 roku wzrosło, Vilius Gaigalaitis jeszcze w�1920 
roku pisał, że Donelaitis, choć jest najważniejszym litewskim pisarzem 
i� poetą, „niestety, większości Litwinów wciąż pozostaje nieznany”44. Wy-
daje się, że jego osąd miał podstawy. Nawet Jonas Šliupas (jeden z�działa-
czy skupionych wokół pisma „Auszra”) w� swojej publikacji o�Litwie Pru-
skiej wymieniał wywodzących się z� nich niemieckich i� polskich poetów 
i�pisarzy – Simona Dacha, Hermanna Sudermanna i�Wojciecha Kętrzyń-
skiego – a�o�Donelatisie nie wspomniał ani słowem45. W�nauczaniu języka 
litewskiego w�okresie międzywojnia w�gimnazjum im. Witolda Wielkiego 
w� Kłajpedzie kładziono nacisk na literaturę. Uczniów zapoznawano rów-
nież z�twórczością Donelaitisa. Ale w�elementarzu Mikasa Šlažy, stanowią-
cym podstawowy podręcznik do nauki w�szkołach powszechnych, nie zna-
lazło się miejsce dla Donelaitisa46. Dopiero w�październiku 1934 roku na 
skutek rozporządzenia Dyrektoriatu Okręgu Kłajpedy do nowego progra-
mu nauczania w�starszych klasach szkół powszechnych zostały wprowadzo-
ne dzieła najważniejszych litewskich twórców, w�tym Donelaitisa, który zo-
stał nazwany „pieśniarzem Małej Litwy”47.

43 Szl., Labai nusisekusios Joninės Rambyne, „Lietuwos Keleiwis” 25.06.1930, nr 145.
44 W. Gaigalatis, Lietuwos Nusidawimai ir musû Raßliawa, Tilźē 1920, s. 34.
45 J. Šliûpas, Mažoji arba Prusiškoji Lietuva 19-me šimtmetyje, Chicago 1910 (o�poetach į pisarzach: 

s.�19-20).
46 Por. D. Kaunas, Mažosios Lietuvos knyga..., s. 597, 602.
47 Programa Klaipėdos krašto liaudies mokykloms = Lehrplan für die Volksschulen des Memelgebiets, 

Klaipėda 1934, s. 13.
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Warto zwrócić uwagę i� na to, że ten sam program zakładał czytanie 
Donelaitisa po niemiecku na lekcjach tego języka w� starszych klasach. 
Obok niego uczniowie byli zapoznawani z�twórczością takich autorów jak 
Friedrich Schiller czy Ludwig Uhland oraz pochodzący z�Okręgu Kłajpedy/ 
Prus Wschodnich Hermann Sudermann, Vydūnas, Agnes Miegel, Gisevius 
(istnieją wątpliwości co do imienia, spotyka się Eduard lub Gustav), Geo-
rg Sauerwein48. Można na tej podstawie wnioskować, że w�międzywojniu 
próbowano za pośrednictwem Donelaitisa zbliżyć Litwinów i�Niemców. Po-
przednią próbą zacieśnienia więzi pomiędzy dwoma narodami była wspo-
mniana już podjęta w�latach 1913-1914 budowa pomnika. Inicjatorzy tego 
pomysłu, pośród których byli zarówno dążący do integracji z� niemiecką 
kulturą intelektualiści, jak i�Litwini broniący litewskiej kultury narodowej 
przed inwazją obcych wpływów manewrowali zatem pomiędzy tymi dwoma 
podejściami. Wskazuje to na fakt, że istniało silne przekonanie, iż pomnik 
mający uczcić 200 rocznicę urodzin Donelaitisa będzie znakiem konsoli-
dacji49. Teraz Donelaitis, który trafi ł do programów szkolnych obok twór-
ców w�taki czy inny sposób związanych z�Prusami Wschodnimi i�Okręgiem 
Kłajpedy, także miał konsolidować Niemców i�Litwinów: jednorodnie wy-
kształcone społeczeństwo miało – według założeń tego pomysłu – jedna-
kowo pojmować znaczenie Donelaitisa. Jednak z�zasady podejście to miało 
służyć czemu innemu – w�Okręgu Kłajpedy, słynącym z�nielojalności oby-
wateli wobec Litwy, kształtować miało oddanych obywateli Litwy, świado-
mych litewskiej kultury. 

Takie kroki nie mogły przynieść oczekiwanych skutków, bowiem wtła-
czanie Donelaitisa w�program lekcji języka niemieckiego zbiegło się z�inte-
gracją Okręgu Kłajpedy z�Litwą. We wrześniu 1934 roku Dyrektoriat Kraju 
Kłajpedzkiego pod przewodnictwem Martynasa Reizgysa rozważając prob-
lem używania języka litewskiego, ogłosił kuriozalny projekt lituanizacji re-
gionu opracowany przez Jonasa Navakasa. Według niego język litewski miał 
być nauczany w�tych szkołach, w�których uczniowie mieli litewskie pocho-
dzenie i�w�domu mówili po litewsku. Na mocy tego postanowienia w�Kłaj-
pedzie, gdzie dominowali Niemcy, miano zachować jedynie dwie szkoły 

48 Tamże, s. 19.
49 Szerzej zob.: V. Safronovas, Bandymas..., s. 95-96.
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powszechne z�niemieckim językiem nauczania, w�dziesięciu zaś zaplanowa-
no wprowadzenie litewskiego50. Bez względu na to, że kontrowersyjna de-
cyzja po tygodniu została odwołana (formalnie odroczono jej wdrożenie)51, 
kontekst, w�jakim miała zostać przyjęta prawdopodobnie nie stworzyłby od-
powiednich warunków, by niemieckojęzyczni mieszkańcy regionu chcieli 
przyjąć Donelatisa w�charakterze symbolu swojej kultury.

Należy również zaznaczyć, że w� tym czasie zaczęto już wykorzystywać 
antyniemieckie znaczenie symbolu Donelaitisa. Przyczynili się do tego dzia-
łacze o� bardziej radykalnych poglądach, jak Ansas Bruožis czy Jonas Va-
nagaitis. W�1919 roku, zaraz po tym jak ogłoszono, że Okręg Kłajpedy ma 
zostać oddzielony od Rzeszy, Bruožis w�swojej książce jako jeden z�pierw-
szych napomyka o�możliwości wykorzystania twórczości Donelaitisa ukazu-
jąc go jako bojownika przeciwko litewskiej asymilacji. „W�swoich wierszach 
zachęca on [Donelaitis – przyp. autora] Litwinów, by bronili się przed nie-
mieckimi obyczajami” – pisze Bruožis52. Jeszcze bardziej anachroniczne i�ra-
dykalne stanowisko zajął Jonas Vanagaitis, według którego Donelaitis swo-
ją twórczością i�charakterem pokazywał, jak wobec „niemieckiego żywiołu”, 
wdzierającego się do Litwy Pruskiej, pozostać Litwinem. W�parafi i w�Toł-
minkiejmach, gdzie mieszkał i�pracował, Donelaitis „nie tylko pielęgnował 
litewskość, ale i�jej służył”53 – pisał Vanagaitis.

Takie podejście do Donelaitisa miało służyć umocnieniu pozycji Litw-
ninów w� Okręgu Kłajpedy. Jeszcze w� 1925 roku kłajpedzkiej Parkstrasse 
nadano imię Donelaitisa, a�Turnplatz zyskał nazwę Plac Donelaitisa. Na-
zwy te były używane równolegle z�nazwami niemieckimi do 1938 roku54. 
Wydaje się, że zmiany te nie implikowały antyniemieckiego nastawienia, 

50 Klaipėdos krašto direktorijos įsakymas (Rozporządzenie Dyrektoriatu Kraju Kłajpedzkiego) 
24.09.1934, „Klaipėdos Kraßto Waldžios Žinios” 25.09.1934, nr 108, s. 820-821; Klaipėdos krašto 
direktorijos skelbimas 30.11.1934, „Klaipėdos Kraßto Waldžios Žinios” 30.11.1934, nr 133, 
s. 1021-1022.

51 Klaipėdos krašto direktorijos skelbimas 13.12.1934, „Klaipėdos Kraßto Waldžios Žinios” 
17.12.1934, nr 142, s. 1075.

52 A. Bruožis, dz. cyt., s. 31.
53 Por. Kovos keliais. Klaipėdos krašto prijungimui prie Lietuvos 15-os metų sukakiai paminėti 

Almanachas, red. J. Vanagaitis, Klaipėda 1938, s. 28.
54 W� latach 1924-1939 ulice w� Kłajpedzie miały podwójne ofi cjalne nazwy – niemieckie 

i�litewskie, które nie zawsze się pokrywały.
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choć ich pojawienie się wiązało się z�chęcią wyeliminowania przez Litwinów 
nazw nazbyt wiążących Kłajpedę z�przynależnością do Prus czy tradycji nie-
mieckiej55. W�ramach kampanii 1934 roku mającej na celu szybką integra-
cję Okręgu Kłajpedy z�Litwą przemianowano również gimnazjum w�Poje-
gach56 (pod nową nazwą – im. Donelaitisa – szkoła funkcjonowała do 1939 
roku i�potem w�latach 1945-1950) oraz szkołę powszechną w�Kłajpedzie57 
(imię Donelaitisa i�ta placówka nosiła do roku 1939). W�1938 roku, kie-
dy suwerenność Okręgu Kłajpedy wymykała się Litwinom z�rąk, imieniem 
Donelaitisa nazwano inną ulicę (na obrzeżach miasta w�dzielnicy o�nazwie 
Smeltė, zbudowanej specjalnie dla litewskich robotników i�pracowników). 
Ostatecznie ulica ta zyskała w�1939 roku nazwę Bzowa, co miało wymazy-
wać wszelkie ślady związku z�poetą.

Wykorzystanie postaci Donelaitisa w�sporze Litwinów i�Niemców o�do-
minację w�Okręgu Kłajpedy wynikało z�dwoistej oceny tej postaci. Pomi-
mo podejmowanych przed I�wojną światową starań, by uczynić Donelaitisa 
dla zachowania regionalnej specyfi ki oraz pomimo faktu, że stworzona po 
1919 r. w� regionie kłajpedzkim ideologia memellandzka kontynuowała te 
starania, to początek wykorzystywania Donelaitisa dla pozbycia się niemie-
ckich wpływów z� regionu zapobiegł temu, że zorientowana proniemiecko 
część społeczeństwa mogła uznać go jako reprezentanta „własnej” kultury.

Zatem i�w�drugim z�omawianych kontekstów użytek, jaki czyniono z�po-
staci Donelaitisa, balansował na granicy konfl iktu i�zbliżenia – konsolidu-
jąc Litwinów, przedsiębrano zarazem konkretne kroki, by przekreślić możli-
wość pojmowania twórczości poety jako wspólnego litewsko-niemieckiego 
dziedzictwa.

55 Szerzej o�tym: V. Safronovas, Praeitis kaip konfl ikto šaltinis: tapatybės ideologijų konkurencija 
XX amžiaus Klaipėdoje, Vilnius 2011, s. 154-155.

56 F. Tumosas, Pagėgių „Duonelačio” gimnazijai 10 metų, „Tautos mokykla” 1936, nr 23, s. 571-
-572.

57 Por. Lietuvos telefono abonentų sąrašas 1934 metams, Kaunas 1934, s. 250.
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Donelaitis jako jeden z�fi larów kultury narodowej – 
bard litewskich chłopów pańszczyźnianych, 

uciskanych przez niemieckich panów

TYTUŁ TRZECIEJ CZĘŚCI naszych rozważań został sformułowany nieprzypad-
kowo, bowiem będziemy rozpatrywać tu znaczenie poety zarówno przez pry-
zmat walki klas, jak i�kategorii narodowościowych.

Tak określone postrzeganie Donelaitisa dotyczyło nie tylko terytorium 
dawnego Okręgu Kłajpedzkiego, ale i�całej Litwy. Po II wojnie, kiedy rola 
pruskich Litwinów i�Niemców jako nosicieli kultur w�Okręgu Kłajpedzkim 
dramatycznie zmalała, zatarła się i� specyfi ka kulturowa Okręgu Kłajpedy. 
Po II wojni e światowej mocno skorygowana interpretacja Donelaitisa zo-
stała zakorzeniona na Litwie, co wbrew kontekstom omówionym powyżej 
nie miało nic wspólnego z�regionem, z�którego pochodził poeta. Dlatego za-
nim przystąpimy do używania symbolu Donelaitis w�radzieckiej Kłajpedzie, 
zadajmy sobie pytanie, jakie podejście do Donelaitis jako symbolu domino-
wało na sowieckiej Litwie. 

Po II wojnie światowej zainteresowanie Donelaitisem nasiliło się, i� to 
nie tylko w�kręgach akademickich. Donelaitis stał się ważnym symbolem 
także w�kontekście politycznym. Nowych znaczeń zaczął nabierać jeszcze 
w�okresie wojny, a�potem w�pierwszych latach powojennych. Dokonywało 
się to rękoma tych, którzy stali się później najważniejszymi funkcjonariusza-
mi w�naukach humanistycznych sowieckiej Litwy, jak np. Vincas Mykolai-
tisa-Putinasa, Kostasa Korsakasa, Juozasa Žiugždy. Proces nadawania sym-
bolowi Donelaitisa nowego ideologicznego znaczenia trwał niemal dekadę. 
W�czasie wojny i�krótko po niej Donelaitis przedstawiany był nadal dość 
poprawnie58, ale już w�połowie lat 50. gotowa była nowa interpretacja, do-
stosowana do potrzeb ideologicznej sterylności dyskursu publicznego. Bodaj 
największą zasługą autorów, którzy przyczynili się do sowietyzacji Donelaiti-
sa (ich pracę przejęli później donelaitisolodzy Leonas Gineitis i�Kostas Do-
veika), było zapewnienie reprezentującym poetę symbolom miejsca w�prze-
strzeni publicznej i�doprowadzenie do ich usankcjonowania przez ówczesny 

58 Por. В. Миколайтис-Путинас, Поэма Кристионаса Донелайтиса «Времена года», 
w: К. Донелайтис, Времена года: поэма, przeł. z� litewskiego Д. Брoдский, Москва 1946, 
s. 103-110.
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reżim. W�ten sposób Donelaitis wszedł w�poczet narodowych ikon litew-
skiej kultury, na których publiczne funkcjonowanie nowy reżim zezwalał 
i�które trwało nieprzerwanie przez dalsze powojenne lata. Oczywiście trze-
ba było zapłacić za to cenę: Donelaitis musiał być dostosowany do aktual-
nych kanonów.

Mówiąc o� zmianach przypisywanych Donelaitisowi treści, po pierw-
sze należy wspomnieć, że był on przystosowany do narracji o�pięciu konse-
kwentnie zmieniających się formacjach gospodarczych. Przypisując go do 
„formacji feudalnej”, akcentowano przede wszystkim to, że twórczość poe-
ty rodziła się warunkach ucisku, jarzma i�walki klasowej oraz to, że Done-
laitis „za pomocą bogactwa środków w� sposób niezwykle twórczy” ukazał 
cechy tamtej epoki59 „Różnice klasowe odzwierciedlone zostały w� utwo-
rze  Metai” – można było przeczytać w� pierwszym tomie Historii literatury 
 litewskiej z�1957 r. Podkreślano zarazem, że Donelaitis opisywał czas, kiedy 
wzmagała się „świadomość klasowa chłopstwa”, a�chłopi żywiołowo bronili 
się przed „wyzyskiem i�krzywdą”60.

Próbie dostosowania Donelaitisa do zmieniających się ideologicz-
nych wymagań sprzyjała jego biografi a, przede wszystkim to, że urodził się 
w� chłopskiej rodzinie. Fakt, że poeta był księdzem ewangelickim (w� cza-
sach Litwy radzieckiej używano określenia pastor), nie stanowił przeszko-
dy. Często podkreślano, że był postępowy61, demokratyczny, podtrzymywał 
„bliską więź z�ludem”. Historycy literatury wykorzystali również jego proces 
z�Gottliebem Theophilusem Ruhigem jako dowód, że Donelaitis był obroń-
cą chłopów przed panami.62

Podkreślano, że poeta w�swojej twórczości „uderza w�niesprawiedliwość 
społeczną”, że „jest przedstawicielem nie klasy panujących feudałów, ale 
chłopów pańszczyźnianych”63, że „stoi na pozycji obrońcy wykorzystywanych 

59 L. Gineitis, K. Donelaitis ir jo poema „Metai“, Vilnius 1955, s. 6.
60 Lietuvių literatūros istorija, t. I: Feodalizmo epocha, red. K. Korsakas, Vilnius 1957, s. 274, 277, 

278.
61 Por. L. Gineitis, dz. cyt., s. 16-17.
62 Tamże, s. 8-9.
63 Lietuvių literatūros istorija..., s. 251.
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chłopów”64, „stawia słuszną tezę, że panowie żyją w�przepychu dzięki krzyw-
dzie wykorzystywanych mas ludowych”, że ukazuje życie i�pracę chłopów65.

Już w�latach II wojny światowej przypominano i�wzmacniano nieco zapo-
mniane antyniemieckie interpretacje Donelaitisa. Wiosną 1943 roku pod-
czas zjazdu KC KPL(b) w� sprawie propagandowej działalności na terenie 
okupowanej przez III Rzeszę Litwy ustalono, że niektóre cytaty z�Donelaiti-
sa mogą być wykorzystywane do „pokazania kłamliwej i�bandyckiej niemie-
ckiej polityki względem narodu litewskiego” i�„zdemaskowania” „hitlerow-
skich kłamstw na temat rzekomej troski o�przyszłość narodu litewskiego”66. 
Kiedy pod koniec 1943 r. w�Moskwie, w�klubie Związku Pisarzy ZSRR, lo-
jalni wobec władz radzieckich litewscy pisarze, którzy schronili się w�ZSRR 
przed okupacją niemiecką, zgromadzili się w� 125. rocznicę ukazania się 
poematu Metai, Kostas Korsakas wygłaszał referat, w�którym starał się uwy-
puklić te fragmenty twórczości Donelaitisa, które można było odnieść do 
czasu wojny i�które ukazywały „walkę przeciw niemieckim kolonizatorom”, 
Salomėja Nėris deklamowała zaś adekwatne strofy67. Podkreślono wreszcie, 
że poemat Metai miał wybrzmieć jak „przestroga przed tym, co może się 
stać, jeśli Litwini pozostaną w�sidłach niemieckiego zniewolenia”68. Takie 
podejście do Donelaitisa nie dotyczyło jedynie okresu wojennego. W�1946 
roku Juoza Žiugžda pisał: Donelaitis „dobrze znał historię rodzinnego kraju 
i�rozumiał, w�jak krwawy sposób niemieccy zaborcy zajęli jego kwitnącą oj-
czyznę, jak zniewolili jego rodaków, zamieniając ich w�poddanych”69. Jeszcze 
w�1957 roku Vincas Mykolaitis stwierdzał: „Donelaitis ostro sprzeciwiał się 
germanizacji i�ją potępiał. Próbował przeciwstawiać się temu negatywnemu 
wpływowi, jaki Niemcy wywierali na Litwinów.”70

Oczywiście zwykle starano się pokazać antyniemieckość Donelaiti-
sa (podobnie jak w�międzywojniu), wykreować go na aktywnego obrońcę 

64 L. Gineitis, dz. cyt., s. 9. Por. Lietuvių literatūros istorija..., s. 259.
65 Ю. Жюгжда, Судьба западных литовцев и Кристионас Донелайтис, w: К. Доне лай-

тис, dz. cyt., s. 101; L. Gineitis, dz. cyt., s. 10; Lietuvių literatūros istorija..., s. 283.
66 D. Mačiulis, Lietuvių kolektyvinės atminties vaizdiniai sovietinėje propagandoje Sovietų Sąjungos–

Vokietijos karo metu, „Lietuvos istorijos metraštis” 2010/2, Vilnius 2011, s. 101.
67 J. Brazaitis, Donelaitis praeityje ir dabartyje, „.Aidai” 1964, nr 3, s. 128-129.
68 D. Mačiulis, dz. cyt., s. 105-106.
69 Ю. Жюгжда, dz. cyt., s. 100.
70 Lietuvių literatūros istorija..., s. 279.
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praw Litwinów i� języka litewskiego71, podtrzymując narrację o� „niemcze-
niu” czy też „germanizacji” Litwy Pruskiej72. Tak więc powojenni history-
cy literatury utrzymywali, że dla Donelaitisa najważniejsze było to, by „roz-
niecić wśród litewskiego ludu podeptane i�wzgardzone poczucie wartości, 
godności, narodowej tożsamości, szacunku do języka”73. W�Historii litera-
tury litewskiej stwierdzano nawet, że „ukazującego antagonizmy swojej epo-
ki oraz wykorzystującego w�swoich pracach motywy narodowe Donelaiti-
sa uznać należy za pierwszego krzewiciela poczucia narodowego w� poezji 
litewskiej”74.

Po wojnie musiała zostać wprowadzona jeszcze jedna obowiązkowa po-
prawka – wpasowanie Donelaitisa w�dogmat „przyjaźni narodów” poprzez 
podkreślenie roli Rosji (ZSRR), języka rosyjskiego i� narodu rosyjskiego. 
Krok ten należało wykonać, aby pokazać Donelaitisa jako symbol, który 
można wykorzystać nie tylko dla celów konsolidacji narodowej, lecz rów-
nież dla celów radzieckiego patriotyzmu. Tłumaczenie na język rosyjski Me-
tai pióra Davida Brodskiego (który wówczas nie znał litewskiego) wydane 
w�1946 roku stało się narzędziem pozwalającym umieścić dzieło Donelaiti-
sa w�„skarbcu wszechradzieckiej literatury klasycznej”. Odtąd możliwe sta-
ło się stwierdzenie, że twórczość Donelaitisa została „poznana, doceniona 
i� pokochana przez wielomilionowe radzieckie społeczeństwo”75, a� tłuma-
czenie Brodskiego udostępniło ją wszystkim narodom ZSRR76.

Dostosowanie Donelaitisa do dogmatu „przyjaźni narodów” wymagało 
selektywnego przedstawienia faktów z� jego biografi i. Na przykład opubli-
kowanie przez Rosyjską Akademię Nauk zbioru pism Donelaitisa w�opra-
cowaniu Schleichera „w� czasie carskiego zakazu wydawania litewskich 
książek i� gazet łacinką” zostało przedstawione jako pomoc rosyjskich na-
ukowców dla narodu litewskiego, walczącego o�swoją literaturę, język i�kul-
turę77. Z�drugiej strony wzmianki w�przedwojennych interpretacjach bio-
grafi i Donelaitisa o�sceptycyzmie wobec rosyjskiej władzy w�okresie wojny 

71 Ю. Жюгжда, dz. cyt., s. 102; L. Gineitis, dz. cyt., s. 18.
72 Więcej na temat jej formowania zob. V. Safronovas, Bandymas..., s. 82-87.
73 L. Gineitis, dz. cyt., s. 19.
74 Lietuvių literatūros istorija..., s. 280.
75 L. Gineitis, dz. cyt., s. 3.
76 Lietuvių literatūros istorija..., s. 301.
77 Tamże, s. 255-256. Por. L. Gineitis, dz. cyt., s. 31-32.
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siedmioletniej (takie jak historia o�tym, jak Donelaitis nie spełnił oczeki-
wań rosyjskich władz i�nie wygłosił kazania o�Aleksandrze Newskim, przy-
woływana np. przez Gaigalaitisa czy Bruožisa78) w�czasach radzieckich były 
oczywiście przemilczane79.

W� okresie ZSRR mało który tekst o� Donelaitisie mógł obejść się bez 
podkreślenia, że jedynie ustrój komunistyczny i� fakt, że Litwa jest jedną 
z� republik ZSRR stwarzają możliwość należytego poznania poety. Teza ta 
była wykorzystywana do szkalowania międzywojennej Litwy. Twierdzo-
no, że „Donelaitisem ukazującym pańszczyźniany ucisk i�codzienność życia 
ludu nie interesowały się ani ówczesne biurokratyczne władze, ani burżu-
azyjne społeczeństwo. Z� tego powodu przez cały okres panowania burżu-
azyjnej władzy nie ukazała się ani jedna publikacja z� pismami zebranymi 
Donelaitisa”80. Wydana w�1940 roku wielkonakładowa, okazała publikacja 
Juozasa Ambrazevičiusa z�ilustracjami Vytautasa Kazimierasa Jonynasa zo-
stała uznana za sukces czasów radzieckich, mimo że opracowanie to zaczę-
to przygotowywać o�wiele wcześniej81. „Twórczość Donelaitisa została nale-
życie doceniona dopiero na Litwie radzieckiej, wówczas zostały stworzone 
odpowiednie warunki, by ją zgłębiać i� wiedzę na jej temat rozpowszech-
niać . […] Liczne biblioteki udostępniły pisma Donelaitisa nie tylko ucz-
niom, ale także inteligencji robotniczej, pracownikom fabryk i�dla pracują-
cych w�kołchozach chłopów” – podkreślano w�Historii literatury litewskiej82. 
Z�drugiej strony twierdzenie to nie było trudne do udowodnienia: na Lit-
wie od 1945 do 1990 roku wydano tylko po litewsku aż 25 tomów studiów 
o�Donelaitisie i� jego pism. Przekład Brodskiego na rosyjski był stale udo-
skonalany i�wznawiany kolejno w� latach: 1951, 1955, 1960, 1964, 1984, 
1990. Do tego dochodzą tłumaczenia na inne języki. Ostatecznie to właś-
nie w�czasach radzieckich Donelaitis stał się obowiązkową lekturą progra-
mu szkolnego.

Jednak chyba najważniejszą powojenną zmianą dotyczącą adaptacji 
Donelaitisa i�znaczeń, jakie niosła jego twórczość, był fakt, że poeta z�Litwy 

78 V. Gaigalaitis, Kristijonas Důnelaitis..., s. 14; A. Bruožis, dz. cyt., s. 31.
79 Por. L. Gineitis, Kristijonas Donelaitis ir jo epocha, Vilnius 1964, s. 196-197.
80 Lietuvių literatūros istorija..., s. 256.
81 Por. J. Brazaitis, dz. cyt., s. 130.
82 Lietuvių literatūros istorija..., s. 257.
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Pruskiej ostatecznie stał się symbolem kultury dla wszystkich Litwinów. 
Tym samym zakończył się proces nacjonalizacji Donelaitisa, rozpoczęty pod 
koniec XIX wieku. Już wówczas wykreowanie Donelaitisa na „samoświa-
domego Litwina”, jak wspomniano powyżej, było wspólną cechą litewskiej 
kultury narodowej: tak pojmowano Donelaitisa i�w�Prusach, i�w�Rosji, i�na 
emigracji. Już w�okresie międzywojennym Mykolas Biržiška traktował całą 
literaturę w� języku litewskim jako element strukturalny jednej wspólnej 
kultury i�twierdził, że „Metai otwierają nową epokę w�dziejach literatury li-
tewskiej” – epokę literatury świeckiej. Później takie podejście przejął Ko-
stas Korsakas83, zaś po wojnie etykietka „ojca litewskiej literatury świeckiej” 
przylgnęła do Donelaitisa już na dobre. Na dodatek znacjonalizowano nie 
tylko Donelaitisa i�jego twórczość; znacjonalizowani, a�więc przekształceni 
w�nosicieli jednej narodowej kultury, zostali także ci, których życie w�swo-
ich utworach opisywał. Vincas Mykolaitis pisał: „Jego najsłynniejsze dzieło 
– poemat Metai odzwierciedla życie litewskich chłopów pańszczyźnianych 
i�przyrodę Prus Wschodnich, a�pośrednio i�całej Litwy”84. Z�tak przypisaną 
sobie i�swojej twórczości rolą Donelaitis doczekał się w�1964 roku pomnika 
z�okazji 250 rocznicy urodzin. I�to nie gdzie indziej, a�w�murach Uniwersy-
tetu Wileńskiego, a�więc w�mieście, z�którym poeta nie miał nic wspólnego. 
Miasto to jednak zostało przekształcone w�centralną galerię symboli repre-
zentujących litewską kulturę narodową.

Takie właśnie znaczenie Donelaitisa – jako pierwszoplanowego sym-
bolu litewskiej kultury narodowej – było popularyzowane na Litwie od 
pierwszych lat powojennych, bez uwzględnienia przynależności poety do 
kultury Litwy Pruskiej. W� 1945 roku w� Kłajpedzie odtworzono nazwy: 
Plac Donelaitisa i� ulica Donelaitisa (którą w�1959 roku połączono z�uli-
cą Salomėji Nėris; po 1988 roku ulice znów rozłączono i�przywrócono na-
zwę ulica Donelaitisa), w� 1955 roku imię poety nadano pierwszej szko-
le średniej w�Kłajpedzie, w�1957 roku pojawiła się idea budowy pomnika 
Donelaitisa (nie została zrealizowana), w� 1960 roku w� miejscowości Ruś 
(Rusnė) jedną z�ulic również nazwano imieniem poety – wszystko to były 
próby naznaczenia usankcjonowanymi przez władze symbolami litewskiej 

83 Zob. K. Korsakas, Kristijonas Donelaitis ir jo „Metai“, „Pergalė” 1944, nr 2, s. 102-106.
 84 Lietuvių literatūros istorija..., s. 251.
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kultury narodowej tych miast i�miasteczek, które tak naprawdę nic wspól-
nego z�Donelaitisem nie miały. Pojawienie się takich symboli podtrzymywa-
ło ideę, że Litwa (chociaż radziecka), a�nie ZSRR, jest „naszą” przestrzenią. 

Oczywiste jest, że sankcjonując użycie symbolu Donelaitisa, liczono na 
legitymizację reżimu. Równie ważne było oczekiwanie, że dzięki wyniesie-
niu Donelaitisa na szczyt osiągnięć narodowej kultury, Litwa zostanie za-
uważona, doceniona – przede wszystkim w� oczach Moskwy. Jednak ra-
dzieckie usankcjonowanie Donelaitisa, dokonane na skutek odpowiedniej 
manipulacji interpretacją jego twórczości, mogło wzmagać również poczu-
cie odrębności i�narodowej wspólnoty. Sankcjonowanie używania symbolu 
Donelaitisa mogło jednak – w�przypadku gdyby jego interpretacja podlega-
ła wpływowi odpowiedniej manipulacji – wzmocnić również poczucie od-
rębności i�jedności narodowej.

W� grudniu 1973 roku, w� przeddzień 260 rocznicy urodzin Donelai-
tisa, w� Kłajpedzie odsłonięto poświęcony mu pomnik autorstwa Petrasa 
Deltuvy85. Był to pierwszy powojenny pomnik w�tym mieście (pomysł jego 
wzniesienia, jak już zostało powiedziane, zrodził się o�wiele wcześniej), ma-
jący honorować nie dogmaty radzieckiej ideologii, ani nie założycieli bądź 
przywódców Związku Radzieckiego, ale symbol litewskiej kultury narodo-
wej. Władze administracyjne zaakceptowały pomysł, jednak ze względu na 
brak formalnej zgody Moskwy, uciekły się do fortelu, zezwalając na prze-
robienie popiersia zaprojektowanego dla szkoły im. Donelaitisa na pięcio-
metrowy pomnik. Podczas odsłonięcia i� później w� prasie powtarzano, że 
jest to rzekomo coś w�rodzaju „oryginalnego popiersia”. Na ceremonię od-
słonięcia pomnika został zaproszony i�mowę wygłosił jeden z�najważniej-
szych akademickich. Na ceremonię odsłonięcia pomnika został zaproszo-
ny i�mowę wygłosił jeden z�najważniejszych funkcjonariuszy akademickich 
w�dziedzinie nauk humanistycznych – członek Litewskiej akademii Nauk, 
pisarz Kostas Korsakas, a� także znany już wówczas pisarz Justinas Mar-
cinkevičius i� inni goście spoza Kłajpedy. Był to znak od władz miasta, że 
przychylnie zapatrują się na pojawienie się w�nim symboli litewskiej kultu-
ry narodowej, a�zarazem sygnał wysłany do inteligencji – nie tylko lokal-
nej, ale całego kraju. 

85 „Tarybinė Klaipėda” 30.12.1973, nr 305 (7967).
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W�latach 70. i�80. władze musiały wysyłać do społeczeństwa inny sygnał, 
przygotowując się do postawienia pomnika Lenina (w�tym celu zaprojekto-
wano w�centrum miasta nowy plac). Jednak pomnika Donelaitisa nikt nie 
zamierzał usuwać. Mało tego, stał się on miejscem zrytualizowanej pamięci. 
Uczniowie szkoły im. Donelaitisa i�jej dyrektor Romualdas Bloškys, a�więc 
w�dniu urodzin Donelaitisa, składali pod pomnikiem kwiaty, a�1 września, 
z�okazji rozpoczęcia roku szkolnego, o�wschodzie słońca ozdabiali głowę po-
mnikowego Donelaitisa wieńcem z�liści dębu. Te lokalne rytuały po wyda-
rzeniach lat 1988-1990 przybrały nowe formy, które utrzymały się po dziś 
dzień. W�latach 70. i�80. miały zaś znaczenie z�kilku powodów. Po pierw-
sze zrytualizowane obchody czczenia pamięci Donelaitisa kierowały uwagę 
uczestników na jej głównego bohatera – jednego z�najważniejszych przed-
stawicieli litewskiej kultury, stanowiły także sposób podtrzymania przyna-
leżności narodowej kultury, co wzmacniało poczucie wspólnoty. Po drugie 
włączało to uczestników w�nieformalną sieć społeczną i�wzmacniało więzi 
w�jej obrębie. Dla lokalnej inteligencji i�krajoznawców, którzy do tej wspól-
noty należeli, symbol Donelaitisa był ważny także dlatego, że z�jednej strony 
zyskiwał znaczenie ogólnonarodowe, był włączany do programu szkolone-
go itd., z�drugiej – mógł być silniej kojarzony z�lokalną kulturą, lokalną oso-
bowością przynależącą do Litwy Pruskiej. Stanowił on zatem dla powojen-
nej inteligencji, która zjechała do Kłajpedy, łącznik z�przeszłością regionu.

Dużą rolę odegrał ten kłajpedzki symbol w� okresie pierestrojki, która 
zbiegła się z�275 rocznicą urodzin poety. W�latach 1988-1990 w�środowisku 
kłajpedzkiej inteligencji i�krajoznawców pojawił się oddolny ruch włączenia 
symbolu Donelaitisa w�odrodzenie narodowe86. Głoszono, iż budził on czło-
wieka, a�także Litwę „do nowego życia”, uczył naród jak „siłą woli zwyciężyć 
w�sobie niewolnika”; pierwsze demokratyczne wybory do Rady Najwyższej 
LSRR w�1990 roku poprzedzało hasło: „My, wychowankowie Donelaitisa, 
witamy wiosnę narodu”87.

86 Por. B. Aleknavičius, „Jau saulelė vėl...”, „Tarybinė Klaipėda” 05.02.1989, nr 31 (12520); 
B. Aleknavičius, Donelaitikos mozaika, „Tarybinė Klaipėda” 28.05.1989, nr 123 (12612); A. Šaltenis, 
Gėlės prie Kristijono Donelaičio paminklo, „Klaipėda” 03.01.1990, nr 1 (12790); B. Aleknavičius, Kri-
stijono Donelaio jubiliejų palydėjus, „Klaipėda” 20.02.1990, nr 41 (12830); B. Aleknavičius, Kristijonas 
Donelaitis mūsų gyvenime, „Klaipėda” 29.12.1990, nr 288 (13077).

87  Por. A. Šaltenis, Gėlės...; B. Aleknavičius, Kristijono Donelaiio jubiliejų...
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Zatem podsumowując trzeci kontekst odczytania Donelaitisa jako 
symbolu, jego ambiwalencja – między zbliżeniem i� konfl iktem – wyra-
żała się na kilka sposobów: Donelaitis określał to, co „radzieckie-litew-
skie” i� co antyniemieckie, tj. zbliżał Litwinów, pomagał im pielęgnować 
lojalność wobec nowego reżimu i�ZSRR, ale z�drugiej strony był używa-
ny jako symbol, nastawiający Litwinów przeciw Niemcom, którzy według 
sowieckiej propagandy byli „odwiecznymi wrogami litewskiego narodu”. 
Donelaitis określał to, co „radzieckie-litewskie”, ale nie to, co „radzie-
ckie-rosyjskie”, tj. zbliżał Litwinów, pozwalał na poczucie kulturowej od-
rębności w� ramach ZSRR. Ten ostatni aspekt był maskowany i�publicz-
nie niemal niewyrażany, ale znaczący, np. kiedy mówimy o�tym, jaką rolę 
symbol Donelaitisa odgrywał nieofi cjalnie w�okresie późnego komunizmu 
w�Kłajpedzie.

Zamiast wniosków

IDEOLOGICZNE NAPIĘCIA w� trzech opisanych w� tym artykule kontekstach, 
w�których od końca XIX do końca XX wieku funkcjonował Donelaitis, po-
kazują, że przez ponad 100 lat próbowano poetę wykreować na kogoś, kim 
nigdy nie był. Choć w�jego twórczości faktycznie można odnaleźć lokalny 
patriotyzm Litwy Pruskiej czy przejawy troski o�moralność litewskojęzycz-
nych mieszkańców regionu, należy odrzucić tezę, że Donelaitis mógł myśleć 
kategoriami narodowościowymi XIX i� XX wieku i� odpowiadał obrazowi, 
który został stworzony w�epoce formowania się litewskiej kultury narodo-
wej albo temu, który kreował na Litwie radziecki reżim. Większość swo-
jego życia Donelaitis spędził w�ograniczonej przestrzeni swojego mikrore-
gionu, przynależał jednak nie tylko do tego regionu czy do korporacyjnej 
kościelnej organizacji. Jego wykształcenie, sposób pojmowania świata i�wy-
jątkowe zdolności pozwalają przyporządkować go do europejskiego oświe-
conego społeczeństwa. To właśnie jego wartości były tymi, które reprezen-
tował jako duchowny i�twórca. Pozostaje zatem zakończyć niniejszy wywód 
pytaniem: czy faktycznie trzy omówione tu konteksty pozostają aktual-
ne i�czy nie moglibyśmy spojrzeć na Donelaitisa nie przez narodowe oku-
lary, ale szerzej – jak na uniwersalną postać epoki oświecenia, doceniając 
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europejski wymiar jego twórczości? Może dzięki temu udałoby się wygasić 
zarzewia konfl iktu i�sprawić, by Donelaitis jedynie zbliżał.
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INSTERBURG1 
(1945)

Lato 1944 do 12 stycznia 1945

ZANIM PRZEZ TE ZIEMIE przetoczyła się wojenna nawałnica, moje ojczyste 
Prusy Wschodnie raz jeszcze ukazały się w�całym swym zagadkowym prze-
pychu. Chłonąc wszystkimi zmysłami te ostatnie miesiące, można było od-
nieść wrażenie, że nigdy dotąd światło nie było tu tak silne, niebo tak wy-
sokie, a�dal tak rozległa. Zaś nieuchwytne, wyczuwane drgnieniem duszy, 
piękno krajobrazu objawiało się z�wyrazistością możliwą tylko w�godzinie 
pożegnań.

Zwiastuny katastrofy dawały się zauważyć już w�ostatnich dniach czerw-
ca 1944 – lekkie, ledwo wyczuwalne tąpnięcia, jakby echo dalekiego trzę-
sienia ziemi, od którego drżała zalana słońcem kraina. Potem nagle dro-
gi zapełniły się uchodźcami z�Litwy, a�na przełaj przez dojrzałe do żniw pola 
ciągnęło bezpańskie bydło, pchane tym samym, nieprzezwyciężonym par-
ciem na zachód. 

Trudno było jeszcze pojąć, co właściwie się stało, ale nikt nie śmiał ot-
warcie wyrażać swych skrytych obaw. Jednak kiedy przeszło lato i�bociany 

1 Dziennik z�Prus Wschodnich. Zapiski lekarza z�lat 1945-47, tłum. z�niemieckiego Z. Owczarek, 
Warszawa: Ośrodek Karta 2013, s. 12-19.
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zaczęły sposobić się do odlotu, nie można już było ukrywać prawdy o�tym, 
co nadchodzi. We wszystkich wsiach widziało się ludzi wpatrzonych w�nie-
bo, na którym krążyły te wielkie, znajome ptaki, jakby tym razem miało 
to być ostatnie pożegnanie. I�patrząc na nie, chyba każdy musiał pomyśleć 
to samo: „No tak, wy odlatujecie! A�my? Co będzie z�nami, z�naszą ziemią?”.

Wkrótce potem wzdłuż biegu rzek zaczęły nadciągać ogromne stada 
bydła i�gromadziły się w�płaskiej dolinie, poprzecinanej wieloma zakolami 
Pregoły. Przepędzone ze wschodnich części prowincji stały teraz tysiącami 
na rozległych łąkach, tworząc spektakularne widowisko. Na razie było tam 
dość paszy. Każdemu jednak, kto podszedł bliżej i�przyjrzał się pojedynczym 
zwierzętom, już teraz ściskało się serce. Pozbawione stadnych instynktów 
ciągnęły przez okolice, w�człowieku widziały wroga, tratowały ogrodzenia, 
z�impetem pustoszyły zagrody i�sady, ogołacając z�liści krzewy i�drzewa. Wy-
glądało, jakby przybyły z�krainy całkowicie pozbawionej porządku, choć po 
wielu z�nich widać było jeszcze, że pochodzą z�przednich hodowli. Utraciły 
jednak już to, co je chroniło, co czyniło z�nich stado.

Nocami widać było w�rzędzie jak na mapie miasta graniczne na wscho-
dzie. Memel, Tilsit, Schirwindt, Eydtkuhnen – raz po raz rozświetlane wy-
buchami bomb najjaśniejsze punkty na ciągnącej się łukiem z�północy na 
południe linii natarcia. Aż któregoś dnia nadeszła wiadomość, że nikt już 
nie broni granic. Przeciwnik przekroczył je na głębokość 20-30 kilometrów, 
a�potem front znów się zatrzymał. Nikt nie wiedział, co’ się dzieje na tyłach. 
Można było jedynie mieć nadzieję, że nikt tam nie został, bo z�wysuniętych 
na wschód miejscowości, które wojska nieprzyjacielskie zajęły na krótko, 
a�potem się z�nich wycofały, docierały mrożące krew w�żyłach wiadomości. 

Jeszcze przez parę dni wszystkie drogi były widownią nieopisanej gehen-
ny uchodźców, aż nagle nastał spokój, niemal niepojęty spokój. Zamilkło 
dudnienie frontu, wygasły pożary, nocami nie było słychać nawet bombow-
ców. Opuszczona ziemia, zagrody i�wioski trwały jak zaczarowane w�blasku 
tej niebywałej jesieni, dostarczając doznań o�niezmierzonej głębi tym nie-
licznym, którzy wrócili z�powiatów bardziej wysuniętych na zachód, by za-
brać coś jeszcze z�domu albo oporządzić zwierzęta.

Upiorna cisza panowała jeszcze po listopadowych nawałnicach, któ-
re ogołociły całą okolicę, potem zaś mróz oszronił ostatnie trawy na łą-
kach. W�promieniu wielu mil widać było teraz na polach, drogach i�torach 
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kolejowych stojące pojedynczo lub w�grupkach zdziczałe krowy, niezdolne 
już do marszu, z�wyschniętymi wymionami i� sterczącym grzbietem. Miały 
w�sobie coś groźnego i�oskarżającego zarazem. A�kiedy spadł pierwszy śnieg, 
jedna po drugiej bezgłośnie osuwały się na ziemię. 

Nadeszło Boże Narodzenie, a�ci, którzy jeszcze byli w�domu, świętowali 
je prawie tak, jak w�czasach pokoju. Organizowano nawet polowania, a�lu-
dzie spotykali się, chcąc jeszcze raz utartym zwyczajem wspólnie zakończyć 
rok. 

Czternaście dni później wszystko się skończyło. Rosjanie odczekali trzy 
miesiące, żeby przygotować ostatni szturm, teraz zaś uderzyli z�całą siłą.

13 stycznia

RANKIEM, OKOŁO SIÓDMEJ budzi mnie miarowy huk i�dudnienie. Drżą szy-
by w�oknach. Mam wrażenie, jakby wokół domu stało wiele ciężkich pojaz-
dów z�pracującymi bez ustanku silnikami. W� szarówce trudno cokolwiek 
zobaczyć. Stoję przy oknie i�zbieram myśli. To może oznaczać tylko koniec. 

Koło południa huk staje się tak silny, jak odgłos schodzącej lawiny. Po-
dmuchy powietrza zapierają dech. Ludzie wymieniają znaczące spojrzenia 
i� próbują pocieszać się wizją, że jest to na pewno działanie naszej nowej 
Wunderwaffe. 

Potem zupełnie nieoczekiwanie nastaje cisza. O� zmierzchu nadlatują 
samoloty. Trzy-cztery myśliwce wypadają spod szarych, zimowych chmur 
i�ostrzeliwują dworzec i�lotnisko. Nadlatują kolejne maszyny. Wywiązuje się 
walka powietrzna. Po kilku minutach groza mija.

17 stycznia

ROSJANIE PRZEBILI SIĘ w�wielu miejscach i�prą naprzód. Gumbinnen płonie. 
W�nocy cały wschód jest jednym wielkim morzem ognia. Pojedyncze samo-
loty nadlatują aż do nas i�zrzucają race świetlne na spadochronach. Wszyst-
kich znajdujących się jeszcze w�budynku pacjentów przenieśliśmy na naj-
niższe piętro.
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18 stycznia

MOŻNA JESZCZE TELEFONOWAĆ. Rozmawiałem z�matką i� starszym bratem, 
który właśnie przyjechał do domu na urlop z�południowego odcinka frontu 
wschodniego. Są w� trakcie przygotowywania konwoju uchodźców. Dzieje 
się to po kryjomu, gdyż nie ma jeszcze ofi cjalnego zezwolenia. Ojciec zasta-
nawia się nad zorganizowaniem polowania. Lasy pełne są jak nigdy zwierzy-
ny płowej. Tylko skąd miałby wziąć myśliwych?

19 stycznia

EWAKUACJA NASZEGO SZPITALA W�TOKU. Wszyscy pacjenci pod opieką więk-
szości pielęgniarek jadą na Pomorze, gdzie ma się ich rozlokować po pry-
watnych kwaterach na wsi. Pozostajemy bez pracy. Kilka przedmiotów, 
które uznaję za wartościowe, pakuję do jednej z�wielu tysięcy przygotowy-
wanych od miesięcy skrzyń, w�których cały inwentarz miasta ma pojechać 
na zachód. Skrzynię ładuję na sanki i�wiozę na dworzec towarowy. Tam zni-
ka pośród setek innych. 

W� drodze powrotnej zwracam uwagę na pewną panią, która stoi na 
skraju chodnika w�otoczeniu pakunków. Kiedy powoli ją mijam, zwraca się 
do mnie: „Ach, może zechciałby pan polecić mi jakąś fi rmę spedycyjną? 
Chciałabym wywieźć stąd moje antyczne meble. Ledwo zdołaliśmy je wy-
dostać z�Gumbinnen, ale żołnierze, którzy mi pomogli, nie mogli mnie za-
brać dalej. To są wszystko wartościowe meble, które dwa lata temu z�powo-
du bombardowań przewiozłam z�Wuppertalu do znajomych w�Gumbinnen. 
To tutaj, to tylko drobiazgi, duże rzeczy stoją tam, na podwórzu”. Przecho-
dzimy na drugą stronę ulicy, żeby się im przyjrzeć. Jest to osiem sztuk wiel-
kich mebli, między innymi dębowy kredens, który waży co najmniej dzie-
sięć cetnarów. 

Dziwię się, jak udało się jej wywieźć to wszystko z� płonącego miasta, 
otoczonego z� trzech stron przez wroga. Potem stajemy znowu na krawęż-
niku i�próbujemy zatrzymać któryś z�przejeżdżających z�szaleńczą prędkoś-
cią wojskowych pojazdów, gdyż znalezienie działającej jeszcze fi rmy spedy-
cyjnej nie jest już chyba możliwe. Jednocześnie nieśmiało próbuję nakłonić 
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tę panią do wyjazdu bez mebli. Ale ona nie chce o�tym słyszeć. Jej mąż po-
legł, dzieci nie ma, dom został zniszczony – te rzeczy są wszystkim, co posia-
da i�do czego jest przywiązana. 

Jeszcze w�trakcie naszej rozmowy, nad miastem ukazują się lecące na ni-
skiej wysokości ciężkie samoloty. Nie wierzę własnym oczom, widząc, jak 
wszyscy żołnierze błyskawicznie znikają z�ulic i�kryją się w�okolicznych do-
mach. Zostają tylko cywile. Ale po chwili tam, w�górze, zaczyna już błyskać 
i�terkotać. Ach tak! To Rosjanie! I�to tak blisko! Za dnia nie widzieliśmy 
ich jeszcze z�takiej odległości. Zataczają luk i�ostrzeliwują dworzec. Wresz-
cie odzywa się nasza artyleria przeciwlotnicza. Ciężkie maszyny, którym to-
warzyszą myśliwce, unoszą się i�opadają jak statki na pełnym morzu, i�za-
wracają na wschód. 

Olbrzym cofa swe macki, jakby się sparzył. Brama stoi już jednak otwo-
rem. W�drodze powrotnej do szpitala czuję powiew lodowatego wiatru. Po 
południu panuje kompletna cisza. Tylko wysoko na niebie niewidoczne sa-
moloty ciągną za sobą zamaszyste smugi. ldę w�słońcu przez głęboki śnieg 
jeszcze raz przez Turnierplatz nad Węgorapą. Jemiołuszki wydziobują z�krza-
ków czerwone jagody. Nikogo tutaj nie ma. Wszyscy już się pożegnali. 

Wieczorem, po zmroku, jestem jeszcze raz w�naszym kościele. Od nalotu 
bombowego minionego lata przychodziliśmy tutaj codziennie na wieczorne 
nabożeństwo. Drzwi są wyrwane, od głównego wejścia ciągnie się między 
ławkami zaspa śnieżna. Siadam pod amboną i�na pożegnanie śpiewam: „Tyś 
na ziemi mą najpiękniejszą ozdobą i�klejnotem, Jezu Chryste, Panie mój, 
Tobie chcę się powierzyć”2.

20 stycznia

IDĘ ROZEJRZEĆ SIĘ NA DWORZEC i�widzę, że meble pani z�Zachodu jeszcze sto-
ją w�komplecie. Ona sama zajęta jest pakowaniem mniejszych przedmiotów 
w�poręczne paczki, które zamierza wysłać koleją. Odprowadzam ją na dwo-
rzec. Roi się tu od ludzi, którzy chcą jeszcze nadać skrzynie i�kufry. Stoimy 

2 Popularna pieśń w�Kościele ewangelickim. O�ile nie podano inaczej, przypisy pochodzą od 
tłumacza. 
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w� długiej kolejce przed kasą, kiedy nagle rozlega się huk i� szyby z� okien 
lecą nam na głowy. Wszyscy pędzą do wyjścia, spoglądają w�górę, szybko się 
kulą i�przyspieszają. Chwytam moją towarzyszkę za rękę i�biegniemy. Dzie-
sięć, może dwanaście bombowców – wiszą nad nami w�powietrzu jak lataw-
ce. Przebiegamy przez plac przed dworcem i�wskakujemy do pełnego ludzi 
okopu. W�tym samym momencie rozlega się potężny szum i�walą się na nas 
bomby. Krótki, rozdzierający bębenki w�uszach trzask i�huk – potem stru-
mień ludzi wylewa się spod ziemi i�w�okamgnieniu rozpierzcha na wszystkie 
strony. Obok nas leżą na bruku dwa martwe, parujące konie. Z�tyłu podziu-
rawiony jak sito hotel przypomina papierowe kulisy. Wszędzie trzaska ogień. 
W�mojej pamięci niebo przeszywają błyskawice z�czasów szczęśliwego dzie-
ciństwa, kiedy to często przejeżdżaliśmy tędy z�Trakehnen w�drodze na tur-
nieje do Insterburga. Teraz nastał dzień sądu nad światem.

Dworzec chwilowo nie został trafi ony. Stoją tam pociągi sanitarne z�wie-
loma rannymi. Nasza obrona przeciwlotnicza tym razem milczała. Podobno 
lotnisko już ewakuowane.

Idąc Danziger Straße, spostrzegam kolejne nadlatujące bombowce, 
wskakuję do piwnicy pustego domu i�czekam, aż zrzucą bomby, tym razem 
najwidoczniej bliżej centrum. Po chwili nagle widzę, że wiele z�nich lata wa-
hadłowo nad terenem na północny wschód od miasta. Pewnie więc tam 
przebiega linia frontu. Znów zbliża się do miasta kolejna eskadra. Od zacho-
du nadlatują trzy myśliwce i� lotem nurkowym atakują nieprzyjaciela. Jak 
klucz dzikich gęsi napadnięty przez sokoły maszyny chybocą się ociężale, 
szyk się łamie, a�potem tuż nad dachami dochodzi do pojedynków. W�zale-
dwie kilkumetrowych odstępach przelatują nad naszymi głowami dwa my-
śliwce. Ten z�tyłu ostrzeliwuje nieprzerwanie ściganą maszynę, z�której na 
naszych oczach zostaje tylko szkielet. Na tle spichlerzy widać wyskakujące-
go pilota – runął na ziemię, zanim otworzył się spadochron. Jego płonąca 
maszyna leci dalej, a�ścigający nawraca ostro w�górę. 

Rozglądam się i�spostrzegam obok mnie Doktorę, naszą młodą lekarkę 
asystentkę. Właśnie przyjechała z�Königsbergu, dokąd wysłaliśmy ją na wy-
poczynek u�rodziców po przebytym ciężkim dyfterycie. Nie wytrzymała tam 
jednak zbyt długo – targana niepokojem ruszyła okrężnymi drogami i�woj-
skowym transportem dotarła nocą w�okolice miasta. Brnąc pod prąd tłumu 
uchodźców, bliska była zawrócenia, gdyż zapewniano ją, że Rosjanie są już 
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w�mieście. Teraz cieszymy się oboje, że udało się jej przedrzeć, choć, prawdę 
powiedziawszy, nic tu po niej. 

Około trzeciej po południu rozlega się buczek – namiastka niedziała-
jących już syren – i�wzywa resztę mieszkańców do ostatecznego opuszcze-
nia miasta. Odprowadzamy pozostałe pielęgniarki na dworzec, gdzie stoi 
pod parą ostatni pociąg, i�machamy im z�ulgą, kiedy w�zapadającym zmro-
ku pociąg powoli opuszcza zagrożony teren dworcowy i�wolno toczy się na 
zachód. Na peronie pozostała z�nami pani z�Zachodu, która odwiedziła nas 
już wcześniej w�szpitalu i�pomogła zataszczyć na dworzec nosze załadowane 
walizkami sióstr. Tymczasem pożegnała się już psychicznie i�fi zycznie ze swy-
mi meblami i� ze śmiechem obiecuje wyjechać samochodem z�miasta przy 
najbliższej nadarzającej się okazji. 

Wróciwszy do szpitala, najadamy się w�kuchni jeszcze raz do syta. Sza-
fy stoją otworem i�wszystkiego jest jeszcze po trochu. Od miesięcy każdego 
dnia w�myślach przygotowywaliśmy się do pożegnania, teraz więc nie może-
my poddać się smutkom. Ostatnie godziny kończącej się epoki trzeba prze-
żyć przytomnie i�pogodnie. Oto Bóg domaga się zwrotu powierzonych nam 
wcześniej dóbr i�pyta, co z�nimi uczyniliśmy.

Późnym wieczorem przyjeżdża po nas szef szpitala swoim samochodem. 
Za nim podąża ciężarówka Czerwonego Krzyża, na którą ładujemy najcen-
niejsze sprzęty z�sali operacyjnej. Tymczasem znów nadlatują pojedyncze sa-
moloty, zrzucają race na spadochronach i�bomby zapalające. Na ulicy stoją 
ludzie z�volkssturmu3 z�myśliwskimi śrutówkami i�przyglądają się pakowaniu. 
Na koniec wrzucam na ciężarówkę rower, a�potem powoli, omijając gruzy 
i�zwisające druty, wyjeżdżamy z�rozjaśnionego pożarami miasta. Około pół-
nocy jesteśmy w�Gerdauen. Chcieliśmy uniknąć tłumy uchodźców i�zamie-
rzających w�przeciwnym kierunku pojazdów wojskowych, ale nie oczekiwa-
liśmy, że drogi objazdowe będą aż tak puste. Ani jednego samochodu, ani 
też najmniejszych oznak, że ktoś jeszcze zamierza bronić Prus Wschodnich 
od tej strony. Jedzie się tędy już jak przez ziemię niczyją.

Nad ranem, około czwartej, w� przejmującym zimnie wjeżdżamy do 
Königsbergu. Przed naszymi oczami przesuwają się upiorne, zaśnieżone ruiny 

3 Der Deutsche Volkssturm powstał w�1944 roku jako rodzaj pospolitego ruszenia w�obliczu 
klęski niemieckiej armii. W�jego szeregi powoływano chłopców od 16. roku życia oraz starszych 
mężczyzn.
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Sackheimu4. Potem rozchodzą się nasze drogi. Na razie znajduję schronie-
nie u�rodziców Doktory w�Juditten, na przedmieściach Königsbergu.

4 Dzielnica w�śródmieściu Königsbergu, na zachodnim brzegu Pregoły.
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GDY WAŁY PĘKAJĄ. UPADEK PRUS WSCHODNICH 
(1950)

GDY TABOR [TRECK] uciekinierów zbliżył się na odległość dwudziestu kilo-
metrów do Elbląga, prowadzący go zebrali się na następną decydującą na-
radę. Na całym wybrzeżu nie było ani jednej zagrody chłopskiej, gdzie mo-
gliby ogrzać się w�ciepłej izbie, tak więc schronienia przed wiatrem udzieliła 
im duża stodoła stojąca w�polu. Skórę na czerwonej twarzy Kanschata po-
kryły stopniowo fi oletowe cienie, broda starego Neitzela przypominała po-
woli ocieplacz na nogi. Tylko chude policzki Reckego wciąż jeszcze wyglą-
dały świeżo niczym po codziennym goleniu, żaden z�pozostałych nie mógł 
sobie wyobrazić, w�jaki sposób mu się to udawało przy ciągłym przebywaniu 
na zewnątrz.

„Raport Wehrmachtu już od kilku dni informuje o� ciężkich walkach 
o�Elbląg – rozpoczął Pleskow – pomimo tego możliwe byłoby obejście mia-
sta od strony północnej. Oszczędzilibyśmy sobie tym samym długiej prze-
prawy okrężną drogą, a�przede wszystkim przejścia przez Zalew”. „Kto po-
kłada swą przyszłość tylko w życzeniach – wymamrotał Kirasjer – nigdy nie 
spocznie w�pościeli…”.

Pleskow pokazał im drogi na wielkiej mapie, dał im wystarczająco cza-
su na zastanowienie się, a�mimo to nikt nie zdobył się w�tym momencie na 
odwagę, by podjąć mającą zaważyć na całej przyszłości decyzję. „Tak czy 
owak musimy zatrzymać się na odpoczynek – powiedział w�końcu Pleskow. 
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– Dlatego na ten moment proponuję rzecz następującą: pojadę swoim po-
wozem w�stronę Elbląga, zrobię przy tym rekonesans, czy możliwe jest jesz-
cze przejście od strony północnej. Wy wyprzedzicie tutaj wszystkich na 
prędce i�przygotujecie wszystko do forsownego marszu. Skoro tylko wrócę, 
od razu ruszamy: albo od północy okrążamy miasto, albo kierujemy się bez-
pośrednio w�stronę Zalewu”.

„Wydaje mi się, że jest to najrozsądniejsze rozwiązanie” – przyznał na-
tychmiast Recke.

Pozostali dwaj pokiwali tylko głowami – co można by tu jeszcze 
powiedzieć? 

Ruszył więc w�stronę Wzgórz Elbląskich. Pozostali trzej udali się z�po-
wrotem do powozów, zmierzyli wzrokiem każdy z�nich. Teraz bowiem nade-
szła chwila próby, gdyby teraz coś poszło nie tak, oznaczałoby to tylko: pod-
dajemy się… 

Kanschat podchodzi do powozu Katrin, wyszukuje ciężką torbę. „Fe-
dor!” – woła następnie. Posłuszny Fedor przybiega natychmiast, aportu-
jąc podnosi prawą rękę na wysokość klatki piersiowej. „Chodź nieboraku 
– mruczy Kirasjer – masz tutaj hacle! Wkręć nowe tym wszystkim koniom, 
którym się stępiły. Obok miejsca, gdzie dobry Bóg buduje kościół, diabeł 
stawia knajpę. Jak będziesz gotów z�naszymi, zajmij się końmi barona, po-
tem mieszkańców Helenenwalde, na tyle, na ile starczy…”.

Fedor bierze woreczek, rozgląda się badawczo. Macholke stoi już obok 
niego, podchodzi z�nim do pierwszego konia, fachowo podnosi mu kopyto. 
„Słusznie Macholke! – mówi Kirasjer. – Niech pan trochę pomoże podczło-
wiekowi [Untermensch] – a�na koniec – niech pan weźmie hacle również 
dla swoich koni…”.

„Dziękuję bardzo, panie Kanschat – jąka się Macholke. – A�jeśli chodzi 
o�podludzi, to jeszcze nigdy nie uczyniłem nikomu nic złego”.

„Nieee – warczy Kanschat, – nigdy! Niczym pies myśliwego pilnował 
pan tego, by nie siedzieli oni z�gospodarzami przy jednym stole, by na litość 
Boską razem z�nimi nie jedli! Naturalnie wykonywał pan tylko rozkazy, któ-
re wydał pan Koch… Niech pan jednak popatrzy, Macholke, to jest właśnie 
to! Niekiedy trzeba wiedzieć, kiedy nie należy czegoś wykonywać! A�ta hi-
storia z�podludźmi – i�ta idea nadczłowieka… To byłoby coś takiego, gdzie 
musiałby pan nieco wsłuchać się w�siebie, posłuchać własnego głosu…”.
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Macholke skacze niczym wiewiórka, jest już przy drugim koniu. Poczci-
wy Fedor przykręca jak szalony – czy nie są jak dobry zaprzęg? To jest ni-
czym sprawiedliwość wymierzona przez historię świata, taka myśl chodzi Ki-
rasjerowi po głowie, że to właśnie tych dwóch tak pięknie jednoczy…

Kanschat jeszcze raz przechodzi szybko wzdłuż kolumny, tu i� ówdzie 
coś znajduje, tak czy owak nie są to już wielkie czynności, które należy 
wykonać. Tak to musi się odbywać – za wszelką cenę. Ci, którzy pozby-
li się już swoich rzeczy, myśli Kanschat, mają teraz właściwie najlepiej! 
Nie muszą robić nic innego tylko włóczyć się, poza tym nie mają zmar-
twień. A�podczas włóczęgi nie może się już właściwie nic wydarzyć, poza 
tym jednym przypadkiem, że Rosjanie rzeczywiście ich jeszcze w�jakiś spo-
sób dogonią… 

Prawie równocześnie z� nim na czole taboru pojawia się Pleskow, jego 
twarz ma zawzięty wyraz, oczekujący na niego zauważają to już w�pierwszej 
chwili. „Niestety – woła już podczas wysiadania – niestety…”.

„Tak więc moi panowie – podnosi następnie głos. – Według informacji 
pewnego ofi cera miasto może w�każdej chwili paść, potem naturalnie Ro-
sjanie będą szturmowali w�kierunku wybrzeża. Z�drugiej strony stoją już za 
naszymi plecami pod Ornetą, stamtąd będą napierać na nas, spychając nas 
w�stronę Zalewu, gdzie tylko z�trudem utrzymywanych jest kilka kompanii”.

„A�więc w�prawo zwrot i�marsz! – mówi Kanschat zdecydowanie. – Kto 
poluje na nadzieję – chwyta tylko mgłę. A�więc zaraz następną drogą…”.

Idą do swoich koni, Pleskow ponownie wsiada na konia.
Wkrótce znajdują poszukiwaną drogę, prowadzi w�dół prosto do Zale-

wu. Wkrótce muszą zwolnić tempo marszu, ponieważ wszystkie drogi pro-
wadzące w�kierunku Zalewu są przepełnione. Na domiar złego nie wystar-
cza już własnych sił, tak że i�oni zmuszeni koniecznością muszą włączyć się 
do ruchu. Tabor toczy się tutaj za taborem, aż po daleki horyzont. Na połu-
dnie tabory, na północ tabory. Tętniące konie, krzyczący ludzie, skrzypiące 
wozy. Ponad wszystkim, niczym grożąca chmura, ogólna nerwowość, która 
w�stu miejscach ostro wybucha.

„A� więc teraz jednak to nadejdzie! – mówi Kirasjer do Recke-
go. – Tak jak to powiedziałem pierwszego dnia – czy może pan to sobie 
przypomnieć?”.

„A�jakże!” – mówi Recke.
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„Wówczas, na Boga, nie było o�wiele lepiej: śnieg, zimno, głód. Tysią-
ce koni, dziesiątki tysięcy ludzi. A�teraz jeszcze: przez lód! Wie pan jeszcze, 
Recke, wie pan jeszcze?”.

„A�jakże!” – mówi Recke.
Dopiero godzinę jadą w� nowym kierunku, gdy na wschód od nich 

dziwnie grzmi. Są to na pewno działa, ale takiego rodzaju, których nikt 
nie zna. „Gdybym tylko wiedział, czy nie są to działa – mruczy Kanschat, 
– na mobilnym podwoziu, te dziwne twierdze? Podczas mojej wojny cze-
goś takiego jeszcze nie było, podczas mojej wojny jeździło się jeszcze konno 
z�proporczykiem…”.

W� tym momencie nadbiega Fedor, jego poczciwa chłopska twarz jest 
blada, włosy stoją mu niemalże dęba.

„Ruscy – krzyczy, – Ruscy!”.
„O�cholera!” – myśli Kanschat.
Unoszą się w�strzemionach, nerwowo wyglądają drogi odwrotu.
„Musieli przebić się koło Ornety – mówi Recke, – pokręcą się trochę po 

okolicy…”.
„A�jeśli będą się kręcić właśnie w�tej okolicy – mówi Neitzel, – w�której 

w�tej chwili się znajdujemy?”
„Kto chce dojść do Ziemi Obiecanej – mruczy Kirasjer, – nie może się 

bać pustyń…”.
Po tych słowach wszystko się już na nich zwaliło, nie było już w�ogó-

le możliwości podjęcia jakiejkolwiek rozsądnej decyzji. Od lewej strony pę-
dziły obok nich zaprzęgi, reszta taborów próbowała wyprzedzać nawet po 
prawej stronie na polach. „Stój! – krzyczał Kanschat. – Stój!”. Czy zamiast 
wszystko rozjeżdżać nie było najlepszym rozwiązaniem pozostanie na miej-
scu? A�mimo to jechali, jak jechali. Przystanek w�jednym miejscu mógł oka-
zać się błędem, jadąc dalej można było jednak również go popełnić. W�ten 
sposób przynajmniej nic nie zostało zniszczone przez jazdę, a�tabor nie zo-
stał rozdzielony. To „stój” było tak czy owak ostatnim rozkazem, który przyj-
mował tabor…

Chwilę później padł bowiem już pierwszy strzał, z�lufy pierwszego czołgu 
wydobył się tępy dźwięk. Dało się słyszeć niezwykle głęboki huk, następnie 
jeden z�wozów zawirował w�powietrzu. Był to trzeci wóz mieszkańców Hele-
nenwalde, ten, na którym znajdowały się barokowe meble pani Augusty…

Prusy Wschodnie.indd   596Prusy Wschodnie.indd   596 14.06.2022   16:22:1014.06.2022   16:22:10



« 597 »

Gdy wały pękają. Upadek Prus Wschodnich (1950) 

„Kryć się!” – krzyknął Kanschat.
„Na ziemię!” – krzyknął Recke.
Obaj pobiegli do swoich powozów, Kanschat ściągnął na dół Katrin, Re-

cke swoją żonę, Fleetmann zeskoczył z�dziewczynką. Rzucili się rzędem do 
rowu, chronieni niczym wałem przez stojące przed nimi powozy. Coraz bli-
żej słychać było budzący grozę warkot, który przypominał pracującą maszy-
nownię, cały mechanizm z�setką tłoków, olbrzymi agregat z�tysiącem zęba-
tych kół.

Kanschat już dawno zerwał się na nogi i� obserwuje ponad krawędzią 
wozu. Teraz widzi, jak nadchodzą, uginają się niczym barki, a�teraz dzięki 
Bogu zawracają na zachód. Ale na litość Boską, myśli następnie, oblewa go 
zimno, teraz znowu skręcają! Jadą – jadą… 

„Rozjadą tabory!” – krzyczy ostrzegawczo.
Potem wyraźnie widzi, zupełnie wyraźnie widzi potworność: z� hukiem 

przemieszczają się od prawej strony w�kierunku drogi, przecinają ją niczym 
żelazny los. Wszystkie tabory są teraz tak zaklinowane, że nikt nie może już 
uciec. Czołgi tylko trochę unoszą się z�przodu, gdy trafi ą na któryś z�wozów, 
następnie z�okropnym trzaskiem równają go z� ziemią. Odrażający jest już 
sam odgłos miażdżonych końskich kości, jednak jeszcze bardziej okropne 
jest zgniatanie na miazgę masy mięsa. Jak gdyby pękały zamrożone główki 
kapusty, dokładnie tak przenika to do uszu. Całe pole jest teraz pełne ucie-
kających ludzi, między nimi pędzą konie, ciągnąc ze sobą kawałki rozbitych 
powozów…

W�tym momencie trzy potworne czołgi przejechały drogę jeden raz, jed-
nak widocznie jeszcze raz zawracają. Tak, zawracają, jeszcze raz chcą przez 
nią przejechać, jeszcze raz wszystko zrównać z�ziemią. Ich długie działa mil-
czą jednak teraz, lecz zamiast tego nadchodzi coś innego, zaczynają syczeć 
ich karabiny maszynowe. Powoli, od prawej do lewej, ostrzeliwują tabor 
w�tę i�z�powrotem. Wygląda to zupełnie tak, jak gdyby język ognia lizał go 
wzdłuż, jak gdyby wszystko zlizywał.

Recke wciągnął pod siebie swoją córeczkę, a�swoją żonę na stronę wol-
ną od ognia, skoro tylko usłyszał znany terkot karabinów maszynowych. 
Nie może zobaczyć twarzy swojego dziecka, zupełnie blisko widzi jednak 
twarz swojej pięknej żony: patrzy na niego w�tak niesamowicie opanowa-
ny sposób, że chciałby przed nią klęknąć i�pocałować jej ręce. „Cudzie mój 
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– myśli, – cudzie mój…”. Ona nic nie mówi, nie krzyczy, tylko na niego 
spogląda… Obok niego klęczy Fleetmanek, modli się głośno: „Boże w�nie-
biosach, nie daj, by ci dobrzy ludzie…”.

Rozżarzony język nadchodzi coraz bliżej, wyraźnie widać, gdzie właśnie 
liże: konie padają, ludzie podskakują do góry, pierze wznosi się do nieba. Te-
raz podchodzi do nich, kąsa wściekle powozy, niejako dziurawi cały ładu-
nek, stebnuje je niczym maszyna do szycia. Szew jest jednak prowadzony 
zbyt wysoko, Bogu dzięki zbyt wysoko…

Za piątym powozem mieszkańców Helenenwalde powracający czołg 
przebija się, wpada właśnie na wóz ze świniami, wznosi się lekko ponad nim 
i�pozostawia go jako zmieloną kaszę pod swoimi gąsienicami. Przez chwi-
lę wiszą na nich jeszcze ciała świń, wciąż przez nie podrywane, ślizgają się 
wzdłuż gąsienic czołgu, stopniowo z�nich spadając.

Teraz widzą go już od tyłu, jego wieża jest otwarta, rosyjski ofi cer spoglą-
da wstecz …

„Popatrz tylko na swoje dzieło” – woła za nim Kanschat.
W�tym momencie trzy czarne chrząszcze stają się już coraz mniejsze, sta-

ją się coraz mniejsze, aż w�końcu znikają…
Wszyscy wstają z�rowów niczym otumanieni, chwytają się za czoła, jak 

gdyby śnili, i�z�trudem tylko wracają do rzeczywistości. Tylko Kanschat ru-
sza od razu, by ocenić stan rzeczy. W�grupie na czele taboru nie było przy-
najmniej strat w� ludziach ani znacznych strat w� zaprzęgach. Za ostatnim 
powozem Kanschata leżą jednak dwa jego roczne konie, seria strzałów prze-
cięła im gardła. Z�koni pociągowych tylko trzy odniosły niegroźne postrza-
ły. Jakie to szczęście teraz, myśli Kanschat, że zwierzęta są tak wolne! Ina-
czej wszystkie wyrwałyby się i�nie mielibyśmy ani jednego przy wozie. Dzięki 
Bogu jest jednak tak, że mieliśmy szczęście w�nieszczęściu…

Podchodzi do powozu pani Augusty, ten jednak zupełnie zniknął. Znaj-
duje tylko kilka listew meblowych z�ciemnego drzewa orzechowego, kilka 
zachowanych gwiazd…

Następnie podchodzi do pierwszego zmarłego, to młody facet, którego 
niedawno uderzył w�twarz. Leży na brzuchu, jego twarz spoczywa na rękach, 
jak gdyby tylko spał. „Przenieście go na pole – mówi szorstko Kanschat. –
Więcej nie możemy uczynić…”.
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Zaraz po nim napotyka coś, co niegdyś było wozem ze świniami. Wy-
gląda to jak rzeźnia, do której wrzucono granat. Ciał zwierząt częścio-
wo w�ogóle nie da się rozpoznać, wyglądają jak różowe placki. Na wszyst-
kich jednak widać, niczym odcisk stempla, płaskorzeźbę gąsienic czołgów. 
Gdzieś pomiędzy nimi musi leżeć zmiażdżony woźnica, nie można go jednak 
odnaleźć pomiędzy bezładną masą mięsa. „Na pozostałe wozy wrzućcie to – 
mówi Kanschat posępnym głosem, – co jeszcze może się przydać…”. 

Cofa się jeszcze dalej, cofa się powoli jeszcze dalej, wspina ponad mar-
twymi końmi, przechodzi nad martwymi ludźmi, potyka się o�zwłoki psów. 
„Moi panowie – mamrocze – moi panowie!” Następnie zatrzymuje się przy 
drugim miejscu przebicia się czołgów, tutaj rozjechały one powóz robotni-
ków dniówkowych, do tego jeden z�ostatnich ocalałych. Znajdował się na 
nim dobytek wszystkich tych rodzin, które straciły swoje zaprzęgi w�ostat-
nim czasie. Teraz stoją całymi gromadami pochyleni nad plamistą masą, 
która wydaje się niczym wyciągnięta z� ogromnego magla, z� głośnym pła-
czem wyszukują jakieś kawałki, próbują wyrwać ze zwalcowanej masy coś 
nadającego się jeszcze do użytku. Tutaj widzi również pierwszych zmiażdżo-
nych ludzi, są to dwie starsze osoby, które nie były w�stanie dostatecznie 
szybko zeskoczyć z�wozu. 

Bogu dzięki następnie dochodzi już do powozu Macholkego, a�tym sa-
mym zaraz spotyka Bałtyjczyka1. Kamień na jego sercu staje się coraz lżej-
szy, teraz idzie coraz szybciej, by dowiedzieć się jeszcze ostatniego. Dotych-
czasowa sytuacja nie wygląda właściwie źle, myśli oddychając z�ulgą, jeśli 
weźmiemy pod uwagę, jak mogłoby się to skończyć przy złym fi nale… 

Również Macholke wydaje się ożywiony, lecz jeszcze blady na twarzy, 
z�parą oczu na niej, w�których tkwi jeszcze blada śmierć. „Rany boskie, pa-
nie Kanschat – mamrocze – rany boskie…”.

Bałtyjczyk już z� daleka macha obiema rękami do Kanschata, również 
u�niego wydaje się wszystko w�porządku, jego baba śmieje się już nawet bul-
gocząc z�góry.

„Człowieku – dziwi się Bałtyjczyk, – o�mało co mogli wziąć to diabli!”.

1 W�oryginale Baltikumer, mianem tym określano niemieckich żołnierzy i�członków freikorp-
sów, którzy po zakończeniu I�wojny światowej jako ochotnicy uczestniczyli w�1919 r. w�walkach na 
Łotwie i�na Litwie (przyp. tłumacza). 
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„Mogli – powiedział Kirasjer, – ale nie wzięli! Dobrymi chęciami wybru-
kowana jest droga do piekła...”.

„Teraz po raz pierwszy ujrzałem te sprawy w�prawdziwym świetle – kon-
tynuuje Bałtyjczyk napędzany wściekłością, która – gdyby milczał – z�pew-
nością kazałaby mu wybuchnąć. – I�chcę ci to powiedzieć, Kirasjerze, dzi-
siaj raz na zawsze: wiesz o� tym, że byłem szalonym żołnierzem, ale ten 
rodzaj wojny może mnie… Nie chcę już nic więcej wiedzieć o�tym wszyst-
kim tutaj, przecież to przypomina rzeźnię, do tego zupełnie nowoczesną, jak 
w�Chicago. Tutaj katowski miecz zastępuje pałasz! Do tego jeszcze przeciw-
ko niewinnym cywilom, przeciwko kobietom i�dzieciom, jaką krzywdę mie-
liby oni im wyrządzić? Lubiłem być żołnierzem, na Boga, niemalże żyłem dla 
tego zawodu… Wtedy jednakże mieliśmy jeszcze szable, jeździliśmy jeszcze 
konno z�lancami na lędźwiach! To tutaj to maszyneria, tylko i�wyłącznie za-
wód techniczny – powinni do tego wziąć mechaników, a�nie przyzwoitych 
żołnierzy!”.

Milczy przez chwilę, łapie wściekle powietrze, następnie spluwa pogar-
dliwie. „I�chcę jeszcze zaraz dodać to, mój chłopcze – mówi w�końcu, – że 
w�ogóle nie powinni żałować tego końca! Nasi dzielni żołnierze nie powinni 
w�ogóle narzekać na to, że tym samym mają na zawsze skończyć z�rozstrzeli-
waniem kobiet i�rozjeżdżaniem dzieci!… Nie, nie… to tutaj to i�tak już nie 
dla nas – czyni lekceważący ruch nad zmiażdżonymi szczątkami – w�tym nie 
chcemy być już wcale wielcy! Możecie się spokojnie pożegnać z�waszą pięk-
ną soldateską, będę to teraz powtarzał każdemu, kto chce po tym płakać, 
nowe i�tak nie jest dla was! Nasz czas raz na zawsze dobiega końca, dzisiaj 
naprawdę tego doświadczyłem, ideały swoich czasów niech spokojnie urze-
czywistniają sami! To bowiem, co nas niegdyś uczyniło wielkimi, już na za-
wsze zostało stracone…”.

Kanschat przytaknął mu zamyślony, następnie wyciągnął do niego rękę. 
„Jeśli nawet i�ty sam odzyskujesz już rozsądek, ty wieczny lancknechcie – 
powiedział w�końcu, – to również i�świat powinien powoli go odzyskać…”.

Tym samym odszedł pospiesznym krokiem, zatrzymując się jednak wszę-
dzie na krótko. „Zaraz ruszamy dalej – wołał przy tym, – zbierajcie się jak 
najszybciej! Kto nie będzie gotowy, tego po prostu zostawimy…”.

Gdy wrócił na czoło taboru, Pleskowa jeszcze nie było.
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„Na litość Boską, on chyba nie…? – powiedziała pani von der Recke. – 
Mają przecież przy sobie Gerharta i�nie stanie się z�nimi to, co z�nami…?”

„Na pewno zaraz go spotkamy – powiedział spokojnie Recke, – z�pew-
nością będzie gdzieś nas oczekiwał”.

„Zresztą on nie może już jechać z�powrotem, łaskawa pani – stwierdził 
Kanschat, – wszystkie drogi są na to zbyt zakorkowane! Teraz jeszcze pod 
prąd – z�tym od dzisiaj koniec…”.

Wsiadł na konia, podniósł ramię. „Naprzód dzieci!”. Nachylił się w�stro-
nę Katrin – i�dodał głośnym tonem: „Daj z�siebie wszystko do ostatniego 
tchu, Katrin, przełam to, co łamie…”.

(…)

Profesor [Höltermann] przez pewien czas wpatrywał się w�jasną żarów-
kę, która ostro świeciła nad małym stołem. Łódź drżała cicho pod wpływem 
wibracji silnika, nie były one jednak wcale tak silne, by nie móc pisać… 
Nagle, w�niemalże szelmowski sposób, wyciągnął swój notatnik, położył go 
przed sobą w�okrągłym cieniu lampy, z�niemalże błogim wyrazem wyciągnął 
z�najgłębszej kieszeni swój ołówek. Czy to nie była odpowiednia godzina, 
by poczynić wielki rozrachunek? Rozrachunek z�tym państwem, w�chwili, 
w�której opuszczał jego terytorium?

Profesor zatarł ręce, chuchnął w� zdrętwiałe palce. Następnie ot-
worzył nową stronę, napisał nad nią okrągłym pismem: O� narodowym 
socjalizmie…

„Śmiertelny grzech człowieka Zachodu Hitlera polegał na tym – za-
czął pisać swoim nadto delikatnym pismem, – że zadał cios w�plecy włas-
nemu gatunkowi, przeszczepiając na Zachód wschodnią zasadę władzy. Hit-
ler był człowiekiem Zachodu, który popełnił samobójstwo, najsampierw 
duchowe, po nim zaś nastąpi samobójstwo fi zyczne. (…) Był on nowo-
chrzczeńcem, który powrócił – w�swojej najwspanialszej inkarnacji. Jednak 
również od diabła może pochodzić błogosławieństwo, jeśli jesteśmy w�sta-
nie prawidłowo go rozpoznać: jeśli wraz z�naszym własnym narodem rów-
nież wszystkie inne poznają, że chodziło tutaj o�wtargnięcie zasady, która 
nie ma nic wspólnego z�przestrzenią w�obrębie naszych granic. W�tym sen-
sie my również, tak jak on, byliśmy tylko narzędziem – wielkim znakiem 
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Edwin Erich Dwinger

ostrzegawczym ustawionym dla wszystkich narodów. Ze środka ziemi jesz-
cze raz przedarł się tutaj człowiek pierwotny, nie Niemiec, na skandalicz-
nym przykładzie okazało się tutaj, jak cienka jest warstwa naszej kultury, 
jak powierzchownie przykryte było jej wulkaniczne jądro. Dopiero gdy ludz-
kość zdobędzie się na to, by najuczciwiej, jak tylko się da, powiedzieć wraz 
z�nami: to nie byliście wy, to nie byli oni, to byliśmy my wszyscy – dopie-
ro wtedy zostanie uczyniony pierwszy krok, zatoczony pierwszy kamień nad 
tym wulkanem! (…). Tym samym narodowy socjalizm jest tylko niemiecką 
formą kolektywizmu – po tych wszystkich rozważaniach ukazuje się to co-
raz bardziej wyraziście. Jego działania w�celu umasowienia jednostki opie-
rają się na metodzie niwelującej totalności, której przeciwstawić się mogą 
tylko osobowości. Od totalności bolszewizmu różni się on tylko nieznacz-
nie, nie zaś zasadniczo, poza tym przedstawia on sobą tylko pierwszy wy-
buch kompaktowej infekcji w�Europie. Mógłby on tym samym oznaczać dla 
ludzkości alarmujące ostrzeżenie, ponieważ zakażeni jesteśmy nie tylko my, 
zakażona jest już cała ludzkość, u� nas choroba wybuchła tylko widoczna 
dla wszystkich. Który naród będzie następny? Bez wątpienia dotknie ona 
wszystkie narody, jeśli niczego nie nauczą się z�naszego przypadku! Jeśli kra-
jom zachodnioeuropejskim nie uda się niebawem ponownie uporządkować 
narodów w�uczciwy sposób, zamiast uskuteczniać tanie ‘podziały’. Pomóc 
im może w�tym to, co ukazał nam narodowy socjalizm: że nie da się ze sobą 
pogodzić obu jego podstawowych pojęć. Nacjonalizm jest narodowym ego-
izmem, socjalizm jest mieszczańskim altruizmem – oba te bieguny chcia-
no połączyć ze sobą, uczynić z�nich j e d e n  światopogląd? Jednak zgodnie 
z�ludzką naturą egoizm zwycięży jeszcze na kilka wieków, nacjonalizm stłu-
mi więc socjalizm – czy na wschodzie nie poszło to już w�tym kierunku, czy 
tamtejsza sytuacja ogólna nie jest już owocem tego procesu? Ponieważ w�ta-
kim ujęciu również polityka rasowa jest jedną z�form nacjonalizmu, to rów-
nież ona w�nie mniejszym stopniu zwyciężyła nad głoszonym przez socjalizm 
braterstwem, którego ostatnim skutkiem musiałoby być właściwie ogólne 
zbratanie narodów. Gdzie tylko spojrzymy – pozostają one nie do pogodze-
nia: porywające słowo, ale nic więcej! Pierwszą fazę już przerobiliśmy, jej 
owoce są w�znacznym stopniu znane, a�tym samym została udowodniona 
ich nieprzystawalność. Narodowy socjalizm, który musiałby właściwie być 
pojęciem zbiorczym, obejmującym bolszewizm i� faszyzm, mimo że pojawił 
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się dopiero po nich, jest prawdopodobnie ostatnią ze wszystkich form, któ-
re wykreował nacjonalizm. Było wprawdzie nowe przebranie, a� mimo to 
była to już bitwa połączona z�odwrotem. Ale nawet gdyby miałby on być 
jego ostatnią próbą, to przecież podejmuje ją w�najbardziej niebezpiecznej 
formie – my przetrwaliśmy go z�nieuszkodzoną duszą, ludzkość w�końcu wy-
płynęła na otwarte morze. Dopiero po wielkim kryzysie nadejdzie ostatecz-
ne uzdrowienie…”.

Prusy Wschodnie.indd   603Prusy Wschodnie.indd   603 14.06.2022   16:22:1114.06.2022   16:22:11



« 604 »

AGNES MIEGEL

STRONY OJCZYSTE 
(1949)

Po śmiertelnej męce i�długim
Tępym śnie w�mojej żółtej trumnie,
Powędruję w�dawne strony ojczyste.
Serce moje wzniesie się niczym słowik
W�górę, w�górę ku dawnym stronom ojczystym!

Na kwitnącej zielonej łące w�niebie
Powitam wszystkie trawy,
Pogłaszczę wszystkie kolorowe kwiaty.
Na skraju pola, tam gdzie fruwają źdźbła,
Leżeć będę w�wysokiej trawie.
Obok bukietu dzikich róż.
Obok ciemnego krzaku jałowca.

Powoli i�cicho mucząc przyjdzie wielka, ciepła, 
Srebrno-biała niebiańska krowa,
Poliże mnie jak swoje młode cielę,
Położy się na zielonej łące.
Z�jej różowego ciepłego wymiona
Napiję się ciepłego słodkiego mleka,
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Strony ojczyste (1949) 

Gdy poczuję głód, zawołam:
„Babciu, babuniu – gdzie jesteś?”

Słuchaj, dzwonią już srebrne podkowy,
Tak jak letni deszcz dźwięczy w�dachu z�listowia.
Nadjeżdża na koniku, na gniadym
Nieosiodłanym z�jasną grzywą,
Och, jak szybko zeskoczyła na dół,
Och, jak szybko stanęła przy mojej głowie,
Spogląda na mnie swoimi jasnymi oczami,

Podaje mi wilgotny, ciemny chleb,
Ociekający białym lipowym miodem.
Ze swojej kolorowej torby rzuca mi
Lśniące, czerwone zimowe jabłko.

„Babciu, babuniu, dobra,
Moja piękna, moja wiecznie młoda, 
Ze złotą, niczym kłosy, koroną warkoczy
Zaplecioną kunsztownie po siedemkroć!”

I�jem dobry chleb,
Jem słodki miód lipowy
I�bawię się długimi wstążkami,
Wstążkami w�kolorach tęczy,
Które zwisają z�jej fartucha.

„Babciu, babuniu, dobra,
Och, jakże wytwornie jesteś ubrana!
Od czego stała się tak zielona twoja pofałdowana
Szeroka spódnica, ciepła, piękna?”
„Od przypominającego serce listowia wielu jasnych brzóz,
Od igieł wielu wysokich jodeł,
Od liści wielu ciemnych olch!”
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Agnes Miegel

„Babciu, w�jaki sposób stał się tak kolorowy twój fartuch?”
„Od wielu kolorowych kwiatów na łące,
Od czerwonej słodkiej koniczyny na polu,
Od niebieskich kwiatów na polu lnu,
Od żółtych kwiatów pod chwastami!”

„Babciu, jak stała się tak biała twoja koszula
Z�szerokimi, pięknie ozdobionymi rękawami?”
„Od wielu białych kwiatów poziomek,
Od wielu białych kwiatów wiśni,
Od białej kruszyny tam nad wodą”.

„Babciu, babuniu, dobra,
A�skąd wziął się tak czarny twój gorset?”
„Od ciepłego dymu z�pieca, drogie dziecko,
Od lśniącej, czarnej sadzy w�kominie, –

Napij się i�śpij, drogie dziecko!”
Ale ja trzymam tasiemki jej fartucha,
Bawię się nimi, o�tęczowym kolorze.
„Zostań, zostań jeszcze, kochana babciu –
Powiedz, gdzie został dziadek?”

„Dziadek wypłynął swoją łodzią,
Zarzuca sieci, zarzuca biały więcierz 
W�niebieskie morze głębokiego nieba!”

„Czy gdy wróci do domu, to go zobaczę?”
„Nie zobaczysz go dziś, ani jutro.
Musi on wędrować z�lemieszem
Przez niebiańskie pole, by grzmiały skiby,
By z�żelaza sypały się iskry, 
By błyskawice płonęły aż do ziemi, –
Wtedy tam na dole dojrzeje zboże,
Wtedy urośnie słodka trawa na łąkach.
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A�teraz śpij, drogie dziecko,
I�bądź radosna w�dawnych stronach ojczystych!”

„Babciu, leżę w�trawie,
Piję ciepłe mleko od krowy, –
Ale ciepłe mleko się skończy,
A�zielona trawa uschnie,
I�będzie wiał zimny wiatr zimowy –
Babciu, babuniu, co wtedy się stanie?”

„Drogie dziecko, wtedy przyjdzie ojciec
Ze srebrną brodą, w�białym owczym futrze,
Z�kolorowym pasem na biodrach.
Weźmie Cię jak białego baranka 
Ukryje głęboko w�białym futrze.
Opatulona ciepłymi płatkami
Spoczniesz na sercu ojca,
I�będziesz śniła o�dawnych stronach ojczystych!”
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AGNES MIEGEL

BYŁ SOBIE KRAJ1 
(1952)

Spójrz, zimny wiatr nad pustym krajem wieje,
Spójrz, lżej wieje popiół niż kurz i�piasek!
A�pokrzywa rośnie wysoko przy pękniętej ścianie,
Lecz wyżej oset na skraju pola! 

Był sobie kraj, – gdzie zostałeś czasie?
Żyto falowało na wietrze bezkresne jak morze,
Z�olch unosił się śpiew słowików,
Gdy stada i�źrebięta szły do wodopoju,
Z�zagrody do zagrody, delikatnie niczym serce,
Brzmiało klepanie kos jasną nocą,
Łódź przy łodzi stała cicho na rzece
A�miasto i�katedra spały bezpiecznie, –
Jasną nocą, –
  nocą świętojańską! 

Był sobie kraj, – w�pożodze wieczoru
Snop przy snopie stał na polu.

1 Tłumaczenie fi lologiczne (przyp. tłumacza). 
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Był sobie kraj (1952) 

Na górę, z�góry, aż do dolmenu
Stały snopy, pachnące chlebem i�wysokie,
A�ponad nimi krążył bocian.
Tak błękitne było jezioro, tak biała plaża
I�czerwony niczym maki księżyc na skraju lasu
Ciepłą nocą, –
  Nocą żniw!

Był sobie kraj, – przyszła mgła
Niczym pajęczyna, która oplotła jałowiec
Brzozy jaśniały biało i�złoto,
A�ciężkie grona jarzębiny zabarwiły się koralem,
Żołędzie trzaskały pod Twoimi stopami
W�twardych bruzdach alei.
Migała tylko jedna gwiazda, daleka i�samotna,
I�słyszałeś w�lesie ryk jeleni 
Zimną nocą, –
  Wrześniową nocą.

Był sobie kraj, – wiał wschodni wiatr,
Cicho niczym w�lodzie kotwiczył statek,
Śnieg niczym puch pokrywał zasiew,
I�zakrywał zapomniane ślady łosia.
Szaro zamarzło morze przy zlodowaciałej ostrodze brzegowej
A�nad Zalewem rybak i�ryba przybyli do przerębli.
Pod ciepłym dachem ze słomy i�trzciny
W�rytm starej pieśni terkotało krosno:
„Oboje jesteśmy młodzi i�silni,
Żywimy się z�pracy własnych rąk”, –
Był sobie kraj – kochaliśmy ten kraj, –
Przeszła nad nim jednak zgroza niczym piasek wydm.
Zasypany niczym ślad łosia na bagnisku
Jest trop człowieka i�stworzenia, –

Zamarzli w�śniegu, spłonęli w�pożodze, 
Zginęli nędznie w�kraju wroga,
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Spoczywają głęboko na dnie Bałtyku, 
Przypływ obmywa ich szczątki w�zatoce i�cieśninie, 
Śpią w�piaszczystym łonie Jutlandii, –
A�ostatni tułają się bez ojczyzny,
Wodorosty po sztormie, jesienne liście na wietrze, –
Ojcze, Ty wiesz, jak jesteśmy samotni!
Skarga nie była nigdy naszym zwyczajem,
Dałeś i�wziąłeś, – lecz brzemię Twoje jest ciężkie!
Przebacz, że serce, które się Tobie oddaje, 
Nie zapomina tego, co z a  b a r d z o  kochało,
Co podobieństwem Twojej chwały w�nas było, –
I�pozostaje jeszcze w�cierpieniu!

Spójrz, zimny wiatr nad pustym krajem wieje,
Spójrz, lżej wieje popiół niż kurz i�piasek!
A�pokrzywa rośnie wysoko przy pękniętej ścianie,
Lecz wyżej oset na skraju pola!
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CHARLES WASSERMANN 

POD POLSKĄ ADMINISTRACJĄ. 
DZIENNIK 1957

[...] NASZĄ PODRÓŻ rozpoczęliśmy w�Warszawie. Polską stolicę opuściliśmy 
pewnego sobotniego popołudnia. Prowadzony przez państwowe przedsię-
biorstwo turystyczne „Orbis” hotel „Bristol”, w�którym z�noclegu korzystają 
niemal wszyscy zachodni goście, otaczało stalowe rusztowanie. Trwały pra-
ce nad nową elewacją frontową.

„Wszędzie się buduje – wyjaśnił nam urzędnik „Orbisu”. – Polska przygo-
towuje się na przyjęcie dużego ruchu turystycznego”. Zastanawialiśmy się, 
czy to nowe zainteresowanie odbudowywaniem i�powszechnym odgruzowy-
waniem będzie widoczne także w�innych częściach kraju. [...]

Kozie pastwisko koło pomnika

HOHENSTEIN (OLSZTYNEK)

Miejscowość Tannenberg (Grunwald) to nie było to, czego szukaliśmy. 
Zobaczyliśmy jedynie mały grajdoł złożony z� niewielu domów w� różnych 
stadiach rozpadu. O� dziwo Polacy, których prosiliśmy o� informację, zna-
li niemiecką nazwę miejscowości. Słowo „Denkmal” jednak nie było im 
już znane, dlatego ciągle pokazywali jedynie w� kierunku wsi. W� końcu 
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Charles Wassermann 

przypomniałem sobie, że w�jednej z�naszych czternastu walizek, tak zwanym 
biurze, miałem – między innymi książkami i�papierami – także stary bede-
ker po Niemczech. Wyszukałem go i� tak mogliśmy stwierdzić, że pomnik 
tannenberski leży w�pobliżu miejscowości Hohenstein. Dzięki dwóm ma-
pom samochodowym szybko stało się jasne, że Hohenstein nazywa się dzi-
siaj Olsztynek i�leży w�pobliżu wsi Grunwald. Zaraz ruszyliśmy w�drogę, by 
niedługo potem znaleźć się w�Olsztynku.

Już po tym krótkim pobycie w�Prusach Wschodnich wydaje się, że mo-
żemy zauważyć pewną ogólną prawidłowość: centrum miejscowości jest 
niemal zawsze zniszczone, a� prace restauracyjne jeszcze się nie zaczęły. 
Mimo to w�większości wypadków ostały się największe i�najważniejsze bu-
dowle, jak na przykład kościoły i� ratusze, nawet jeśli uległy poważnemu 
uszkodzeniu.

Także w�Hohenstein stoi kościół. Widać go z�daleka, przede wszystkim 
dlatego, że stojące przed nim domy zniknęły co do jednego. Po krótkiej jeź-
dzie zatrzymaliśmy się w�miejscu, gdzie czterech czy pięciu mężczyzn w�ty-
powy dla siebie sposób zbijało bąki i�z�widocznym zdziwieniem patrzyło na 
nasz samochód. Znowu próbowaliśmy pytać po niemiecku, czy nie mogliby 
pokazać nam drogę do pomnika tannenberskiego.

Jeden z�mężczyzn zaraz podszedł do okna. Mówił po niemiecku – powo-
li, ale zrozumiale. Poza tym mocno czuć było od niego wódką. Poczułem to 
od razu, mimo że stał przy oknie Jacqueline, a�nie moim.

Tak, może pokazać nam drogę, powiedział, uśmiechając się bardzo przy-
jaźnie. Jeśli tylko pozwolimy mu wsiąść do samochodu, pokieruje nas na 
miejsce.

Nie twierdzę, że odstraszył nas zapach wódki, mimo to jednak nieświa-
domie natychmiast zrobiliśmy się bardzo ostrożni, jakby włączyła się au-
tomatyczna reakcja obronna. Wymamrotaliśmy, że nie mamy możliwości 
wzięcia kogoś ze sobą ze względu na brak miejsca w�samochodzie i�poprosi-
liśmy mężczyznę, żeby wytłumaczył nam, jak dotrzeć do pomnika. Był wy-
raźnie rozczarowany, opisał nam jednak drogę, którą mieliśmy obrać.

Pomnik jest całkowicie zniszczony; założenia parkowe wokół niego częś-
ciowo przeobraziły się w�tereny leśne i�pastwiska, częściowo uprawia się tu 
pszenicę. Według starej fotografi i, którą zabraliśmy ze sobą, do głównej czę-
ści pomnika prowadziła niegdyś szeroka droga. Dziś jest to wąska dróżka 
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z�głębokimi wybojami od kół po obu stronach. Mury pomnika zostały wysa-
dzone; tu i�ówdzie pozostały jedynie jego ceglane fragmenty wielkości jed-
nego czy dwóch metrów sześciennych. Pośrodku znajduje się wielki krater, 
w�którym można rozpoznać tylko jedną część wcześniejszej budowli: nadna-
turalnej wielkości posąg niemieckiego żołnierza w�długim mundurze i�sta-
lowym hełmie. Posąg leży twarzą w�gruzie – trudno o�bardziej symboliczną 
pozycję.

Na ogromnym dawniej obszarze parkowym wokół pomnika spotkaliśmy 
dwóch mężczyzn: starego polskiego chłopa w�butach z�cholewami, wysoko 
zapiętej kapocie i�przypominającej fez brązowej czapce z�daszkiem; pasł dwa 
konie i�krowę niedaleko głównej drogi, przy której zostawiliśmy samochód. 
Drugi z�chłopów był w�podobnym wieku, stał nieruchomo jak posąg, pod-
czas gdy jego jedyna koza ogryzała chude źdźbła trawy w�ruinach pomnika. 
Chętnie pozwalał się fotografować i�był zachwycony, gdy poczęstowałem go 
papierosem. Wydawało się, że nie rozumie ani słowa po niemiecku, a�kiedy 
próbowałem za pomocą gestów wybadać, czy wie, co znaczył kiedyś znisz-
czony pomnik, odpowiedział mi jedynie bezzębnym uśmiechem. Potem po-
kazał na przewróconą fi gurę niemieckiego żołnierza i�wydusił jednak parę 
niemieckich słów: Deutscher liegt – fertig!, Niemiec leży – koniec! I�na jego 
twarzy znowu pojawił się szeroki uśmiech.

Ton jego słów nie brzmiał w�żadnym razie wrogo, raczej tak, jakby chciał 
mi wytłumaczyć, co tu się właściwie wydarzyło.

Kiedy wróciliśmy do samochodu, zobaczyliśmy około dziesięciorga ba-
wiących się wokół niego dzieci. Rozstąpiły się jednak grzecznie, gdy się po-
jawiliśmy. Jacqueline poprosiła drugiego z� chłopów, który także tam stał, 
o�trochę wody do picia, gdyż musimy oszczędzać nasze zapasy kawy i�soków 
owocowych. Po wodę posłano jedno z�dzieci, które niedługo potem wróci-
ło z�garnkiem pełnym wody. Była ona tak niewiarygodnie brudna, że prze-
szliśmy jedynie na drugą stronę samochodu i�– by nie urazić chłopa – umy-
liśmy sobie w�niej tylko ręce. Najwyraźniej trzeba tu uważać z�piciem wody. 
Nawet w� Warszawie pije się wodę sodową i� mineralną, natomiast świe-
żej wody prawie nigdy. Tutaj, na tych zrujnowanych terenach, jest pewnie 
o�wiele gorzej.

Teraz, kiedy mamy zamiar opuścić Grunwald i�Olsztynek, krowa i�oba 
konie biegną przez porośnięte mchem stopnie nieużywanego już parkingu 

Prusy Wschodnie.indd   615Prusy Wschodnie.indd   615 14.06.2022   16:22:1114.06.2022   16:22:11



« 616 »

Charles Wassermann 

w�stronę pomnika, najwyraźniej po to, żeby dotrzymać towarzystwa kozie. 
My zaś jedziemy dalej do Olsztyna.

ALLENSTEIN (OLSZTYN)
Wczoraj była już prawie 22, gdy dotarliśmy do hotelu „Warmiński”. Z�ze-
wnątrz budynek wygląda na niemal nowy, jest dosyć duży, wysoki na czte-
ry piętra i�zbudowany z�cegieł, ale jak większość polskich domów bez śla-
du tynku. Z�zewnątrz budynek robi więc wrażenie nieukończonego, podczas 
gdy w�środku jest całkiem skończony – „skończony” oczywiście nie w�zwy-
kłym znaczeniu tego słowa, ponieważ wszystko wewnątrz rozsypuje się 
i�rozpada.

Nie spostrzegłem tego jednak od razu, ponieważ podjechawszy pod ho-
tel, natychmiast rozpoczęliśmy nasze rutynowe oględziny, które robimy 
w�hotelach państw wschodnich: Jacqueline weszła do środka nie tylko po 
to, żeby stwierdzić, czy zarezerwowane pokoje były rzeczywiście przygoto-
wane, ale także żeby się przekonać, czy w�ogóle możemy nocować w�tym 
hotelu. Ja w�międzyczasie pilnowałem samochodu, który zaraz po przybyciu 
otoczył tłum ludzi – mimo tak późnej pory. Jednocześnie wyjąłem sprzęt fo-
tografi czny i�magnetofony, których nigdy nie zostawialiśmy w�samochodzie 
oraz walizki z�napisem „Krótki postój” z�ekwipunkiem na noclegi jednodo-
bowe. Reszta bagażu miała zostać w�dużym bagażniku z�solidnym zamkiem, 
żeby w� razie potrzeby oraz w�wypadku dłuższego niż jednodniowy pobytu 
w�hotelu można było go zabrać do pokoju. Bagażowi zdarzają się tu rzad-
ko albo nie ma ich wcale – przygotowaliśmy się także na tę ewentualność.

Po kilku minutach Jacqueline wróciła i� powiedziała: Pokój jest. Co 
prawda bardzo mały i�nędzny, ale stosunkowo czysty. Możemy też coś zjeść, 
co prawda w� lokalu, w�którym do drugiej w�nocy gra orkiestra taneczna. 
Nie ma na razie garażu, ale może później uda nam się jakiś znaleźć. Recep-
cja jest na pierwszym piętrze. Nikt tam nie mówi ani po niemiecku, ani po 
angielsku czy francusku, ale sprowadzono mówiącego po niemiecku gościa, 
który bardzo uprzejmie wszystko przetłumaczył.

Następnie zaczęła się druga faza naszej przyjazdowej rutyny: Jacque-
line została przy samochodzie, a� ja wniosłem bagaż – sprzęt, walizki oraz 
część „kuchni”, którą wykorzystaliśmy następnego dnia do gotowania zupy 
i�kawy.
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Najwyraźniej nie było żadnego tragarza, ale po tym, jak odstawiłem 
w�naszym, wyglądającym rzeczywiście jak cela pokoju pierwszą część baga-
żu, przyszła mi z�pomocą kobieta, urzędująca zdaje się w�recepcji.

Z�niższego piętra dochodził straszny hałas. Była tam jadalnia, w�której 
grała orkiestra taneczna, i�w�której nie tylko tańczono, lecz także – mierząc 
po wyglądzie tych, którzy opuszczali salę – pito. W�pomieszczeniu przed ja-
dalnią, z�którego schodziło się schodami do recepcji, widzieliśmy wielu pi-
janych. Inni wychodzili przed hotel i�stali koło samochodu. Postanowiłem 
zrobić wszystko, żeby znaleźć garaż.

Gdy po raz trzeci zszedłem po walizki, usłyszałem, jak ktoś mówi do 
mnie po niemiecku: 

– Pan na pewno zaparkuje samochód w�jakimś bezpiecznym miejscu? – po-
wiedział męski głos w�pozbawionej akcentu niemczyźnie. Obok mnie stał 
młody człowiek, może dwudziestopięcioletni, i�uśmiechał się do mnie.

– Tak, jak tylko znajdzie się jakiś garaż – odparłem.
– Tu nie może go pan zostawić – powiedział mężczyzna – zaraz go panu 

ukradną. Niech pan postawi samochód tam na wolnym miejscu i�poszuka garażu 
poprzez hotel. Zostanę tu i�popilnuję.

– Skąd ten pomysł? – zaprotestowałem.
– No, to rozumie się przecież samo przez się – odparł i�podszedł do mnie 

blisko i�szepnął: – Jestem starym mieszkańcem Olsztyna.
Przestraszyłem się. Jego oddech czuć było intensywnym zapachem wód-

ki, a� on sam zataczał się trochę do przodu, kiedy stał koło mnie. Po tej 
propozycji pomocy postanowiłem jeszcze szybciej poszukać garażu, i� kie-
dy ponownie dotarłem do recepcji hotelu z�walizkami, spytałem o�gościa, 
mogącego pomóc w�tłumaczeniu. Ten okazał się istotnie bardzo uczynnym 
człowiekiem, zaproponował mi pomoc także w� innych sprawach. Niedłu-
go potem poinformował mnie, iż hotelowi udało się załatwić miejsce w�„ga-
rażu partyjnym”. Na szczęście nie leżał on dalej niż 100 metrów od hotelu, 
i� tak nasz samochód stał wkrótce zgodnie obok środków transportu Ko-
munistycznej Partii Polski1. Spełniający rolę tłumacza mężczyzna powiódł 
nas następnie do jadalni. Sala była przepełniona i�duszna, orkiestra tanecz-

1 Określenie „Kommunistische Partei Polens” autor stosuje w� odniesieniu do PZPR [przyp. 
tłum.].
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na grała nieznośnie głośno, a�na małym parkiecie podrygiwał tłum krzyczą-
cych tancerzy.

Nagle nasz tłumacz przyprowadził do nas kelnerkę, która, jak twierdził, 
mówi po niemiecku i�z�pewnością należycie nas obsłuży. Następnie życzył 
nam smacznego i�oddalił się.

Kelnerka rzeczywiście znała niemiecki i�z�trudem wystarała się dla nas 
o�stolik, który, jak nam oznajmiła, obiecała już innym gościom. Dodała jed-
nak, że jakoś to załatwi. Jedzenie było niewyszukane, ale dobre. Do tego pi-
liśmy nieco wodniste, ale smaczne piwo.

Kelnerka miała ręce pełne roboty, mimo to udało mi się zamienić z�nią 
kilka słów, gdy nas obsługiwała. Miała może dwadzieścia lat i�choć poznali-
śmy, że językiem polskim posługiwała się lepiej, a�w�niemieckim robiła wie-
le błędów gramatycznych, mogła z�nami płynnie rozmawiać. Gdy wyraziłem 
podziw dla jej dwujęzyczności, spojrzała na mnie zaskoczona.

– Tak, ale ja jestem Niemką – powiedziała.
– A�więc Mazurką? – spytałem.
– Tak, Niemką – odparła i�zaraz musiała oddalić się do innych stolików.
Później, gdy raz po raz podchodziła do nas, mogłem z�nią porozmawiać. 

Opowiedziała nam, że jej rodzice mieszkają jeszcze w�Olsztynie; ona sama 
tu się urodziła i�wychowała. Od 1945 roku – była wtedy jeszcze małym dzie-
ckiem – niemal zaprzestano mówienia po niemiecku, ponieważ było to zbyt 
niebezpieczne.

Dzisiaj można znowu zdobyć się na odwagę i�mówić po niemiecku, ale 
w�ciągu dwunastu lat, przede wszystkim w�latach szkolnych, zdążyła dużo 
zapomnieć. Jej rodzice pomstowali na nią i�mówili, że teraz i�ona musi na-
uczyć się niemieckiego, ale do tej pory miała ku temu tak niewiele okazji. 
Miała za dużo pracy, a�poza tym za mało ludzi ma odwagę publicznie mó-
wić po niemiecku. 

– W�innych miastach jest ich podobno więcej – twierdziła, – ale tutaj w�Ol-
sztynie, to miasto wojewódzkie, a�Polacy tak długo nie dawali spokoju Niemcom, 
że większość z�nich straciła zapał do mówienia po niemiecku.

[...]
Od początku roku 1957 ceny w�Polsce stały się przystępne dla obcokra-

jowców. Wcześniej kurs, sztucznie dostosowany do rosyjskiego rubla, wy-
nosił 1 złoty za 1 markę niemiecką, teraz za jedną markę trzeba zapłacić 
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sześć złotych. Podczas gdy ta poprawa ma pozytywne znaczenie dla zagra-
nicznych gości, koszty utrzymania w�Polsce są nadal bardzo wysokie, a�wie-
lu robotników niemal nie jest w�stanie się utrzymać.

Uświadomiliśmy to sobie ponownie w�wieczór naszego przyjazdu, pro-
wadząc rozmowę z�dyrektorem hotelowej jadalni, młodym mężczyzną krót-
ko po trzydziestce. Podszedł do naszego stolika i�przywitał nas jak honoro-
wych gości swojego lokalu. Na nasze zaproszenie przysiadł się do nas, nie 
chciał jednak się napić.

– Kiedy mam służbę, nie piję – wyjaśnił. Wkrótce dowiedzieliśmy się, że 
umiejętność mówienia po niemiecku nabył jako jeniec wojenny w�Austrii. 
Niedługo potem pochłonięci byliśmy dyskusją o�życiu w�Olsztynie.

Dyrektor był człowiekiem niezwykle otwartym i�nie odczuwał skrępo-
wania, opowiadając nam o�swoim życiu. W�ten sposób doszliśmy także do 
tematu cen i�standardu życiowego. Za swoją pracę na stanowisku dyrekto-
ra jadalni od 7 rano do późnego popołudnia i�służbę nocną do godziny 24 
co drugi dzień, dyrektor otrzymuje 2 tys. złotych na miesiąc. Z�takiej pensji 
z�pewnością nie mógłby utrzymać siebie, żony i�trojga dzieci. Dlatego jego 
żona, która – jak nam dumnie wyjaśnił – skończyła szkołę średnią, musi 
pracować w�biurze, co przynosi jej tysiąc złotych miesięcznie. W�ten sposób 
rodzina ledwo wiąże koniec z�końcem. Ale największą trudność tego po-
dwójnego zarobkowania, powiedział wyraźnie zatroskany dyrektor, stanowi 
fakt, że dwoje z�dzieci pozostaje codziennie godzinami bez opieki, spędza-
jąc czas na ulicy. Tylko trzecie i�najmłodsze dziecko chodzi do przedszkola. 
Dla starszych nie ma w�ogóle możliwości załatwienia godnej zaufania opieki 
w�czasie pomiędzy końcem zajęć w�szkole a�powrotem do domu.

– Nie wiemy, co mamy robić – powiedział dyrektor – zarabiać mniej pienię-
dzy, czy zostawiać dzieci same? [...]

Jak większość nowych mieszkańców Olsztyna, dyrektor pochodził ze 
wschodniej Polski. Jego miastem rodzinnym było Wilno, skąd wypędzo-
no go po wkroczeniu wojsk rosyjskich. Od tamtej pory spędził jedenaście 
lat w�Olsztynie, polubił miasto i�okolicę. Twierdził jednak, że nie wszyscy 
nowi przybysze żywią podobne uczucia, wielu z�nich czuje się nieszczęśliwy-
mi i�tęskni za wschodnimi terenami Polski. [...]

Dowiedzieliśmy się także, że Olsztyn jest dzisiaj większy niż przed wojną 
oraz że stolica województwa wyhodowała sobie ogromną ilość biurokratów. 
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W�mieście i�okolicach nie istnieje niemal żaden przemysł, opowiadał dy-
rektor, a�do końca 1956 roku nie istniały też żadne przedsiębiorstwa o�cha-
rakterze prywatnym. Od października 1956 roku i�po objęciu przez Gomuł-
kę stanowiska Sekretarza Komunistycznej Partii Polski wiele się zmieniło. 
Pierwszymi prywatnymi przedsiębiorcami byli taksówkarze. Dzisiaj znowu 
jest ich siedemdziesięciu. Otworzono także kilka nowych prywatnych skle-
pów, które jednak nie mają łatwego losu. Nie są konkurencyjne, ponieważ 
niemal wszystkie artykuły do sprzedaży muszą nabywać od przedsiębiorstw 
państwowych.

Gdy zrobiło się późno, a�w� lokalu zataczało się coraz więcej pijanych, 
dyrektor jadalni podjął temat alkoholizmu. Powiedział, że wódka jest naj-
większym społecznym problemem w� Olsztynie. Bardzo młodzi mężczyźni, 
ale też dziewczęta, zostają nałogowymi alkoholikami, i�należałoby zaanga-
żować wszelkie środki, żeby poprawić tę sytuację. Pierwszym środkiem za-
pobiegawczym powinien być zakaz sprzedaży wódki w�publicznych lokalach 
w�sobotnie wieczory, twierdził dyrektor. [...]

[Na drugi dzień dyrektor] z� jednym z�dzieci zrobił z�nami przejażdżkę 
po mieście. W�porównaniu z�innymi miejscowościami w�Prusach Wschod-
nich, które widzieliśmy do tej pory, Olsztyn uniknął poważniejszych znisz-
czeń. W�centrum miasta brakuje co prawda wielu domów, ale gruzy zosta-
ły już uprzątnięte i, jak opowiadał nam dyrektor, ma ono zostać całkowicie 
odbudowane. Najbardziej znane budynki miasta, kościoły, nowy ratusz i�za-
mek, są nienaruszone i� odnowione. Zwiedziliśmy zamek, który zachował 
się w� całości, i�weszliśmy na wieżę Kopernika, skąd zrobiłem kilka zdjęć. 
Następnie Jacqueline wróciła do samochodu, a�ja spacerowałem z�dyrekto-
rem i�jego małym synkiem ulicami miasta. Po drodze wszedłem do stojącego 
obok zamku ewangelickiego kościoła, gdzie właśnie odbywało się niedziel-
ne nabożeństwo. Pastor wygłosił swoje kazanie po polsku. Niedaleko jedne-
go z�katolickich kościołów natknąłem się na sklep z�napisem „Ars Christia-
na”. Sprzedawano tam artykuły religijne. – Przed rokiem tego sklepu jeszcze 
nie było – powiedział dyrektor. [...]
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Uroczystość oswobodzenia w�ruinach

MARIENBURG (MALBORK)
Średniowieczna sztuka budownictwa nie zostawiła na tych terenach pomni-
ka wywołującego silniejsze wrażenie niż gotycki zamek krzyżacki w�Malbor-
ku z�otaczającymi go pięknymi budowlami. By się o�tym przekonać, trzeba 
tylko zobaczyć jedną z�wielu fotografi i przedstawiających ten zespół budyn-
ków. Rzeczywiście jest się zdanym na fotografi e, ponieważ z� samego Mal-
borka niewiele pozostało. Oto moje pierwsze nagrane na kasetę wrażenia 
po przybyciu:

Aktualnie siedzę w�samochodzie na brzegu Nogatu naprzeciw zamku. Mam przed 
sobą kilka starych fotografi i Malborka i�chciałbym opisać, co jeszcze z� tego pozo-
stało. Nie ma tego dużo. Zachowały się dwie okrągłe wieże obronne, które – pa-
trząc z�przeciwległej strony – stoją na lewo od zamku. Kolejne obrazy wyglądają dra-
matycznie. Słynny Zamek Średni z�Pałacem Wielkich Mistrzów wprawdzie jeszcze 
stoi, ale – widać to stąd bardzo wyraźnie – jest bardzo poważnie uszkodzony. Kieru-
jąc wzrok na prawo, widzimy Zamek Wysoki, który ucierpiał jeszcze mocniej. Wie-
ża Kościoła Najświętszej Marii Panny, należąca niegdyś do zamku, zniknęła, braku-
je także całej nadbudowy fasady Zamku Wysokiego. Nie ma przedzamcza po drugiej 
stronie fosy. Poza pozostałościami dawnego ratusza nie stoi już żaden z�budynków na 
słynnym pięknym, przylegającym do zamku rynku. Brama Mariacka na końcu ryn-
ku to niemal ruina. Cały zespół zamkowy przedstawia stąd niewiele więcej niż opła-
kaną, szaroburą stertę gruzów. Przejeżdżamy teraz na drugi brzeg rzeki, żeby przyj-
rzeć się ruinie z�bliska.

Koniec nagrania.

Przechadzałem się następnie po ruinach Malborka z�aparatem fotogra-
fi cznym i� magnetofonem, żeby móc nagrać swoje wrażenia na mikrofon, 
a�jednocześnie robić zdjęcia:

Doszedłem właśnie przez Bramę Mariacką tam, gdzie prawdopodobnie położony był 
rynek. Mówię prawdopodobnie, ponieważ nie istnieje już niemal żaden punkt od-
niesienia. Nie stoi już nic poza zachowanym fragmentarycznie ratuszem. Po lewej 
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piwnica jakiegoś stojącego tu kiedyś budynku. Nad nią stos gruzów. Potem kawa-
łek muru z�połową łuku bramnego. W�tych ruinach owca skubie trawę i�patrzy na 
mnie zdziwiona: kto to tu chodzi? Przy zachowanej połowie ratusza pracuje dwóch 
mężczyzn łopatą i�toporem. Nie wiadomo, co robią – w�każdym razie niedokładnie. 
Trzeci śpi niedaleko. Sposób ułożenia ciała, jego wykrzywiona twarz i�otwarte usta 
świadczą o�konsumpcji wódki.

Bliżej zamku stoi jeszcze jeden kościół. To katolicki kościół parafi alny na pół-
nocnym końcu rynku. Odnowiono go w�ostatnim czasie; biała farba na oknach jest 
jeszcze świeża. W� środku odbywa się właśnie nabożeństwo. Słyszę grające organy 
i�śpiew. Na zewnątrz, na rabacie kwiatowej wokół fi gury maryjnej, pracuje kilku lu-
dzi. Ten maleńki fragment Malborka wygląda na bardzo zadbany.

Idę dalej, wzdłuż fosy zamku, i�skręcam za róg. Teraz widać, jak bardzo zniszczo-
ny jest Zamek Wysoki. Mogę zajrzeć do nawy Kościoła Najświętszej Marii Panny 
– brakuje nie tylko wieży, ale także całego dachu. Na górze widać jednego jedyne-
go robotnika (cały dawny kościół leży ponad drogą prowadząca wokół zamku). Bę-
dzie musiał długo pracować, zanim uda się tam coś wyremontować. Im bliżej Zamku 
Średniego, tym więcej ruin, jeszcze więcej połowicznie zniszczonych budynków i�pa-
sących się między nimi owiec.

Tu i�ówdzie widać ludzi kopiących w�ruinach. Czy mają jeszcze nadzieję na od-
nalezienie skarbów? Czy też chodzi wyłącznie o�cegły? Zapewne o�to drugie. Smutne 
szczątki wielkiego pomnika średniowiecza, epoki, którą w�Polsce otacza się tak wiel-
kim szacunkiem. Wracam do samochodu.

Koniec nagrania. [...]

W�drodze powrotnej z�zamku znalazłem na ulicy broszurę z�programem. 
Na stronie tytułowej znajdowała się fotografi a krzyżackiego zamku, nie-
zupełnie takiego, jakim był kiedyś, ale też nie całkiem takiego, jak wyglą-
da teraz – nieco upiększona. Pod spodem zamieszczono napis: 8-9 czerw-
ca, 1457-1957 oraz tekst. Z�pomocą naszego słownika polsko-niemieckiego 
udało nam się stwierdzić, że ma się odbyć uroczystość z� okazji 500-lecia 
„oswobodzenia” Malborka. W� programie uroczystości przedstawiono do-
kładnie los miasta Malborka: „oswobodzenie” w� roku 1457 przedstawia-
ne jest w�Polsce jako niezwykle ważne wydarzenie polskiej historii. Z�oka-
zji tego święta mają odbyć się – jak czytamy w�broszurze – oprowadzanie po 
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zamku, inscenizacje historycznych sztuk teatralnych, koncerty muzyki lu-
dowej i�tańce ludowe, koncert Orkiestry Filharmonii Bałtyckiej i� imprezy 
sportowe. Aby uniknąć ponownych nagabywań milicjanta o� autograf od 
Jacqueline, stajemy w�niejakim oddaleniu od zamku i�podczas małego po-
siłku rozszyfrowujemy program. Zastanawiamy się, co to będzie za uroczy-
stość, w�tej ruinie za nami. Chcemy teraz zjechać z�głównej drogi, by zoba-
czyć niektóre z�odleglejszych okolic i�wsi. [...]

Tłumaczenie: Kaja Poprawska
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ZA ODRĄ I�NYSĄ. 
REPORTAŻE Z�POLSKICH ZIEM ZACHODNICH I�PÓŁNOCNYCH 

(1962)

W�Krainie Tysiąca Jezior

[...] POCIĄG MKNIE przez szeroką równinę. Za oknami przesuwają się kolej-
ne miejscowości. W�Tczewie przekraczamy Wisłę.

Na wschód od bogatej w�wodę, żyznej delty Wisły, pomiędzy Nogatem 
i� Niemnem, rozciąga się szeroko Pojezierze Mazurskie. Malowniczy kraj-
obraz trzech tysięcy srebrzyście połyskujących, zarośniętych drżącą trzciną 
jezior, gęstych lasów iglastych i�liściastych, soczystych łąk i�pastwisk, pokry-
tych trawą i�krzewami łagodnych wzniesień, jest rajem dla wędrowca.

Ową krainę, należącą obecnie do województwa olsztyńskiego [obec-
nie warmińsko-mazurskie], określa się dzisiaj jeszcze jej historyczną nazwą 
Warmia i�Mazury. Niegdyś nazywano ją Prusami Wschodnimi.

Ta nazwa burzy wszelkie wyobrażenia o�tym, co rajskie, romantyczne czy 
sielankowe; ta nazwa wzbudza historyczne reminiscencje, od stuleci związa-
ne z�hasłem „parcie na Wschód”, „Drang nach Osten”.

Owe Prusy Wschodnie, określane niegdyś przez armię pruską kuź-
nią wojny, zaprawdę nie miały sielankowej, romantycznej i� spokojnej hi-
storii. Historia Prus Wschodnich – jak powiedział kiedyś namiestnik nie-
miecko-pruskich junkrów – to wojna; wojna zrodziła Prusy Wschodnie; wojna 
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ukształtowała ich ducha. Bez wątpienia miał na myśli władców Prus Wschod-
nich, niemieckich kolonizatorów feudalnych, ciemiężycieli polskiej ludno-
ści, niemieckich militarystów i�faszystów, dla których wojna stanowiła po-
wszednie rzemiosło.

Bastion Smętka – Malbork

[...] ZAPEWNE JEDNĄ Z�NAJSILNIEJSZYCH fortyfi kacji średniowiecznych, które 
zna Europa, był Marienburg (Malbork), główna siedziba niemieckiego Za-
konu Krzyżackiego w�Krainie Tysiąca Jezior. [...]

Popołudniowe słońce upalnego lipcowego dnia rzuca prażące promie-
nie na leniwie płynącą wodę Nogatu. Ciężko odbijają się w�niej grube, czer-
wonobrunatne mury, blanki i� wieże starego rycerskiego zamku. Po prze-
kroczeniu odbudowanego betonowego mostu – jego poprzednik w� 1945 
roku został wysadzony w� powietrze przez potomków dawnych mieszkań-
ców zamku, faszystowskie hordy SS – docieramy do miasta. Po esesmań-
skich obrońcach twierdzy Marienburg w� mieście pozostały ruiny i� stosy 
gruzów. Za to sama twierdza, otoczona potężnym systemem kazamatów, 
murów, fos, krótko mówiąc: jednym wielkim kamiennym pasem umoc-
nień, przetrwała w�większej części wojenną zawieruchę. Miejsca dotknię-
te zniszczeniem odbudowano i� wciąż jeszcze odbudowuje się je z� zacho-
waniem wierności pierwowzoru. Na rozległym podwórzu zamku składuje 
się cegły i� worki z� cementem. Uszkodzone budynki otoczono wysokimi 
rusztowaniami.

Od mojego towarzysza dowiaduję się, że już wkrótce po zakończeniu 
wojny cały sztab polskich restauratorów i� specjalistów budowlanych roz-
począł rekonstruowanie zamku. Niektórzy zwiedzający z� zagranicy pytają, 
zdziwieni tym pośpiechem, czy nie jest błędem angażowanie ogromnych 
środków i�kosztownej siły roboczej do odtworzenia tego zbójeckiego gniaz-
da Krzyżaków, owej bastylii nędzy i� biedy. Czyż Marienburg nie wykonał 
jeszcze swojej „misji”? A�może prace te podyktowane są architektonicznym 
pietyzmem?

Oświęcim, miejsce okrucieństwa, fabryka śmierci Smętka, został odbu-
dowany, by trwać jako wieczny pomnik dla potomnych.
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Także Malbork-Marienburg ma jeszcze zadanie do spełnienia jako 
wieczny – słynny i�osła- wiony – pomnik zwycięstwa przyszłości nad boles-
ną przeszłością!

Głucho brzmią kroki zwiedzających w�długich korytarzach obronnych 
i�krużgankach, pod sklepieniami, w�komnatach i�kaplicach. Głuche rodzą 
się uczucia na widok murów z�czerwonobrunatnej cegły. Nawet piękno nie-
których budynków nie zatrze tego wrażenia. [...]Bismarck, Hindenburg czy 
Hitler, oni wszyscy otaczali niegdysiejsze uroczystości krzyżackie legendami, 
zakłamanymi tradycjami, mitami, które miały służyć ich planom podbojo-
wym. Marienburg był symbolem ich zbrodni, Malbork to symbol ich osta-
tecznej klęski – w�Polsce.

Ponieważ także i�dziś kult krzyżacki należy jeszcze do smutnej rzeczywi-
stości. W�1958 roku, w�kolońskim kościele św. Andrzeja, dawny kanclerz 
z�Bonn Konrad Adenauer pozwolił nałożyć na siebie biały płaszcz z�czarnym 
krzyżem i�mianować się na honorowego rycerza „Zakonu Najświętszej Ma-
rii Panny”. W�asyście swych przyjaciół – mordercy Żydów Oberländera, mi-
nistra Meerkatza i�kardynała Wendla – złożył hołd duchowym przodkom. 
Przywołał tradycję Marienburga oraz przysiągł zawsze wiernie służyć Zako-
nowi i�walczyć w�duchu Krzyżaków za „niemiecki Wschód”.

W�istocie, historia Don Kichota, „rycerza o�smutnej posturze”, znalazła 
swego bohatera ery nowożytnej. W�czasach, gdy nad jego głową krążą sput-
niki, rakiety i�statki kosmiczne, ów honorowy Krzyżak chce jeszcze raz pod-
jąć opętańczą inwazję na Wschód i�po raz wtóry przemienić kwitnące dzisiaj 
Warmię i�Mazury w�wojenne gniazdo. [...]

Olsztyn – miasto, które obronił Kopernik

OLSZTYN JEST OSTATNIM MIASTEM WOJEWÓDZKIM na trasie mojej podróży 
przez polskie Ziemie Zachodnie i�Północne. To metropolia Mazur, „Krainy 
Tysiąca Jezior”. Czarujący i� romantyczny krajobraz północno-wschodniej 
części Polski przyciąga co roku setki tysięcy wędrowców i�turystów z�całe-
go kraju, a�większość z�nich przybywa do Olsztyna, administracyjnego i�kul-
turalnego centrum województwa, by stąd udać się w�stronę leżących w�nie-
wielkim oddaleniu jezior.
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Niesiony prądem mas turystów przespacerowałem się po głównej uli-
cy, kierując się do centrum miasta. Wokół starego rynku wznoszą się odre-
staurowane zgodnie z�pierwowzorem mieszczańskie domy z�czerwonej cegły, 
domy handlowe i� budynki publiczne. Tu historyczny Olsztyn powstał na 
nowo. Wydaje mi się jednak, że te robiące nieco idylliczne wrażenie ściany 
szczytowe, wąskie uliczki i�zakątki coraz mniej współgrają z�ruchliwym ży-
ciem nowego Olsztyna. Ale ta odnowiona przeszłość jest jedynie maleńką 
wysepką w�szybko rozrastającym się mieście.

Nowy Olsztyn – to nowoczesne, jasne i�przyjazne domy mieszkalne z�ko-
lorowym tynkiem, szerokie ulice z�ożywionym ruchem, dekoracyjnymi zie-
leńcami, tętniącymi życiem placami zabaw, zapraszającymi sklepami. [...]

Naturalnie interesuje mnie także historia miasta. Gdzież mógłbym uzy-
skać lepszą informację na ten temat niż w� muzeum miejskim? Doświad-
czenie nauczyło mnie, że wszędzie w�Polsce muzea i�wystawy urządzone są 
z� dużą pieczołowitością i� starannością. Polscy historycy z� dużym zapałem 
zajmują się badaniem szczególnie historii Ziem Zachodnich i�Północnych. 
Przecież ludzie, którzy odnaleźli tu swoją nową ojczyznę, też chcieliby do-
wiedzieć się czegoś o� jej historii. Docieram do odrestaurowanego zamku 
nad Łyną. W�średniowiecznej warowni krzyżackiej znajduje się dzisiaj Mu-
zeum Mazurskie. [...]

Pytam o�dyrektora i�okazuje się, że mam szczęście go zastać. Pan Skurp-
ski, przyjazny, otwarty 50-letni mężczyzna, który serdecznie mnie wita, na-
leży do „pionierów”, przybyłych jako pierwsi do Olsztyna w� 1945 roku. 
Pełen uporu od początku pomagał w�stworzeniu kulturalnego życia oswo-
bodzonego miasta rodzinnego. Wymowne tego świadectwo stanowią histo-
ryczne zbiory muzeum, z�których w�ciągu ostatniej dekady stworzył poucza-
jącą i�interesującą wystawę o�przeszłości mazurskiej krainy.

Zaprosiwszy mnie na spacer po komnatach i�gabinetach zamku, udziela 
mi zwięzłej lekcji o�historii Olsztyna.

Nasz zamek to historyczne, napawające nas dumą miejsce. Działał tu je-
den z�największych synów naszego kraju, który zapoczątkował nową epokę 
nauki i�ludzkiego poznania. Mikołaj Kopernik, sławny astronom, który zre-
wolucjonizował ówczesny obraz świata swoją teorią o�tym, że Ziemia kręci 
się wokół własnej osi i�wokół Słońca, żył tutaj w�latach 1516-1521. W�tym 
czasie Kopernik, przebywający na zamku krzyżackim jako administrator 
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biskupów warmińskich, nie tylko położył wielkie zasługi na polu nauki, 
lecz także działał na rzecz miasta. Polecił przeprowadzić wodociągi, wzniósł 
obserwatorium astronomiczne, a� w� roku 1520 zwycięsko obronił Olsztyn 
przed nacierającymi oddziałami krzyżackimi. [...]

Dyrektor muzeum wiedzie mnie do pomieszczenia, gdzie znajduję witry-
ny z�ulotkami, prasą i�dokumentami w�języku niemieckim. 

Przedstawiono tu rozwój Mazur po pierwszej wojnie światowej. Gdy w� listopadzie 
1918 roku w�Niemczech wybuchła rewolucja, także w�Olsztynie powstały rady ro-
botniczo-żołnierskie. Na ratuszu podniesiono czerwoną fl agę. Reakcyjni ofi cerowie 
i�kapitaliści zostali rozbrojeni. Polscy i�niemieccy robotnicy wspólnie walczyli prze-
ciw ciemiężycielowi. Tak zaczął się nowy okres także na Mazurach. Na jednej z�ulo-
tek czytam apel rewolucyjnej rady robotniczo-żołnierskiej z�Olsztyna, napisany w�ję-
zyku niemieckim i� polskim: Żądamy zakończenia wojny! Chcemy porozumieć się 
z�rosyjskim ludem. Walczymy o�porozumienie z�Polakami!

Niemieccy i�polscy robotnicy zbratali się. Razem walczyli w� szeregach 
Komunistycznej Partii Niemiec. Ale reakcja była jeszcze zbyt silna. W�rę-
kach Smętka pozostały ogromne twierdze w�tym kraju. Mord i�terror sta-
nowiły środki ucisku wobec ludu. Szczególnie dotkliwie ucierpiała polska 
ludność mazurska. Podobnie jak na Dolnym Śląsku, także i�tu przeprowa-
dzony pod „kontrolą aliantów” w� 1920 roku, żądający zachowania praw 
polskiej ludności plebiscyt stłumiono środkami terroru pruskich junkrów 
i�kapitalistów.

Po przejęciu władzy przez Hitlera represje wobec Polaków w�krainie ty-
siąca jezior przybrały jeszcze brutalniejsze formy. Ostatecznie rozwinęły się 
one do tego stopnia, że podczas wojny doszło do doszczętnej likwidacji pol-
skości. Do faszystowskich obozów koncentracyjnych wywożono polskich 
i�sympatyzujących z�nimi niemieckich robotników i�patriotów. „Zdobywcy 
Wschodu” Smętka chcieli zatrzeć jakikolwiek ślad polskości. Udało im się 
dokonać wielu zbrodniczych czynów. Ale w�1945 roku zegar historii wybił 
godzinę sprawiedliwości także dla Krainy Tysiąca Jezior, godzinę uwolnienia 
z�rąk Smętka. [...]
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Grunwald – 550 lat później

NIEDZIELA, 15 LIPCA 1960 R.

W�swoim kalendarzu jako cel podróży zanotowałem: Grunwald. Już od 
początku mojego pobytu w�Polsce nazwa Grunwald, którą słyszałem zawsze 
i�wszędzie, zapadła mi w�pamięć. Wydawało mi się, jakby wszystkich zauro-
czyła; wypisywano ją dużymi literami na plakatach słupów ogłoszeniowych; 
codziennie pojawiała się w�gazetach i�w�radiu; w�kawiarniach i�w�pociągu 
słyszałem ludzi wymawiających tę nazwę; nawet bawiące się dzieci mówiły 
o�Grunwaldzie. Na ustach wszystkich ludzi była ta mała mazurska wioska, 
której nazwa weszła do historii Europy na długo przed odkryciem Amery-
ki. 15 lipca to dzień, który wrył się na zawsze w�pamięć każdego Polaka jako 
ważna data historyczna. [...]

Towarzyszący mi w�Olsztynie polski kolega po fachu nie mógł poświęcić 
mi zbyt wiele czasu. Nie było się czemu dziwić, miał w�tych dniach pełne 
ręce roboty. Jego redakcja ponaglała, by pisał artykuły i�sprawozdania. [...]

Mimo to nie zapomniał o�mnie:

Oto pańska akredytacja na Trybunę Honorową w�Grunwaldzie. Jutro o�ósmej rano przy-
jedzie po pana samochód – oznajmił mi poprzedniego wieczoru. Znowu wyraziłem po-
chwałę dla talentu organizacyjnego moich polskich kolegów. Zawsze mogłem liczyć 
na ich wsparcie; niezależnie od tego, czy chodziło o�rezerwację pokoju hotelowego, 
o�bilety wstępu czy o�środki komunikacji – pomagali mi zawsze i�wszędzie. [...]

Punktualnie o�ósmej czeka na mnie, tak jak to było umówione, samo-
chód. Jednak mój polski przyjaciel nie przybywa sam. Przedstawia mi swoje-
go francuskiego gościa, kolegę ze znanej paryskiej gazety. W�ten sposób na-
sze towarzystwo robi się międzynarodowe. [...]

Droga jest asfaltowana i�w�dobrym stanie, jak prawie wszystkie drogi tu-
taj na Mazurach. Dawni władcy Prus Wschodnich przywiązywali do tego 
z�wiadomych powodów duże znaczenie, ponieważ były to strategiczne drogi 
dla ich planowanej „inwazji na Wschód”. Jedziemy długo niemal cały czas 
prosto na południe. Mimo to raz po raz musimy zwalniać, ponieważ drogę 
blokują długie kolumny samochodów. Są pełne ludzi. Wielu z�nich macha 
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w�naszym kierunku. Są to delegacje z�miast i�wsi, z� instytucji i� zakładów. 
Liczne samochody ozdobione są chorągiewkami i�transparentami. Na jed-
nym z�nich czytam: Grunwald 1960 – nasza odpowiedź dla zachodnioniemie-
ckich militarystów!

Dla duchowych potomków średniowiecznych Krzyżaków, niemieckich 
rycerzy Wschodu z�wczoraj i�dziś, Grunwald był solą w�oku. Dlatego próbo-
wali przemilczeć i�ukryć największą średniowieczną bitwę, w�której ich pra-
przodkowie ponieśli druzgocącą klęskę niczym wojska Hitlera nad Wołgą.

Setki lat usiłowali dokonać odwetu i� zemsty za swoje niepowodzenie. 
Kiedy w�1914 roku niemiecki imperializm rozpętał pierwszą wojnę świato-
wą, myśleli, że przyszła ich godzina. Pod Tannenbergiem, sąsiednią wioską 
obok Grunwaldu, prusko-niemiecki generał Hindenburg zdołał zadać po-
walający cios oddziałom carskiego generała Samsonowa. Swoje zwycięstwo 
niemieccy militaryści ogłosili historycznym rewanżem za klęskę pod Grun-
waldem. [...]

Grunwald – oznajmia szyld. Mała wieś. Wzdłuż bogato przystrojonej 
chorągwiami i�girlandami głównej ulicy stoi około dziesięciu gospód. Około 
dziesięciu lat temu rolnicy zrzeszyli się w�majątku państwowym i�wspólnie upra-
wiają 530 hektarów ziemi. Nasz PGR, jak w� skrócie określa się u�nas dobra 
państwowe, pracuje dobrze. Uznaje się go za wzór w�całym województwie, in-
formuje nas nasz polski kolega. [...]

Wreszcie jesteśmy na miejscu. Nasza jazda kończy się na dużej łące, na 
której parkują setki samochodów. Większość z�nich ma polskie numery re-
jestracyjne, wiele pochodzi z�zagranicy. Stąd już niedaleko do centralnego 
punktu pola bitewnego, gdzie odbywa się uroczystość. [...]

Docieramy do trybuny. Kołyszące się masy ludzi, do których ciągle jesz-
cze ze wszystkich stron napływają kolejni widzowie, wypełniają szerokie 
pole. Ilu może ich być? Pytam o�to mojego polskiego kolegę. Według naszych 
szacunków możemy oczekiwać około 150 tys. uczestników. Po uroczystości do-
wiaduję się, że było ich znacznie więcej: 200 tys. ludzi, przede wszystkim 
młodzieży, przybyło ze wszystkich województw kraju. [...]

Nad polem słychać nagle terkot sportowych samolotów i� helikopte-
rów. Na tłum spadają bukiety kwiatów. Przed trybuną honorową odbywa 
się przemarsz żołnierzy, milicjantów oraz weteranów wojennych z�koloro-
wym lasem chorągwi. Czoło pochodu niesie imitacje sztandarów Zakonu 
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Krzyżackiego, zdobytych w�bitwie przez oddziały Jagiełły, potem widać fl agi 
polskich powstańców z�roku 1830, następnie chorągwie z�powstań śląskich 
po pierwszej wojnie światowej i�w�końcu fl agi honorowe I�Dywizji im. Tade-
usza Kościuszki, która położyła kamień węgielny pod Ludowe Wojsko Pol-
skie i�niosła swoje chorągwie w�zwycięskiej walce od rosyjskich stepów aż 
po Berlin.

Na trybunie panuje poruszenie. Pojawiają się członkowie partii i� rzą-
du oraz zagraniczni goście honorowi, na czele z� I� Sekretarzem Komitetu 
Centralnego Władysławem Gomułką. Publiczność nagradza ich okrzyka-
mi i� oklaskami. Następnie rozbrzmiewa hymn państwowy „Jeszcze Polska 
nie zginęła...”. Tak wygląda otwarcie uroczystości 550-lecia bitwy pod 
Grunwaldem.

Aleksander Zawadzki, przewodniczący Rady Państwa Polskiej Rzeczpo-
spolitej Ludowej, otwiera tę ogromną manifestację. W� towarzystwie uro-
czystych dźwięków orkiestry wojskowej następuje odsłonięcie mającego 
wysokość domu szarego obelisku z�dwiema wykutymi w�granicie głowami 
rycerzy. [...]

Zagraniczni goście przekazują swoje pozdrowienia. Następnie do mi-
krofonu podchodzi Władysław Gomułka i�rozpoczyna uroczystą przemowę. 
Raz po raz jego słowa przerywają owacje i�pełne aprobaty okrzyki. Idący od 
ogromnych glinianych kolumn głos sekretarza sięga daleko w�publiczność. 
Wygłaszane słowa są pełnym wyrazu wyznaniem ufności w�wolność i�soli-
darność obozu socjalistycznego, z�którym Polska czuje się mocno związana. 
Dużą część swojego wywodu Gomułka poświęca stosunkom pomiędzy dzi-
siejszą Polską i�swoim zachodnim sąsiadem, Niemcami. Jakże odmienne są 
one dzisiaj, po 550 latach od tego historycznego wydarzenia! [...]

Niemiecka Republika Demokratyczna wyrwała w�swym kraju korzenie 
imperializmu i�militaryzmu, uznała granicę na Odrze i�Nysie i�wychowuje 
naród niemiecki i�jego młode pokolenie w�duchu internacjonalizmu i�umi-
łowania pokoju. Dziś na spotkaniach i�manifestacjach przedstawicieli na-
rodów Polski i�NRD rozbrzmiewa hasło „Freundschaft” – przyjaźń – wyraz 
wspólnoty naszych celów, dążeń i�interesów... 

Ta przyjaźń kwitnie, ponieważ oba kraje jednoczą szczytne ideały i�cele 
socjalizmu. Dzięki temu w�obu krajach odnieśliśmy zwycięstwo nad Smęt-
kiem, poniósł on tam swą największą porażkę i�został na zawsze wypędzony.
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Ale w�Niemczech Smętek nie został jeszcze ostatecznie pokonany. Na 
Zachodzie wciąż jeszcze ma swoje bastiony i�obmyśla odwet i�zemstę. Wła-
dysław Gomułka przedstawił to w�sposób oczywisty:

Gdy my świętujemy rocznicę bitwy grunwaldzkiej pod znakiem pokoju, 
to siły rządzące w�zachodniej części Niemiec – w�Niemieckiej Republice Fe-
deralnej – manifestują swoje odwetowe, agresywne dążenia, swoje powino-
wactwo z�najgorszymi tradycjami pruskiego „Drang nach Osten”... Wilcza 
natura imperializmu niemieckiego nie zmieniła się od czasów Ulricha von 
Jungingen do czasów Konrada Adenauera. Ale zmieniły się czasy. Droga na 
Wschód przed niemieckim imperializmem została zamknięta raz na zawsze. 
Zagradza ją stojący na straży pokoju, zespolony wspólną ideologią potęż-
ny sojusz państw – sygnatariuszy Układu Warszawskiego, niewzruszona jed-
ność obozu socjalistycznego...

Setki tysięcy uczestników nagrodziły te słowa prawdy kilkuminutową 
owacją. [...]

To, co potem następuje, jest w� istocie sensacją dnia: jeden wielki ło-
skot i�huk ultradźwięków, przewyższający z�pewnością huk bitwy Anno Do-
mini 1410. [...]

Imponujące widowisko, dające świadectwo wysokich umiejętności, od-
wagi i�ciągłego stanu gotowości polskiego lotnictwa – gigantyczny latający 
bastion przeciw Smętkowi i�jego wojownikom, stojący dzień i�noc na stra-
ży pokoju, razem z�całym obozem socjalistycznym. Robiącą wrażenie mani-
festację zamyka przesłanie wysłane do całego świata poprzez 30 tys. białych 
gołębi i�małych baloników: Za pokój i�przyjaźń! [...]

Długo stałem przed granitowym obeliskiem z� dwoma spoglądającymi 
w�przeciwnych kierunkach rycerskimi obliczami. Wielu ludzi w�skupieniu 
przyglądało się pomnikowi. Próbowałem odczytać rysujące się na twarzach 
uczucia. Nie zobaczyłem na nich ani zwycięskiej pychy, ani zarozumiałości. 
Myślę, że ci ludzie odczuwali to, co podczas odsłonięcia pierwszego pomni-
ka bitwy pod Grunwaldem Ignacy Paderewski ujął słowami: Ten pomnik, na 
który spoglądamy, nie powstał z�nienawiści. Zrodził się on z�głębokiej miłości do 
ojczyzny... w�miłości i�wdzięczności dla owych przodków, którzy nie wkroczyli na 
pole bitwy dla łupu, lecz w�obronie naszej dobrej sprawy... [...]

Właściwie chciałem zapisać bilans końcowy mojego pobytu w�Olszty-
nie i�przygotować się do jutrzejszego odjazdu do Warszawy, kiedy zadzwonił 
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telefon. Mój polski przyjaciel złożył mi następującą propozycję: Niech pan 
przesunie odjazd o�jeden dzień! Jutro może pan jeszcze zrobić wycieczkę po Ma-
zurach. Załatwiłem samochód... [...]

Moi przewodnicy co chwilę z�dumą wskazują na to, co nowe i�przeło-
mowe w�ich stronach ojczystych: Dawniej Mazury były obszarem o�charak-
terze głównie rolniczym. W�ostatnich latach powstały tu jednak w�wielu 
miejscach zakłady przemysłowe.

Rzeczywiście, w�Krainie Tysiąca Jezior, którą niegdyś pruscy namiestni-
cy z�rozmysłem skazali na wegetację, traktując ją jako słabo rozwinięty ob-
szar nadgraniczny, i�nie przeprowadzali większych inwestycji, nie licząc in-
westycji wojskowych, w�tej krainie uprzemysłowienie posuwa się wielkimi 
krokami naprzód. W�małych, niegdyś apatycznych miasteczkach, życie tra-
ci swój monotonny charakter. Do codziennego widoku należą dźwigi, rusz-
towania i�betoniarki. [...]

Tłumaczenie: Kaja Poprawska
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PRZEMÓWIENIE NAD GROBEM HENRY’EGO SMOLKI 

(1960)

MOŻE OJCZE ZAUWAŻYŁEŚ, że nie tyle się przestraszyliśmy, ile nie chcieliśmy 
przyjąć do wiadomości tego, co nam napisało kierownictwo schroniska dla 
bezdomnych. W�ciągu tych wszystkich lat pogodziliśmy się – a�zresztą co 
innego mielibyśmy zrobić? – z� tym, że zniknąłeś i� że nigdy nie odnajdzie 
się twój ślad: gdzieś między Łukowcem, skąd wyruszyłeś i�tylko tobie zna-
nym celem, gdy w�mroźną lutową noc wsiedliście na ostatnią ciężarówkę, 
dzięki której udało wam się uciec. Przyzwyczailiśmy się do twojego zaginię-
cia i�byliśmy na najlepszej drodze, aby zapomnieć ciebie i� zadanie, które-
go się wtedy podjąłeś i�o�którym dowiadywaliśmy się z�krążących pogłosek; 
nie mieliśmy cienia nadziei, gdy najpierw zgłosiliśmy twoje zaginięcie, a�po 
dziesięciu latach wnioskowaliśmy, aby uznano cię za zmarłego. Uczyniliśmy 
to dla ciebie i�dla siebie. Dla ciebie, ponieważ chcieliśmy ci oddać ostatnią 
przysługę, abyś został zapomniany; dla nas, ponieważ chcieliśmy po cichu 
zabezpieczyć się na wypadek, gdybyś wraz ze swoją absurdalną własnością 
wychynął z�niebytu, aby odebrać nam spokój. Wszystko, co do ciebie ojcze 
czuliśmy, czuliśmy do zaginionego.

A� teraz się pojawiłeś. Były burmistrz Łukowca, naszego dawnego gra-
nicznego miasta na wschodzie, umarł w�schronisku dla bezdomnych, gdzie 
pod fałszywym nazwiskiem dzielnie okupował siennik i� bronił go przed 

Prusy Wschodnie.indd   634Prusy Wschodnie.indd   634 14.06.2022   16:22:1214.06.2022   16:22:12



« 635 »

Trudna żałoba. Przemówienie nad grobem Henry’ego Smolki (1960)  

zakusami starych, swarliwych wyjadaczy; umarł i� zabrał do grobu wodo-
szczelny woreczek, w�którym – jak przypuszczałeś – spoczywały historia i�los 
naszego miasta, albo raczej to, co z� jego historii i� losu pozostało, gdy je 
opuściłeś w�lutową noc. Twój ślad znów stał się widoczny, niczym ślad na 
wydmach, który wiatr raz jeszcze odsłonił, zanim go ostatecznie zawieje; 
zmuszasz nas więc ojcze, aby jeszcze raz się tobą zająć, wczytać się w�twój 
ślad i�przypomnieć sobie godzinę, gdy podjąłeś się zadania, które na zawsze 
cię od nas oddzieliło, nie pozostawiając nam do dziś niczego poza wstydem, 
zakłopotaniem i�trudną żałobą. Nie mamy dla ciebie żadnych okoliczności 
łagodzących, ponieważ wiemy, że do samego końca niewzruszenie wierzyłeś 
w�swoje zadanie. 

Wierzyłeś w� nie już owej pogodnej lutowej nocy, gdy dotarło do cie-
bie polecenie starosty, że musisz ocalić archiwum miejskie, dokumen-
ty z� 600-letniej historii Łukowca, przed Armią Czerwoną. Nasi żołnierze 
opuścili miasto, pozostali tylko ranni i�cywile, którzy zalegali przy drogach 
wylotowych i�czekali na pojazd, który by ich zabrał; ale nic nie nadjeżdżało, 
żadnego skrzypienia płóz na śniegu, stukotu kół wozu na naszych wytartych 
kocich łbach, tylko trzask pokrywy lodowej na jeziorze, w�której mróz żłobił 
długie rysy. A�potem, około północy, odezwał się coraz bliższy warkot poje-
dynczego silnika, na który ludzie czekający przy drodze wylotowej podnie-
śli głowy i�oswobodzili się z�opatulających ich łachmanów. Nie udało im się 
zatrzymać ciężarówki, więc ruszyli za nią, podążając za warkotem silnika, aż 
do ratusza, gdzie ją otoczyli spływającymi ze wszystkich stron strumykami, 
które nabrzmiewały i�rosły zasilane coraz to nowymi przybyszami, aż wresz-
cie szczelnie otoczyły i�zaklinowały ciężarówkę zwróconą tyłem do schodów 
ratusza. Stałeś, ojcze, na szczycie schodów w�eskorcie uzbrojonych żołnie-
rzy, którzy trzymali na dystans kołyszącą się falę ludzkich ciał, a�gdy tak sta-
liście, inni ładowali archiwum miejskie na pakę: skrzynie z�dokumentami, 
aktami, listami, paczki manifestów, apeli, dotrzymanych i�zerwanych umów 
– ostatni burmistrz Łukowca kazał załadować historię swojego miasta i�wy-
wieźć w�bezpieczne miejsce jego ani chwalebną, ani haniebną przeszłość, 
ponieważ myśleliście, że macie nad miastem władzę, dopóki macie w�ręku 
jego historię. Przeoczyliście tylko to, że w� historii zawiera się wszystko 
oprócz ślepej sprawiedliwości, której istnienie – choć sami nazbyt sprawied-
liwi nie byliście – w�swojej arogancji zakładaliście. I�gdy już załadowaliście 
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całą udokumentowaną przeszłość Łukowca, przedarliście się rzucając groź-
by przez mur ciał szczelnie otaczający ciężarówkę; widziałeś, jak niektórzy 
ludzie czepiali się jej burt niczym tratwy, biegli obok niej, błagając, a�w�koń-
cu was przeklinając; czy nie było wśród nich Grety? Czy nie uderzaliście 
jej kolbami karabinów po palcach, aż puściła brzeg paki? Greta miała wte-
dy szesnaście lat, była bardzo blada, jej roztargniony smutek napełniał was 
podejrzliwością, więc niechętnie patrzyliście na to, że z�nią jestem – pamię-
tasz jeszcze, prawda? Czy to ty odepchnąłeś ją w�ciemność, zrezygnowałeś 
z�niej i�innych, ponieważ przeszłość Łukowca wydawała ci się cenniejsza od 
życia czekających na ratunek? Czy świadectwo odparcia najazdu Tatarów 
było dla ciebie ważniejsze od Grety? Byliście ostatnimi, którzy opuścili Łu-
kowiec, którzy zdołali go opuścić owej nocy i�pojechaliście przez nasze lasy 
na północ na wybrzeże z�waszym absurdalnym bagażem uciekinierów, któ-
ry kiedyś miał wam ułatwić absurdalne roszczenia; dotarliście do miasta, 
które także opróżniliście z�jego historii. Być może wydawało wam się wte-
dy, że pozostawiacie innym żołnierzom jedynie zimne kamienie, pozbawio-
ne świadków ściany, puste miasto, do którego życie powróci dopiero wtedy, 
gdy wrócą głosy przeszłości. Myliliście się. 

Wraz z�cofającym się frontem pociągnęliście na północ i�nim jeszcze do-
tarliście do Zalewu, w� zaśnieżonej kotlinie dopadł was samolot; ostrzelał 
was dwa razy, a�wy z�płonącej ciężarówki zdołaliście uratować tylko jedną 
skrzynię i�trochę paczek z�dokumentami. Nie pochowaliście kierowcy, lecz 
zostawiliście go w�wypalonej szoferce; znaleźliście sanie, załadowaliście na 
nie pomniejszoną i�nadpaloną przeszłość Łukowca i�pociągnęliście wzdłuż 
Zalewu ku zamarzniętym pirsom w�Piławie. Musieliście, ojcze, w�jakimś wa-
gonie towarowym czekać cztery dnie i�noce na statek. W�tym czasie zabra-
łeś się za przegląd ocalałych zasobów historii i� sporządzenie wykazu strat. 
Co przepadło? Świadectwa z� czasu zarazy w� Łukowcu, a� może opatrzony 
pieczęciami dokument, na mocy którego jeden z�otyłych książąt kolskich 
przepisał ówczesną wieś Łukowiec swojej dwunastoletniej metresie?

A� może nasze miasto straciło dokument dotyczący jej wielkiego syna 
Fittko, generała w�okresie wojen na pograniczu, który własnoręcznie zabił 
wszystkich jeńców? Czyżby więc Fittko miał już nigdy nie istnieć? Założyłeś 
ojcze księgę strat przeszłości i�podliczyłeś to, co wam z�historii jeszcze po-
zostało, tobie i� twojemu ostatniemu pomocnikowi Sbrisnemu, inwalidzie, 
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który ci towarzyszył. I�dostaliście miejsce na statku; chociaż nabrzeże było 
pełne rannych, udało ci się zdobyć specjalną przepustkę, która uprawniała 
do wejścia na pokład ze skrzynią i�paczkami; czterech rannych zostało za to 
na lądzie jako ofi ary złożone tradycji Łukowca. Zabrał was stary drewniany 
szkuner i�płynąc na zachód, przez Zatokę Gdańską, zawiózł was aż na redę 
portu w�Świnoujściu, gdzie dotarliście o�świcie i�kołysząc się na kotwicznym 
łańcuchu otarliście się o�minę; było to otarcie ostateczne, które rozerwa-
ło statek na wysokości maszynowni na dwie części. Nikt nie miał szans, aby 
cokolwiek uratować, nikt oprócz ciebie, bo siedziałeś na tratwie, którą so-
bie po cichu upatrzyłeś na taką okazję z�właściwą ci drobiazgową i�niekie-
dy nieznośną starannością. I�dla większej chwały Łukowca zrezygnowałeś ze 
Sbrisnego, zabierając na tratwę kilka paczek dokumentów – na chybił tra-
fi ł, bo katastrofa nie zostawiła ci czasu do namysłu. Skrzynia poszła na dno. 
Leniwy nurt wypłukał z�niej papiery, niosąc je bezgłośnie nad dnem niczym 
martwe ryby – minione koleje losu Łukowca. Słona woda spłukała pismo, 
tak więc wielki pożar naszego miasta nigdy się nie wydarzył, nigdy nie mia-
ła miejsca klęska głodu i�żaden dokument nie zaświadczał już o�tym, któ-
rzy wymienieni z�nazwiska panowie mieli prawo zabijania obcych wchodzą-
cych na ich ziemie. Nigdy nie zdołalibyście udowodnić, że Łukowiec przejął 
swego czasu długi karciane możnego Wranki, gdyż jego pokwitowania tak-
że znajdowały się w�skrzyni. 

Ale ty ojcze wierzyłeś, że dość ci jeszcze zostało na tratwie, więc zosta-
wiłeś Sbrisnego, tak jak zostawiłeś Gretę, dobiłeś do plaży, zawlokłeś zdzie-
siątkowaną historię na wydmy, nie patrząc za siebie na redę, a�gdy uznałeś, 
że masz dość sił, ruszyłeś w�dalszą drogę. Obiecałeś staroście wykonanie za-
dania i�trzymałeś się tej obietnicy, nie widząc nic poza tym. Przekonanie, że 
działasz dla dobra Łukowca, broniło cię przed wątpliwościami, pociągną-
łeś więc dalej na zachód, załapując się dzięki przebiegłości, którą z� takim 
kunsztem potrafi łeś maskować, na bufory ostatniego pociągu, który opuś-
cił Świnoujście. I�przetrwałeś tę podróż, chociaż kosztowała cię ona znów 
utratę części naszej historii, ponieważ przy nieostrożnym ruchu jedna pacz-
ka wyślizgnęła ci się ze zdrętwiałych palców i�wpadła w�śnieg między szy-
nami; wiatr zawirował kartkami papieru nad nasypem i� rozniósł niczym 
ogromne płatki śniegu nad płaskimi polami. I�to także przepadło: świade-
ctwo burmistrza, który chcąc przed wiekami ocalić miasto, pojedynkował 
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się z�przywódcą agresorów i�pojedynek przegrał; dokumentacja publicznego 
oślepienia zbuntowanych pachołków oraz wszelkie inne istniejące, uwierzy-
telnione i�podpisane dokumenty zaświadczające o�szczęściu i�nieszczęściu, 
triumfi e i�hańbie naszego miasta. Aż do tego miejsca, do buforów pociągu, 
podążaliśmy twoim śladem, nie tyle z�sympatii – bo nie dałeś nam powo-
du, aby ją odczuwać – ile dla zdobycia ostatecznego dowodu, że twoja zgub-
na życiowa pomyłka polegała na przekonaniu, iż historia miasta waży więcej 
niż życie choćby jednego człowieka.

Potem ślad po tobie zaginął, wędrowałeś po kraju, rozpaczliwie szuka-
jąc twojego zleceniodawcy. Kawałek po kawałku ginęła historia Łukowca: 
okres osadnictwa, powstań, groźnych zjawisk na niebie, a�na koniec został 
ci już tylko wodoszczelny woreczek, który w� swojej podejrzliwości musia-
łeś czuć na ciele w�dzień i�w�nocy. Jeśli nawet twoim celem było coś cał-
kowicie przeciwnego, to przecież to dzięki tobie przeszłość naszego miasta 
rozpierzchła się na wszystkie strony, jego przeciętna historia, którą cenili-
ście tak wysoko, ponieważ po cichu gardziliście teraźniejszością. Nie wie-
my ojcze, dokąd cię zawiodła twoja droga, gdy opuściłeś pociąg i�nie chce-
my tego wiedzieć. Schronisko dla bezdomnych, w�którym zmarłeś, przysłało 
nam twoją miskę i�sztućce, blaszaną puszkę z�bilonem i�niedopałkami pa-
pierosów oraz woreczek, w� którym znajdowały się resztki przeszłości Łu-
kowca. Nie przywiązujemy do nich wagi. Nie gardzimy nimi, ale nie widzi-
my powodu do choćby najmniejszego poświęcenia i�zaangażowania na ich 
rzecz, tak jak ty się dla nich zaangażowałeś. Zabieraj więc proszę swój wo-
reczek i�żegnaj.
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WSCHÓD NIEMIEC – ZACHODEM POLSKI? 
(1965)

2 PAŹDZIERNIKA 1964 R. w�godzinach od 20.15 do 21.15 Telewizja Niemie-
cka pokazała reportaż fi lmowy. Poniżej podajemy jego pełny tekst (w�nawia-
sach wskazówki, odpowiednie kadry z�fi lmu):

(Statki przy brzegu Motławy, kontury Starego Miasta, Brama Żuraw, spacerowicze 
i�urlopowicze)

Gdańsk… dzisiaj. Niedziela w� Gdańsku. Prawie dwadzieścia lat po wielkich 
zniszczeniach…
(Ulica Długa, odbudowana w�historycznym stylu, tablica z�nazwą „Westerplatte”)

25 lat po II wojnie światowej, która rozpoczęła się tutaj w�Gdańsku. […] Tutaj, 
przy wyjściu z�Portu Gdańskiego, znajdowała się polska baza wojskowa Westerplatte. 
Dzisiaj jest ona celem niedzielnych spacerowiczów – ci zaś wspominają… 
(Pomnik, napis: 1 IX 1939, wmontowany fragment fi lmu dokumentalnego, działa okrę-
towe przerywają ciszę)

…Bez wypowiedzenia wojny, o�świcie 1 września, rozpoczął się ostrzał Wester-
platte. Pierwsze strzały wojny światowej, oddane ze statku szkolnego „Schleswig-
-Holstein” (wkraczająca niemiecka piechota, zsiadający żołnierze jednostek zmoto-
ryzowanych). Było to preludium do napaści, do śmierci milionów, do zniszczenia 
porządku europejskiego, do utraty jedności Niemiec, do zniszczenia granicy wschod-
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niej, z�którą Niemcy nie chciały się nigdy pogodzić – granicy ustanowionej w�Wersa-
lu, którą dzisiaj określa się mianem granicy z�1937 r. […] 

Krzyżowa, majątek feldmarszałka von Moltke, zwycięzcy nad Francją. […] Lek-
ko nadtłuczeni, witają nas przy bramie dwaj żołnierze, kopie z�zamku Charlotten-
burg w�Berlinie. Ostatnim właścicielem majątku był Helmut Graf von Moltke, któ-
ry skończył pod gilotyną w� Plötzensee. Wdowę po nim dobrze pamiętają jeszcze 
polscy robotnicy dworscy. Młoda kobieta przechowuje jej zdjęcie. 
(Chłopka, otoczona robotnikami dworskimi, pokazuje przed kamerą zdjęcie hrabiny, któ-
ra trzyma na ramieniu dziecko)
(Puste, zaniedbane pomieszczenia, kominek: „Dar miasta Lipska”)

Tutaj, w�zamku swojego ciotecznego dziadka, młody Moltke organizował spotkania 
Kręgu z�Krzyżowej, ludzi ruchu oporu przeciwko Hitlerowi, przeciwko takiemu naro-
dowemu socjalizmowi, który okłamywał naród. W�1945 r. w�Krzyżowej zakwaterowa-
no kompanię radziecką. Wdowę po Moltkem Anglicy przetransportowali na zachód.
(Przed klatką schodową monumentalne freski). 

Pozostało tylko to, nieco wyblakła chwała Prus: Paryż 1871, wkroczenie marszał-
ka, namalowane w�1900 r. przez niejakiego Lipinsky’ego. 70 lat później droga z�Krzy-
żowej prowadziła do Prus Wschodnich, do Kętrzyna, do głównej kwatery Hitlera.
(Leśna polana, w�tle ruiny bunkrów)

Jest to miejsce, gdzie 20 lipca 1944 r. bomba nie trafi ła w�człowieka, który znisz-
czył starą Rzeszę. – (Młody człowiek, Polak) 

Przewodnik uczy historii. Niczym głazy z� pierwotnego świata wystają bunkry 
z� gąszczu lasu w� Gierłoży koło Kętrzyna. Grube na dziewięć i� pół metra betono-
we mury, zatopione na głębokość 26 metrów w�ziemi. Hitler kazał wybudować sobie 
ten wilczy szaniec w�1939 r., praktycznie nie można go było zaatakować. Po wypro-
wadzce Hitlera pod koniec 1944 r. wysadzono od wewnątrz ponad 50 bunkrów. Po-
dejmowane po wojnie próby przedarcia się w�głąb przez masy betonu spełzły na ni-
czym. Dopiero 3 lata temu usunięto ostatnie z�ponad 50 000 min, które blokowały 
wstęp na teren.
(Kamera obraca się z�bunkrów na tablicę reklamową) 

„Restauracja Wilczy Szaniec, dawna kwatera Hitlera, poleca śniadania, obiady, 
kolacje, wieczorami tańce”. Dla nowych mieszkańców kraju miejsce to stało się 20 
lat później upiorną dość sensacją turystyczną. W�bunkrze garażowym biwakuje ho-
tel 3 klasy – pod oryginalną siatką ochronną. 
(Wejście do hotelu, turyści przed kioskiem ze skrzynką pocztową)
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Kartka pocztowa wysłana do bliskich w�domu, może sekunda zamyślenia, – wy-
jazd … 
(Krajobraz jezior mazurskich, rynek w�Mikołajkach, stragany, fontanna z�wizerunkiem 
Króla Sielaw)

Każdego lata powódź turystów z�centralnej Polski zalewa Mazury. Małe miejsco-
wości, takie jak Mikołajki, nie mogą sprostać temu naporowi. Z�miasteczka liczą-
cego 3000 mieszkańców robi się nagle miasto o�wielkości 10-15000 mieszkańców; 
w�Mikołajkach są jednak tylko dwa skromne hotele. Na szczęście nie brak miejsc 
kempingowych.

Oparta na systemie nakazowo-rozdzielczym gospodarka planowa nie radzi sobie 
z�dopasowaniem dostaw towarów do potrzeb sezonu. Gdy byliśmy w�Mikołajkach, 
brakowało tam mięsa i� piwa. Braki te wyrównuje jednak bogactwo jezior. Garnki 
wypełniają mikołajskie sieje i�stynki… Być może dlatego, że wyrzeźbiony z�drzewa 
„Król Sielaw” jak zawsze przywiązany jest do łańcucha. 

Polacy nazywają go „Rybim Królem”. Zwierzę z�legendarnych czasów Prusów ma 
również im dopomagać w�dobrych połowach… 
(Port w�Mikołajkach, statki przybijają, odpływają, turyści) 

Wody na Mazurach nie są jeszcze zanieczyszczone przez fabryki. Statki motoro-
we „Żeglugi Mazurskiej”, jak niegdyś, przez wiele godzin spokojnie płyną swoją dro-
gą, z�Giżycka do Pisza. Kapitan, z�którym popłynęliśmy, pochodzi z�Wilna, polskiego 
miasta, które dzisiaj leży na terenie sowieckiej Litwy. Pomagał on wydobyć na po-
wierzchnię i� wyremontować dziewięć mazurskich statków motorowych, które pod 
koniec wojny były zatopione albo spalone. Z�nowymi nazwami i�silnikami ponownie 
wożą wczasowiczów… (Spojrzenie ze statku na brzegi) Tego lata było ich ponad milion. 
Obcokrajowcy są rzadkością pośród nich. Spotkaliśmy tylko kilku Czechów. Kolumny 
aut nie zatruwają tutaj powietrza w�weekendy. Dlatego pomimo mas wczasowiczów na 
Mazurach jest jeszcze cicho. Panuje spokój i�samotność – nie inaczej niż przed 25 laty. 

Kolorowe domki kempingowe wyrastają wszędzie niczym grzyby po deszczu. Tu-
taj w�Puszczy Piskiej, nad Jeziorem Wierzba.

Są plany budowy hoteli, ale nie ma na to pieniędzy.
Jeziora mazurskie jako źródło dewiz – jeszcze ich nie odkryto. Również w�Rucia-

nem (Ruczany), które naziści przemianowali na „Niedersee”. – Zaraz przepłyniemy 
przez maleńką Śluzę Guziankę, która umożliwia połączenie wodne z�Rucianem. Rów-
nież nasz kapitan musiał się z�tego śmiać. Kamera znalazła tymczasem o�wiele pięk-
niejsze obiekty na leśnych brzegach. (Plaża, dziewczyny w�bikini, gitarzyści – przenikanie 

Prusy Wschodnie.indd   641Prusy Wschodnie.indd   641 14.06.2022   16:22:1314.06.2022   16:22:13



« 642 »

Hansjakob Stehle

ujęć – plaża koło Olsztyna) To małe jezioro na skraju olsztyńskiego lasu miejskiego 
koło Kortowa w�godzinach popołudniowych jest zaludnione przez studentów. Zawie-
ramy znajomość z�dwójką z�nich i�towarzyszymy im. (Studenci wychodzą z�wody, idą 
w�kierunku nowego budynku szkoły wyższej) Tak jak 3000 pozostałych studentów, Da-
nuta Lubaszewska i� Tadeusz Milewski studiują na Akademii Rolniczo-Technicznej 
w�Olsztynie, którą wybudowano w�1950 r. Bezpłatne studia trwają pięć lat.

Jej profesorowie wykładają rolnictwo, hodowlę zwierząt, mleczarstwo i�rybołów-
stwo. Poza tym języki obce, faworyzowane są angielski i�niemiecki. Studenci miesz-
kają w� pięciu państwowych domach studenckich. Danuta i� Tadeusz urodzili się 
w�1945 r.

Gdy zadaliśmy im pytanie o�ich strony rodzinne, wymienili polskie nazwy Ostró-
dy w�Prusach Wschodnich i�Kluczborka na Śląsku. Tam osiedlili się ich rodzice, któ-
rzy musieli wyprowadzić się ze Lwowa. Państwo zainwestowało 80 milionów złotych 
w�tę szkołę. Od końca wojny do trzech uniwersytetów, które istniały już na terenach 
nad Odrą i�Nysą, doszło 18 nowych szkół wyższych z�50 000 miejscami…

(Centrum Olsztyna)
Akademia współkształtuje dzisiaj również oblicze Olsztyna. Na zamku, na któ-

rym niegdyś działał Mikołaj Kopernik, ponownie spotykamy naszych studentów. 
Na dziedzińcu zamkowym krytycznie oglądają dzieła starego rzeźbiarza, widocznie 
przedstawiciela socrealizmu, który poza tym nie spotyka się w�Polsce z�uznaniem. 
– Olsztyn był po wojnie w�40% zniszczony. Stopniowo jednak likwidowane są luki 
w�zabudowie, kawałek po kawałku odbudowywane jest Stare Miasto, rynek i�tutaj 
Wysoka Brama z�XIV w., resztka średniowiecznego muru miejskiego. Buduje się jed-
nak również w�nowszej części centrum. Dom towarowy z�kawiarnią i�restauracjami. 

Dzisiaj w�Olsztynie, który niegdyś liczył sobie prawie 50 000 niemieckich miesz-
kańców, mieszka 85 000 Polaków. Wymieszani z� różnych części kraju zrośli się 
w�nowy ogół obywateli. Na ich twarzach rysuje się często trud dnia codziennego, 
Nikt nie ma życia usłanego różami przy średnim dochodzie, który odpowiada 200 
markom. Tym bardziej więc trzymają się tego, co posiadają. Czynią to – również 
w�tym mieście garnizonowym – nie tyle za pomocą wojska i�broni. (Polscy ofi cerowie 
tworzą szpaler na schodach Nowego Ratusza, przy Urzędzie Stanu Cywilnego para: pod-
porucznik z�narzeczoną) Zakładają rodziny… Świadkami tej sceny staliśmy się przy-
padkowo przy olsztyńskim ratuszu. 

Czy jednak przyszłość się już zaczęła, jeśli tak się jeszcze cierpi pod brzemieniem 
niedawnej przeszłości, jak czynią to Polacy i�jak wybrzmiało to w�wielu rozmowach? 
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Istnieje nieodparty dowód, który jest odpowiedzią na to pytanie. Spotkaliśmy tę od-
powiedź wszędzie, w�miastach i�we wsiach, gdzie tylko złączy się drugie pokolenie 
osiedleńców: dzieci i�jeszcze raz dzieci. Od 1945 r. na terenach nad Odrą i�Nysą uro-
dziło się 4 miliony dzieci, prawie połowa wszystkich mieszkańców. Przyrost natural-
ny w�całej Polsce, kraju najbardziej przyjaznym narodzinom dzieci w�Europie, jest 
dwa razy większy niż w�Republice Federalnej. (Tutaj obrazy z�przedszkoli)

Na terenach nad Odrą i�Nysą liczba ludności rośnie nawet trzy razy szybciej niż 
u�nas. (Odbudowa centrum miasta w�Kętrzynie, anteny telewizyjne)

Większy komfort życia w�miastach wchłania naturalnie przede wszystkim tę falę 
ludności. Prawie cały przyrost – patrząc ze statystycznego punktu widzenia – zna-
lazł środki na swoje utrzymanie w�miastach. To jest Kętrzyn, małe miasto wschod-
niopruskie, które w�połowie zostało zniszczone, a�dzisiaj ponownie liczy sobie tylu 
mieszkańców, co przed wojną. Obok kościoła św. Jerzego stoi mały polski kościół, 
niegdyś katolicki – dzisiaj służy niewielkiej liczbie protestantów. W�odwrotną stro-
nę kościół św. Jerzego, jeden z�rzadkich średniowiecznych kościołów obronnych, stał 
się kościołem katolickim. (Rynek z�lukami pomiędzy budynkami) […]

Tą wiarę w� przyszłość, to zdecydowanie, napotkaliśmy wszędzie podczas na-
szej podróży. Tę wolę milionów Polaków, którzy dzisiaj mieszkają na terenach nad 
Odrą i�Nysą Łużycką. Od Zgorzelca, przez Szczecin do Gdańska. – (Zdjęcia miasta 
jak na początku fi lmu) Dzisiaj, w�tę spokojną niedzielę w�Gdańsku wydaje się, że za-
pomniano, jak do tego doszło. Spalone miasto ponownie ułożono w�całość przypo-
minającą jego stary obraz. Kościół mariacki, ratusz, ulica Długa. – (Napis w�jednej 
z�witryn sklepowych: „Man spricht Deutsch” – „Mówimy po niemiecku”) Nawet jeszcze 
– albo ponownie – mówi się po niemiecku – dla obcych. Tutaj przy fontannie Nep-
tuna, przy Dworze Artusa. (Spacerowicze na ul. Długiej) Gdańsk dzisiaj, stary, nowy 
Gdańsk. (Tablica z�napisem „Westerplatte”) 25 lat po pierwszych strzałach. Po wojnie, 
która chciała zdobyć obcy kraj na Wschodzie, a�przegrała własny. Obecnie mieszka 
tutaj 8,2 milionów Polaków. Prawie cztery miliony urodziły się już tutaj. Tylko prze-
moc mogłaby ich ponownie wypędzić albo odłączyć. Przemocy jednak nikt nie chce. 
Należy więc skierować spojrzenie na fakty – również te najboleśniejsze. Zadanie dla 
niemieckiej polityki; będzie musiała się ona z�tym skonfrontować. Jeśli nie dzisiaj, to 
tego dnia, w�którym Niemcy w�pokoju staną się sąsiadem Polski. 
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UTRACONY KRAJ – ZYSKANE SĄSIEDZTWO 
(1971)

Drodzy wyborcy debiutanci, drodzy wyborcy,

trzeba sobie jasno powiedzieć, że wschodni wiatr to nie jest zefi rek, miły 
wiaterek, w�którym dojrzewają cytryny. A�wieści, które przywożą podróżu-
jący na wschód politycy – czy to z�Moskwy, czy to z�Warszawy – raczej nie 
dają powodów do radości. Wprawdzie statystyki mówią, że zdecydowana 
większość społeczeństwa popiera politykę wschodnią rządu federalnego, ale 
spory wokół tej polityki uległy zaostrzeniu. Czy zmienią się one w�spór dok-
trynalny? Wygląda na to, że tak. Emocje bowiem mącą spojrzenie, a�uprze-
dzenia zaburzają perspektywę. Dawne myślenie życzeniowe, umacniane 
podczas niezliczonych niedziel, deformuje prawdziwy obraz. A�oczekiwanie 
na „wszystko albo nic” nie spotyka się z�rzetelną oceną. Koalicja CDU/CSU 
mówi „nie” polityce wschodniej tego rządu. Trzeba powiedzieć, że to „nie” 
uległo zmianie. Z�„nie” pierwotnie miękkiego i�modyfi kowanego stało się 
„nie” twardym i�bezwarunkowym. 

To „nie” ma wiele powodów. Po pierwsze, jak tłumaczy CDU/CSU, rząd 
federalny uznał w�umowie z�ZSRR istniejące w�Europie status quo (apro-
bując w� ten sposób sowieckie ambicje dominacji). Po drugie, w� umowie 
z�Polską uznał granicę na Odrze i�Nysie Łużyckiej za ostateczną zachodnią 
granicę Polski (niepotrzebnie rezygnując w�ten sposób z�ćwierci dawnego 
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terytorium Rzeszy Niemieckiej). I�po trzecie, rząd federalny prowadził roko-
wania zbyt pospiesznie i�zbyt ugodowo (czego skutkiem nie jest odprężenie, 
lecz nowe napięcie; nie rozmiękczenie, lecz utwardzenie). 

Panie i� panowie, to „nie” wypowiadają ludzie niezdolni do tego, aby 
ostatecznie rozstać się z� iluzjami. Ludzie, którzy w�czasach, gdy margines 
swobody w�podejmowaniu decyzji stał się bardzo wąski, wciąż wysuwają żą-
dania na zasadzie „wszystko albo nic”. Wierzą przy tym, że w�latach siedem-
dziesiątych nadal można uprawiać politykę za pomocą pustosłowia i�pręże-
nia muskułów. 

Wiem doskonale, że akurat ostatnio nowa polityka wschodnia ma moc-
no pod górę. Jest to, jak mi się wydaje, dobra okazja, aby zapytać, jaki był 
i�jest nadal jej cel i�jakie budzi ona nadzieje. No i�na koniec: co w�jej świetle 
wydaje się konieczne. Willy Brandt często powtarzał, że przesłanką dla tej 
polityki jest solidne zakotwiczenie Republiki Federalnej w�sojuszu państw 
zachodnich. Jej celem jest zapewnienie pokoju w�Europie. Jej nadzieją jest 
nowa europejska solidarność. Konieczność takiej polityki można uzasadnić 
tym, że polityka pokojowa nie ma alternatywy. Ponad 25 lat po zakończeniu 
drugiej wojny światowej należałoby uporządkować pozostałości po tym naj-
większym napadzie szaleństwa, jakiego doznała historia. 

Bądźmy szczerzy: wobec neutralizacji grozy w�wykonaniu obu wielkich 
mocarstw, polityka pokojowa, którą prowadzi Republika Federalna, musi 
się wykazać elastycznością. Zachowując zasadniczą stałość, musi być goto-
wa do ustępstw, okazywania uzasadnionego zrozumienia, uznania moralnej 
odpowiedzialności. Jeśli ktoś chce zjeść ciastko i�mieć ciastko, to nie rozu-
mie uwarunkowań, jakim podlega polityka pokojowa w�latach siedemdzie-
siątych. Ktoś, kto od takiej polityki oczekuje natychmiastowych i�spekta-
kularnych sukcesów, pomija zupełnie cechy, dzięki którym w�ogóle możliwe 
jest jej uprawianie. To upór, odwaga i� przekonanie o� słuszności każdego 
kroku służącego zachowaniu pokoju. Tak też należy rozumieć tę politykę 
wschodnią: jako część ogólnej polityki pokojowej. 

Oczywiście można natychmiast zapytać, jaką właściwie wartość ma po-
kój? Jaką cenę jesteśmy skłonni za niego zapłacić? Czy pewne ustępstwa nie 
czynią tej ceny zbyt słoną? Czy nie zatruwają go nam coraz to nowe trud-
ności? Myślę, że – jak wszędzie pokazuje praktyka – nieoczekiwane trudno-
ści nie są w�żaden sposób w�stanie zniweczyć polityki. Przecież nigdy jeszcze 
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polityka pokojowa nie okazała się błędna dlatego, że tu i�ówdzie występo-
wały jakieś trudności. 

To, że polityka wschodnia tego rządu nie daje zbyt wielu powodów do 
radości, wiedzieli zarówno jej architekci, jak i�ludzie, których ona dotyczy. 
Wiedzieli oni również, że nie będzie euforii, którą szyderczo przepowiadano.

Panie i�panowie, ja też byłem w�Warszawie. Kanclerz federalny, wybie-
rając się do Polski na podpisanie umowy, zaprosił do udziału w�tej podró-
ży dwóch pisarzy: Güntera Grassa i� mnie. Obaj pochodzimy ze wschodu 
i�– zgodnie z�duchem umowy – jesteśmy osobami zainteresowanymi. Obaj 
złożyliśmy mniej czy bardziej zakamufl owany hołd literacki naszym stro-
nom rodzinnym – Grass Gdańskowi, a�ja Mazurom. No i�– wraz z�uznaniem 
nienaruszalności zachodniej granicy Polski – straciliśmy nie tylko literacką 
prowincję. Mimo to przyjęliśmy zaproszenie, zgadzając się z�tym, co wyrazi-
liśmy przez naszą obecność. 

Chciałbym w�tym miejscu powiedzieć, że poważnie potraktowałem wy-
rzuty, które mi czyniono i�starałem się je zrozumieć. Nieustannie próbowa-
łem wytłumaczyć sobie rozgoryczenie i� rezygnację moich ziomków, które 
poczta dostarczała mi w�listach z�czarną obwódką. Dawały mi też do my-
ślenia pogróżki pod moim adresem. Ludzie mają prawo do bólu po stra-
cie. Szanuję ten ból. Z�szacunkiem traktuję cierpienia, które wielu moich 
ziomków musiało doznać podczas ucieczki. Ale, szanowni państwo, musimy 
też pamiętać o�cierpieniach, które sprawiliśmy innym: jedna piąta ludności 
Polski została zamordowana przez Niemców. Nie ma chyba innego narodu, 
z�którym łączyłyby nas równie ważne nieofi cjalne stosunki jak z�Polakami – 
stosunki psychiczne i�moralne, ludzkie i�historyczne. Gwoli sprawiedliwości 
musimy pamiętać także o�tym, jak to wszystko się zaczęło. Historia też ma 
swoją przyczynowość i�musimy mieć ją na uwadze.

Jedno chyba nie ulega wątpliwości: kraj utracony nie stał się takim do-
piero w�dniu podpisania umowy. Straciliśmy go już wtedy, gdy okazaliśmy 
się gotowi do wojny. Gdy z�utraconych teraz prowincji uczyniono bazy wy-
padowe do napaści. Ten kraj nam się zgubił wtedy, gdy lękliwie i�z�drżeniem 
zgadzaliśmy się na to wszystko, czego doznawały od nas podbite narody. 
Narody wschodu, które arogancja rasy panów skazywała na niewolnictwo 
po wsze czasy. O�nie, utrata nastąpiła wcześniej. To, że była ona bardzo roz-
ciągnięta w�czasie, wzięło się ze złudzeń, które zaszczepiono wielu ludziom, 
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i� z� fałszywych obietnic, które przez lata składano co niedzielę. Współoby-
watele, którzy dziś z� rozgoryczeniem i� żalem reagują na politykę wschod-
nią Willy Brandta, nie widzą, że byli przez lata oszukiwani. A�teraz podsuwa 
im się konkretną datę ich rozczarowania i�gniewu: datę podpisania umowy. 
A�przecież ta data nie przyniosła nic innego, jak kres groźnych iluzji powro-
tu w�rodzinne strony. Kres lekkomyślnie rozbudzonych nadziei na odzyska-
nie utraconej własności.

Jak niby miałoby ono nastąpić? Przy użyciu jakich środków? Tymczasem 
na utraconych terenach na Wschodzie urodziły się miliony ludzi. Za pomo-
cą jakich argumentów chcemy im wyjaśnić, że ten kraj nie jest ich rodzin-
nymi stronami? Panie i�panowie, nie można oczekiwać od sąsiada, że przez 
nieokreślony czas będzie wiódł tymczasowe życie, iż będzie żył w�zawiesze-
niu. To jest odwrotna strona medalu. Nie można od sąsiada oczekiwać, że 
będzie żył w�stanie prowizorki. 25 lat po wojnie, której był pierwszą ofi arą. 
Jeśli ktoś politykę pokojową realizuje konsekwentnie, a�nie tylko połowicz-
nie, ten nie może wymigiwać się od odpowiedzi na pytanie dotyczące bez-
pieczeństwa granicy. Stereotypowy już postulat Rainera Barzela, aby grani-
ca była otwarta, jego polski rozmówca skontrował uwagą, że zanim się jakąś 
granicę otworzy, trzeba ją najpierw uznać. Warszawa dostarczyła wiele po-
wodów do przemyśleń. Poza tym dla mnie było to miejsce wielu poucza-
jących doświadczeń. To tu mogło się sprawdzić w�praktyce niezachwiane 
przekonanie Willy Brandta, że o�polityce musi decydować moralność.

Tym niemniej znam też opinię wielu zainteresowanych, że do bezpra-
wia, jakim było rozpętanie wojny, nie wolno dokładać następnego bezpra-
wia, czyli wypędzenia. Szanuję ten pogląd. Ale jak napisał specjalista od 
prawa państwowego profesor Kriele, gorzką lekcją historii jest także to, że 
„z�punktu widzenia prawa międzynarodowego upływ czasu leczy bezpraw-
ność aneksji”. Powiedzmy to zatem jeszcze raz: 7 grudnia 1970 roku, w�dniu 
podpisania umowy w�Warszawie, niczego nie odstąpiono, nie podarowano 
ani bezmyślnie nie zapłacono jako cenę za politykę pokojową. W�oświad-
czeniu dotyczącym granicy potwierdzono istniejący stan rzeczy, którego nie 
można zmienić bez użycia przemocy.

Teraz Rainer Barzel, który na początku, by tak rzec, chwiejnym kro-
kiem podążał za nową polityką wschodnią – nie chciał ani zostać na pero-
nie, ani wsiąść do pociągu – pod wpływem perswazji Franza Josefa Straußa 
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postanowił pokazać twardość. Oznajmił, że: „Jeśli Rosjanie chcą wszystkie-
go i�Polacy chcą wszystkiego, a�Niemcy mieliby nie dostać nic, to i�my ni-
czego nie damy”. To dziwne, jakiego fi gla spłatała panu Barzelowi jego pa-
mięć. Jeszcze bowiem w� Warszawie oceniał pierwsze efekty umowy jako 
„nie tak złe”. Łączenie rodzin, stworzenie niemiecko-polskiej izby handlo-
wej, wymiana młodzieży i� rozwijanie ruchu turystycznego to na początku 
procesu normalizacji stosunków były zagadnienia, o� których można było 
rozmawiać. O�poprawie klimatu w�stosunkach niemiecko-polskich po pod-
pisaniu umowy w�Warszawie można było przeczytać nawet w�Springerow-
skiej „Die Welt”. Artur Starewicz, wiceprzewodniczący komisji spraw zagra-
nicznych w�polskim Sejmie, stwierdził po podróży po Republice Federalnej, 
którą odbył w� towarzystwie polskich parlamentarzystów, że „proces nor-
malizacji postępuje, chociaż układ nie został jeszcze ratyfi kowany”. Wobec 
niewielkiej swobody manewru, jaką pozostawiają partnerom ich rozmaite 
zobowiązania koalicyjne, wydaje mi się to faktem godnym odnotowania. 
W�każdym razie ważniejszym od uprawianej przez CDU polityki czczych de-
klaracji ograniczającej się do zapewnień o�przywiązaniu i�niczego do spra-
wy nie wnoszącej.

Należy oczywiście wspomnieć i�to, że w�łonie CDU istnieją także inne 
zapatrywania na politykę wschodnią niż te, które prezentuje Rainer Bar-
zel. Na przykład Gerhard Schröder powtórzył wiele razy, że dopiero rząd 
i�opozycja tworzą całość niemieckiej polityki i�że opozycja wspiera rząd tam, 
gdzie istnieje zgodność poglądów. Na przykład co do tego, że przed ratyfi -
kacją układów powinno nastąpić zadowalające uregulowanie statusu Berli-
na. Jeszcze go nie ma, a�z�negocjacji między czterema mocarstwami nie wy-
łania się żadne rozwiązanie problemu. CDU, która konsultuje się sama ze 
sobą, traktuje problem Berlina jako pretekst do zakwestionowania całej po-
lityki wschodniej prowadzonej przez koalicję socjalliberalną. Wręcz pada-
ją stwierdzenia, że nowa polityka wschodnia przyniosła skutek odwrotny od 
zamierzonego.

To jest, panie i�panowie, coś więcej niż tylko niedopuszczalne uprosz-
czenie. To jest także nieprawda. Bez wątpienia stosunki między Bonn i�Ber-
linem Wschodnim uległy pogorszeniu. Ale coś więcej niż tylko poszlaka 
przemawia za tym, że to pogorszenie nastąpiło tylko dlatego, że popra-
wa stosunków między Bonn z� jednej i� Moskwą oraz Warszawą z� drugiej 
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strony stała się faktem. Napięcie wokół Berlina jest formą krytyki układów 
wschodnich przez Waltera Ulbrichta. On, który mało czego się boi tak jak 
„socjaldemokratycznej” zarazy, nie widział innego sposobu zareagowania na 
układy, jak tylko w�doskonale sobie znanej manierze zimnowojennej. 

Czy słuszne jest więc stwierdzenie, że polityka wschodnia rządu fede-
ralnego wraca niczym bumerang? Z�Warszawy i�Moskwy słychać inne gło-
sy. Zupełnie inne opinie formułują też zachodni sojusznicy. W�każdym razie 
jeden z�najlepszych znawców Związku Sowieckiego, długoletni ambasador 
amerykański w� Moskwie Averel Harriman, uznał inicjatywę wschodnią 
Willy Brandta za „mądrą politykę”. Jeśli nawet, szanowni państwo, odno-
si się wrażenie, że zmiana priorytetów na Kremlu odwróciła uwagę od ukła-
dów, to przecież – patrząc perspektywicznie – są one początkiem normali-
zacji. I�nie tylko tym. Polscy partnerzy wiele razy dawali do zrozumienia, że 
układy mogłyby zapoczątkować nowe sąsiedztwo w�Europie. W�każdym ra-
zie pozwalają mieć nadzieję na lepsze porozumienie.

Teraz pan Kiesinger doszedł do wniosku, że polityka wschodnia Willy 
Brandta „nie jest polityką Bonn, lecz Moskwy”. Obdarzony subtelnym wę-
chem wyczuł, że „zwycięzca i�benefi cjent tej polityki siedzi w�Moskwie”. Pa-
nie i�panowie, polityki pokojowej nie można prowadzić mając mentalność 
księgowego: albo jest sukces, z�którego korzystają wszyscy, albo wszyscy po-
nosimy koszty porażki. Pan Kiesinger, rozdając punkty, sam naraża się na 
krytykę. Willy Brandt za odważną i�konieczną politykę został człowiekiem 
roku amerykańskiego magazynu „Time”. Przewodniczący CDU podsumo-
wał to tak: „Time” napisał, że „Willy Brandt jest pierwszym niemieckim po-
litykiem, który gotów jest ponieść wszystkie konsekwencje klęski, utratę 
terytorium, przyznanie się do moralnej odpowiedzialności oraz uznanie po-
działu Niemiec. Nie chciałbym przejść do historii jako kanclerz Republiki 
Federalnej, o�którym ktoś na świecie mógłby napisać takie słowa”.

Sądzę, że pan Kiesinger nie ma się czego obawiać. To, co jemu wydaje 
się problematyczne – na przykład przyznanie się do moralnej odpowiedzial-
ności – dla nas jest oczywistym żądaniem w�stosunku do polityka, któremu 
powierzyliśmy nasze sprawy. Ale panu Kiesingerowi udała się nie tylko ta 
uwaga; potrafi ł tych „po tamtej stronie”, za Łabą, nazwać „kuriozum” i�jed-
nocześnie prowadzić korespondencję z�przedstawicielami tegoż kuriozum. 
Spójrzmy na sprawę całościowo. W�czasie, gdy opozycja nadal peroruje nad 
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tym, czy kanclerz miał prawo uklęknąć w�warszawskim getcie, uczniowie 
w�Belgii uczą się, dlaczego ten gest należy interpretować jako wzorcową po-
stawę niemieckiego męża stanu.

Jak powiedział Willy Brandt w�Warszawie, politykę robi się dla ludzi. Po-
lityczne wysiłki służą polepszaniu i�ułatwianiu im życia. Jeśli nawet czasem 
coś zgrzytnie, ulegnie zahamowaniu i�się opóźni, to w�niczym nie zmienia 
to zasady, że usprawiedliwiona jest każda próba, która służy zapewnieniu 
pokoju. Kto się angażuje na rzecz pokoju, ten nie może stać się niewiary-
godny. Niewiarygodni stają się tylko ci, którzy te próby deprecjonują albo 
utrudniają. 

SPD w�Szlezwiku-Holsztynie zdecydowanie opowiedziała się za polityką 
wschodnią i�polityką pokojową tego rządu, obiecując mu wszelką pomoc. 
Jest to dla mnie oczywiste dlatego, że polityka socjaldemokratyczna zawsze 
była polityką pokojową. 

Panie i�panowie, nawet jeśli historia często uczy, że nie uczy niczego, to 
jednak pokazuje przynajmniej to, że pod rządami socjaldemokracji, nieza-
leżnie od czasu i�kraju, zawsze można było żyć bez lęku. Czasem trochę śla-
mazarnie, trochę niezdarnie i�bez werwy. Ale przynajmniej bez lęku. Ponie-
waż nikt z�nas nie ma wyboru między piekłem i�rajem, uważam, że to jest 
dużo, a�nawet bardzo dużo. Wystarczająco dużo, aby oddać głos na partię 
socjaldemokratyczną.
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OPOWIADANIA

PUSZCZYK
(1962/63)

W�LETNIE WIECZORY nad ulicą przelatuje puszczyk. Wstajemy wtedy i�podcho-
dzimy do okna. Mieszkamy przecież w�mieście, w�pobliżu stoi fabryka, nieda-
leko stąd do metra, ale tam obok jest cmentarz, dalej boisko szkolne, gdzie 
wieczorami jest cicho, a�domy przy naszej ulicy stoją w�małych ogródkach.

Puszczyk siada na chwilę nad latarnią. W�gałęziach klonu przed domem 
i�już nie pohukuje, ale możemy go widzieć, siedzi zawsze na tej samej gałę-
zi. Potem leci dalej i�w�locie znów huka. A�my patrzymy na siebie tak, jak 
gdybyśmy się dopiero co przebudzili. Jak gdybyśmy przespali cały ten dzień, 
kiedy byliśmy w�drodze, kiedyśmy rozmawiali, pisali, telefonowali, jeździli 
i�biegali tam i�z�powrotem. A�teraz słyszymy: pod oknami grają świerszcze, 
można rozróżnić wysokość ich głosów, tempa, może nawet rytmy. Stoimy 
w�ciemnościach, rozbudzeni.

Kocur wskakuje na parapet i�przemawia do nas swym jasnym chłopię-
cym głosem. Mówimy mu: idź do dzieci. Idzie więc i�kładzie się na łóżku 
Ulryki.

Żyjemy tu, dzień za dniem, mamy dzieci, mamy naszą codzienną pra-
cę i�wszystko to bierzemy na serio, musimy wypocząć, bo jesteśmy zmęcze-
ni, ale skądeśmy się tutaj wzięli – odzywa się ptak, a�nam wydaje się żeśmy 
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się ocknęli ze snu. Śpiewasz litewskie pieśni, nagle, pośród dnia, na kuchni 
gotuje się jedzenie, później wracają dzieci ze szkoły, a�ja w�swoim gabinecie 
coś notuję aby z�tobą porozmawiać. Albo opiewam wciąż jeszcze w�mrocz-
nych strofach, jak powiada Grass, rzeczułkę Szeszupę. Powiedz, proszę jak-
że my tu żyjemy? Czy można zabrać z�sobą ojczyznę na zelówkach butów?

Słyszeliśmy też tutaj, za torami kolejowymi, dudka, dzięcioła i�kukułkę, 
nie o�to chodzi. A�poza tym jest tu rzeka. Ale kiedy śnisz o�tym, jak w�tam-
tych stronach mówią ludzie, jak wyglądają drogi, z� jakiegoż to domu wy-
chodzisz, do jakiego powracasz?

Domy w�naszych snach są drewniane, ale nie wszystkie, więc także nie 
o�to chodzi. A�drogi?

Wyjeżdżona piaszczysta droga. Bez rowów po bokach. Któż potrafi łby 
powiedzieć, jak jest szeroka? Przechodzi w�łąkę. Albo też łąka się kończy. 
Albo przechodzi w�drogę. Jak to właściwie jest? Nie ma granicy. Droga nie 
ma końca. Łąka nie ma początku. Nie daje się to wyrazić w�słowach. A�jest 
miejscem, w�którym żyjemy.

ZŁOCIEŃ 
(1964)

PIASZCZYSTE WZGÓRZE. NA nim mizerny las, ze dwieście pni. Nie można 
tego nazwać laskiem, bo wszystko tu – drzewa, poszycie, trawa – jest zbyt 
nędzne i�wyleniałe. Nie ma tu malin ani krzewów zwyrodniałej, niejadal-
nej porzeczki, której pełno w�całej okolicy, nawet dzikiej wiśni potrzebna 
jest lepsza ziemia. Tylko na wschodnim stoku zbiegającym ku drodze i�ogro-
dom Königa rośnie zdziczały bez o� drobnych kwiatach, który zawsze już 
wczesną wiosną wypuszcza pomarszczone, pokryte rdzawymi plamkami li-
ście, i�odrobina czarnego bzu. Zaś na przeciwległym stoku, od strony torów 
kolejowych, gąszcz akacji, który omijają nawet psy, tylko ptaki nie. Trudno 
też jednak nazwać to lasem, na pewno nie jest to las. Ale las to już co in-
nego niż lasek, coś bardziej nieokreślonego, czegóż to nie nazywa się lasem.

Nieco dalej do nieregularnego czworoboku wysokich płotów z� desek, 
który wraz z� piaszczystym grzbietem wzgórza zbiega ku miastu, przylega 
istotnie coś jakby lasek, krzewy jałowca, sosenki, świerki. Wszędzie tu, tak 
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samo jak na górze, pełno twardego białego mchu i�zeschłych krzewów ja-
gód, które nie obradzają, czerwonych borówek, wrzosów, a�w�wilgotnej kot-
linie przy samym nasypie kolejowym rośnie śmierdzące bagno.

Zimą, kiedy długo utrzymuje się tu śnieg i�za drewnianymi płotami zale-
ga jeszcze większa cisza niż latem, zupełna cisza, bo płoty stoją sobie tylko, by 
przezimować, i�nikogo nie osłaniają, gdyż teraz, zimą, nikt tam prócz wron 
i� kawek nie zagląda, biegną tędy tory saneczkowe, gdzie za dnia hałasuje 
szkolna dzieciarnia, a�wieczorem ściągają wyrostki z�całymi łańcuchami sanek 
albo w�pojedynkę na saneczkach krzesełkowych i�z�mniejszym hałasem, ale 
wśród gwizdów, nawoływań i� sygnałów niestrudzenie zjeżdżają w�ciemność.

Teraz, w�czerwcu, za dnia, a�ściślej w�sobotę, na świętego Jana, biało-
-rudy kot lezie przez jagody ku karłowatym sosnom przy nasypie kolejowym. 
Popołudnie jest tak ciche, że z�parku Jakobsruhe dociera tu dźwięk mando-
lin, nikły i�łagodny, ale mimo wszystko jak nieustanne drapanie, głaskanie 
pod włos, dokuczliwy niczym swędząca wysypka.

A� są tu ludzie, którzy tej muzyki słuchają. Mieszkają w� tanich, drew-
nianych, pomalowanych na zielono domkach osiedla u�stóp piaszczystego 
wzniesienia od strony miasta. Między te płoty na górze, do tego nieregu-
larnego czworoboku z�desek, tego zakładu, czy też jak się to nazywa, wcho-
dzi się przez bramę z�szyldem, gdzie napisane jest czarno na białym: Kąpiele 
słoneczne – z�dopiskiem – Stow. zarej. Chodzi tu więc o�nudystów, czyli tak 
zwaną swobodną kulturę cielesną, stowarzyszenie zarejestrowane i�jego re-
zerwat, położony, jak się należy, na samym skraju miasta. W�długim parka-
nie z�desek, wysokim na dwa metry dwadzieścia, jest z�grubsza biorąc dwie-
ście dziur po sękach, u�góry dla dorosłych, u�dołu dla młodzieży. Stanowi to 
jedną z�rozrywek mieszkańców osiedla, które już od dawna nosi nazwę tego 
wstydliwego rezerwatu, i�to nosi ją z�taką swobodą, jak ludzie za ogrodze-
niem obnoszą swoją nagość, a�raczej z�jeszcze większą, bo nie znającą gra-
nic. Mówią sami o�sobie, że mieszkają w�Kąpielach.

A�dzisiaj, na świętego Jana, kwitnie złocień pospolity. Tanacetum vulga-
re: uformowane w�baldaszkowate wiechy promieniste koszyczki złotożółte-
go kwiecia, pierzasto ząbkowane liście, metrowej wysokości łodygi, twarde, 
po uschnięciu używane, przynajmniej za dawnych czasów, do zawiązywania 
kiszek przy wyrobie kiełbas. Złocień, często spotykana roślina o� cierpkim 
zapachu. Sprawia pono, że człowiek staje się niewidzialny, co prawda tylko 
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dzisiaj, na świętego Jana. Trzeba wsypać trochę kwiecia do butów albo za-
tknąć gałązkę na kapelusz: wtedy można stanąć sobie przy płocie i�nikt nas 
nie dostrzeże.

A�jest na co popatrzeć. Na różową panią Schnetzkat o�miękkich kształ-
tach albo na chudą jak tyka Arne Eisermann, bez krzty tłuszczu na ciele, 
wysuszoną sportsmenkę o�pośladkach w�zaniku. Ano tak.

Ale idziemy dalej. Z�zatkniętą na kapeluszu gałązką, niewidzialni, idzie-
my sobie do Jakobsruhe, a�więc w�stronę miasta, obok pomnika królowej 
Luizy Pruskiej, szerokostopej matki tej krainy. Zostawiamy za sobą piaszczy-
ste wydmy, fontanny ze starymi łabędziami, a�wkrótce i�cały park.

Proste, równe ulice, wielopiętrowe lub jednopiętrowe domy, kamienne 
chodniki z�krawężnikami, słowem miasto, o�którym mówi się stale, że nic 
się tu nie zmieniło od stu lat.

Zaczęliśmy naszą wędrówkę od jednego końca, to pewne. Ale gdzie jest 
drugi? Czy jest nim Engelsberg, Schlossberg, Splitter czy Wyścigi, Preus-
sen czy po prostu Plac Fletchera, Most Luizy czy stacja kolei wąskotorowej?

Czy koniecznie trzeba dotrzeć do drugiego końca? Bez złocienia na ka-
peluszu albo w�butach chyba tak, ale ze złocieniem, i�to dzisiaj, na święte-
go Jana, chyba nie. Kiedy człowiek jest niewidzialny, a�więc sam, nie docie-
ra do końca. Jego droga nie ma też początku. Unosi go daleko.

A�czy to, co widzimy, jest właściwie godne uwagi?
Cóż takiego widzimy?
Doktora Wilhelma Storosta. Wybiega ze swego domu, gdyż wiatr 

zdmuchnął mu ze stolika na balkonie kartki. Fruwają teraz w� powietrzu, 
a�on ugania za nimi: za historią Litwy, którą rozłożył na stoliku w�setkach 
kartek. Pomóżcie mu, bo kto wie, czy historia Litwy nie jest zagrożona.

A�tu, przed nami, kiedy mijamy narożną knajpę, koło której doktor Sto-
rost zbiera resztę swoich kartek, wznosi się na rozległym placu ratusz z�ze-
wnętrznymi schodami i� wieżą, dostatecznie duży, aby można było zapo-
mnieć, że po drugiej stronie plac ciągnie się, równie rozległy, aż po rzekę.

Zaś po prawej ręce stara apteka, za nią w�tyle fi rma Raudies i�Bugenings 
i� niemiecki kościół: wieża o� czterech kondygnacjach z� miedzianą kopułą 
i�podwójną galerią, piękna wieża, Napoleon chciał ją kiedyś zabrać z�sobą. 
Stał tam, na tratwie na środku rzeki, był tam też car Aleksander, a�rzeczona 
Luiza przybyła na spotkanie już trochę anegdotyczna, trochę legendarna. 
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Przed bramą fi rmy Raudies i�Bugenings kierowca ciężarówki odczepia swoją 
przyczepę i�mówi na nią przyszczypa.

A�temu panu tutaj, pastorowi Connor, niepotrzebny złocień na kapelu-
szu ani w�butach, bo on już nie żyje. I�nie ma właściwie z�tym wszystkim nic 
wspólnego. Teraz docieramy do następnego placu. Tędy droga wiedzie na 
wielki żelazny most. Szerokie murowane fi lary i�wysoko sklepione przęsła 
przerzucają brukowaną szosę i�szyny kolei wąskotorowej na drugi brzeg rze-
ki przed szpalerem niemieckich celników, którzy salutują, i�litewskich, któ-
rzy się kłaniają.

Wszystko odbywa się w�zupełnym porządku. Ale teraz paru celników od-
wraca się i�patrzy w�bok, dwóch, trzech po stronie niemieckiej i�paru spo-
śród Litwinów, zaś paru innych – po stronie niemieckiej – wystąpiło na-
przód i� coś wrzeszczy. A� na most wchodzi kilka rodzin. Ojcowie, matki, 
dzieci dźwigają torby i�kosze i�mogą przystanąć i�odetchnąć dopiero tam, 
gdzie kończą się Niemcy.

Bądźcie zdrowi, chcemy im powiedzieć, ale nie możemy.
Wytrząsamy więc ziele z�butów, zdejmujemy gałązkę z�kapelusza i�wrzu-

camy do rzeki. Wiatr zagarnia ją, unosi przez chwilę i� lekko opuszcza na 
wodę. Teraz porywa ją prąd.

Nie chcemy być niewidzialni, mówimy sobie, niedostrzegalni dla ludzi. 
To nic nie daje być obserwatorem, obserwator nic nie widzi.

Tamte rodziny przeszły już połowę mostu. Teraz możecie odetchnąć, do-
brzy ludzie.

A�na plac przybywają nowi.
Biegnijcie, ludzie, mamy ochotę powiedzieć i� teraz moglibyśmy już to 

zrobić. I�stawić czoło tym śmigłym facetom, co to w�swoich wysokich bu-
tach udają ważniaków i�wrzeszczą coś za tamtymi.

Ale nie zrobiliśmy tego. Nie zdjęliśmy nawet gałązki złocienia z�kape-
lusza, aby ją wrzucić do wody. Rzeka chętnie by ją uniosła. Rzeka nie jest 
taka. Na pewno by chwilkę poczekała.

Tłumaczenie: Zofi a Jaremko-Pytowska
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WIERSZE

ELEGIA PRUSKA
(1952)

Tobie
wyśpiewać pieśń 
jasną jak miłość gniewna – 
ale i�mroczną, od skargi 
gorzką, jak polne ziele 
wilgotną, jak nagie sosny
na zboczu wydmy: jęczącą
na wietrze bladym świtem,
gorejącą pod wieczór – 

twoją nigdy nie opiewaną
zagładę, która nam uderzyła do krwi
wtenczas, kiedy dni wszystkie
pęczniały jeszcze, świetliste
od igraszek dzieci, w�bezmiarze snu – 

wtedy w�lasach rodzimych
nad pienistym łoskotem
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zielonego morza, gdzie nas
przeszywał dreszcz
od dymu gajów ofi arnych, u�kamieni, 
przy nagrobkach dawno 
zapadłych, obrośniętych wałach
fortecznych, pod lipą,
co zgięta ze starości, lekko – 
jak wśród konarów jej zawisła wieść!

Tak w�pieśniach sędziwych niewiast 
brzmi jeszcze 
nie do pojęcia już,
wezwanie prawieków – 
jak chwytaliśmy tam
butwiejące, zmętniałe
resztki echa!
Tak z�dzwonów 
dudniących, które się rozpękły, zostaje
brzęk dzwonków – 

Ludu
borów czarnych,
rzek wezbranych ciężko,
nagich zatok i�morza!
Ludu
nocnego łowu,
trzód i�letniej niwy!
Ludu
Perkuna, Pikola,
Patrympy w�wieńcu z�kłosów!
Ludu,
jak żaden, uciechy!
Jak żaden, żaden! śmierci – 

Ludu
tlących się gajów,
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chatyn płonących, zdeptanej 
siejby, strumieni w�purpurze – 
ludu 
ofi arowany gromowi,
co niesie pożogę; twój krzyk stulony
przez ognisty obłok – 
ludu
przed matką obcego
boga w�skocznym pląsie charcząc, 
padasz – 
Gdy ona kroczy na czele
swej spiżowej armii, góruje
nad lasem! a�szubienica
syna podąża w�ślad za nią! – – 

Mówią o�tobie imiona,
zdeptany ludu, zbocze gór,
rzeki, bez blasku jeszcze,
kamienie i�drogi – 
śpiewy wieczorne i�sagi,
szelest jaszczurek nazywa cię
oraz dzisiejsza pieśń,
jak woda w�bagnisku, od skargi
żałosna – 

żałosna jak połów rybaka,
tego tam z�siwizną, wiecznie
nad zatoką, gdy zniża się
słońce.

Tłumaczenie: Andrzej Kopacki
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DZIECIŃSTWO
(1954)

Wtedy
lubiłem wilgę – 
Dzwonienie dzwonków w�górze
rozbrzmiewało, opadało
poprzez szpaler listowia,

gdy przycupnąwszy na skraju lasu
na źdźbło trawy nizaliśmy
czerwone poziomki; z�wózkiem
nas mijał
siwy Żyd.

W�południe stały
w�czerniejącym cieniu olch zwierzęta,
biczując gniewnie ogonem
muchy.

Potem spadła ulewna, szeroka
struga deszczu z�otwartego 
nieba; po minionej ciemności
krople smakowały
jak ziemia.

Albo parobczaki nadbrzeżną ścieżką
przybywali z�końmi,
na lśniących gniadych
grzbietach jechali śmiejąc się
przez głębię. 

Za płotem
obłoczyło się brzęczenie pszczół.
Poprzez gęstwę cierni,
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nad sitowiem jeziora
niosła się srebrna grzechotka strachu.
Zarosło, zarośla,
mrokiem okno i�drzwi.

Zanuciła starowina
w�wonnej izbie. 
Syczała lampa. Weszli mężczyźni
przywołując przez ramię
psy.

Noc, od dawna rozgałęziona w�milczeniu – 
czas, wymykający się, gorzkniejący
z�wiersza na wiersz, podczas gdy:
W�dzieciństwie – 
wtedy lubiłem wilgę – 

DAUBAS
(1954)

Górą powiał wiatr.
Mieszkaliśmy nad rzeką w�chatach.
Rdzawo wspinało się sitowie,
ściemniając brzegi.

Byliśmy dziećmi w�naszych
sercach. One śpiewały nam długi rok.
Nie inaczej jak ziemia
przychodziły mrozy i�deszcze,
gromy i�chmury, jak ów czas – 

jak ów czas,
który braliśmy
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oddając go z�rąk,
czerwony od owoców. Zimy
płynęły w�światło.

To przeminęło.
Wsie zostawiliśmy piachom.
Prawie jak okrzyk fl isaka
oddaliliśmy się. 

Oddani goryczy, dokładaliśmy
drewno do ognisk obcości, pamiętając jeszcze pieśń: 
Ongiś kwitła jabłoń.

Gdzież tedy
chcemy się zatrzymać?
Wciąż jest jedynie ziemia
gruntem, w�którym spoczniemy.
Dzieci
nie odnajdą tej wioski.

Lecz owe sady, trzcin pasmo
przy brzegu – kraina nadbrzeżna Daubas – 
żółkniejące stodoły – 
zaprzęg wyłaniający się z�lasu – 
jastrząb w�pustym błękicie – 

jeszcze zabarwi nam spojrzenia.
Tak wstępujemy pod sklepienie
owych lat. I�przypisujemy nasze radości ziemi. – 

Czując krew w�skroniach,
włos gładząc córkom,
mówisz wieczorem: Zbliż się,
kochana, zostaniesz – to
nie będę tęsknił. 
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DREWNIANY DOM NAD WILIĄ
(1957)

Nadrzeczny bór
ciemność ze sowich pohukiwań, w�pieśni
świerszczy siwej jak mech, ongiś 
widzieliśmy dom na brzegu,
szary wśród malw jak wśród świętojańskich
robaczków. Zanim nadeszła
zima, owionął nas obczyzny śnieg.

Domu drewniany, borów
żywocie i�przeszłości piękna,
niesiona na skrzydłach,
przez wiatr
jak przez morza
przybyłeś, odtąd w�twoim
dymie mieszkają dzieci, czułe
na twój dźwięk.

Twoja cisza, woń czosnku
i�pokrzyw gorzka
ostrość, chłód studzienny – 
Przyjacielu, mieszkaliśmy ongiś
nad rzeką, na borów
cienistym skraju, ze skrzyżowanymi
rękami pozwól nam śpiewać,
śpiewać znów o�starym domu.

Zwyczajem dziewczyn rzuć
przez ramię wianek,
wołaj za nim; wiatr wieczorny
zapada teraz w�brzozy,
mgła się niesie
lekko nad brzegiem, wilgocie
wokół domu się snują –,
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kiedy wyśpiewujemy miniony
czas ze skrzyżowanymi rękami,
głośno o�przyjaciółkach,
ciszej o�lesie
i�zwierzynie w�polu,
o�koniach u�podnóża górzystej łąki.

Ciemno było, przechodziliśmy
pod brzozami. Nocą
szli przemytnicy
tłumiąc kroki. O�nowiu
przystanął pewnego razu
w�podwórzu przybysz.
„Jak żyjesz?” zapytał. Alinka
siedziała w�oknie. Krzyknęła:
„Drzwiotwartezrygla!”

NIEMEN
(1959)

Za polami, daleko,
za łąkami
rzeka.
W�jej tchnieniu
rozkwita noc.
Nad górą
leci ptak i�woła.

Kiedyś z�wiatrem
szliśmy, zastawialiśmy sieć
w�ujściu łąkowego strumyka.
W�olchach
wisiała latarnia. Starzec
ją zdjął.
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Łódź przemytników zaryła się
w�piach.

Z�mroku
przybywasz, moja rzeko, 
z�chmur.
Drogi schodzą ku tobie
i�rzeki, Jura i�Mitwa,
młoda, z�borów, gliną ciężka
Szeszupa. Flisacy z�drągami 
płyną mimo. Prom
zalega na piasku.

I�niebo
mrocznieje od ptasich wojsk.
W�powietrzu z�kląskających skrzydeł, wysoko,
odgłos trzcin, studzienny dym,
żywiczny borów dym.

Przy brzozach, nad brzegiem
kobiety – i�wstążki
żółte i�czerwone – jedna
tuli córki do nabrzmiałego
łona, młodzi
synowie kąpią się w�rzece.

Rzeko,
ciebie jedną
mogę tylko
kochać.
Obraz z�milczenia.
Tablice dla potomności mój krzyk
do ciebie nie dotrze. 
Teraz w�ciemności
trzymam ciebie.

Tłumaczenie: Eugeniusz Wachowiak
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SIEGFRIED LENZ

MUZEUM ZIEMI OJCZYSTEJ 
(FRAGMENTY)

(1978)

NIE, TO NIE BYŁ WYPADEK. To ja podłożyłem ogień pewnego wieczoru 
osiemnastego sierpnia, nie pozostało mi nic innego, jak tylko zniszczyć jedy-
ne muzeum ziemi mazurskiej tam na zachodzie, w�Egenlund koło Szlezwi-
ku. To nie był przypadek, mój drogi. Tak jak niegdyś budowa i�urządzenie 
muzeum było moim własnym pomysłem, tak i�teraz wyłącznie ja zadecydo-
wałem o�jego całkowitym zniszczeniu, razem ze wszystkimi świadectwami, 
dowodami i�dokumentami, które się w�nim znajdowały, a�które wraz z�przy-
jaciółmi zgromadziłem tu po wojnie. (…)

W�każdym razie musi pan wiedzieć, że podłożyłem ogień, używając do 
tego odpadków z�tkalni, maczając je w�benzynie i�zapalając zarówno w�izbie 
z�kilimami, jak i�w�tym pomieszczeniu muzeum, gdzie były przede wszyst-
kim stare mazurskie zabawki: szmaciane lalki, instrumenty drewniane, rzeź-
bione i�malowane ptaszki, które łatwo zajęły się od ognia. W�mój plan wta-
jemniczony był tylko Simon Gayko, cieśla i�kołodziej, tak jak ja pochodzący 
z�Łukowca nad jeziorem o�tej samej nazwie, Simon Gayko, który zbudował 
muzeum według moich wskazówek, jako prawdziwy dom mazurski, z�wy-
suniętą drewnianą werandą… Nie, nie byliśmy sami; przy pożarze, przy-
najmniej dopóki paliło się samo muzeum, obecna była moja żona Carola, 
mój dawny ulubiony uczeń, mistrz tkacki Marian Jeromin oraz moja córka 
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Henrike i, jak już mówiłem, Simon Gayko – ten ostatni ukląkł, gdy z�okien 
buchnęły płomienie gnane własnym podmuchem. Nikt nie próbował gasić; 
moja żona opierała się o�drzwi naszego domu, osłaniając twarz ręką, Marian 
stał bez ruchu pod czerwonymi bukami, córka Henrike, zresztą jedyna, któ-
ra protestowała i�rzuciła się na mnie z�pięściami, wzywając do tłumienia og-
nia, płacząc przycupnęła w�połowie dróżki, prowadzącej w�dół ku wodzie…

Później, mój drogi, później obierze mi pan jabłko, dziękuję…
Ogień podłożyłem wieczorem, tak jak mówiłem, gdy już siedem naszych 

uczennic, przyjeżdżających na naukę tkactwa, pojechało do domu; wiał 
umiarkowany, północno-zachodni wiatr, niosąc iskry i� dym prosto ku wo-
dzie. Nie powstało też żadne niebezpieczeństwo, gdy ogień dosięgnął pokoju 
z�dokumentami i�uniósł w�wirze iskier pisma i�akta wraz z�przywilejem wiel-
kiego księcia elektora, nadającym miastu Łukowiec prawo do czwartego jar-
marku w�roku; resztę pism i�dokumentów porwał ten dobrze obliczony prąd, 
żeglowały w�powietrzu na kształt płatków i�osiadały na wodzie albo krzacza-
stym głogu, który wspiął się na stromy brzeg. Dziwne: w�tym czasie, gdy pło-
nęło muzeum, dwa kutry rybackie przepłynęły obok Egenlund; ich załogi 
najwidoczniej nie chciały przyjąć pożaru do wiadomości, kutry prześliznęły 
się przez pióropusz dymu i�obłok czarnych płatków w�kierunku ujścia zatoki.

Najdłużej opierał się ogniowi pokój z�ozdobami, gdzie przechowywane 
były również srebrne wyroby znalezione w�Drygałach, spiralne naramien-
niki, klamry do podków i�naszyjnik z� poprzecznie i� podłużnie żłobionych 
drewnianych paciorków – musi pan wiedzieć, że było to znalezisko z�gro-
bu Jaćwingów; w�miedzianej urnie zachowały się jeszcze resztki prochów. 
Prawdopodobnie ogień tak długo oszczędzał nasz pokój z�ozdobami, gdyż 
Simon Gayko – kiedyś mnie pewnie odwiedzi i�wtedy pozna pan go może 
bliżej – Simon Gayko, krzepki i�krępy, typowy Bośniak i�jak Bośniak cierpli-
wy przy każdej robocie – ale co to ja chciałem.

Tak, słusznie pan przypuszcza: nawet jeśli nikt nie ważył się w�mojej 
obecności gasić pożaru, to przecież nie brakowało prób ratowania w�ostat-
niej sekundzie niektórych eksponatów, zagrożonych przez ogień; córka pro-
siła mnie, bym pozwolił wynieść w� bezpieczne miejsce chociaż spis słow-
nictwa mazurskiego, zbiór, do którego powstania się przyczyniła, pilnie 
kaligrafując. Odmówiłem…
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Henrike panu o�tym opowiadała? No dobrze… Nie dałem ratować sta-
rej, ozdobnej beczułki do masła, która tyle znaczyła dla żony, zabroniłem 
też Marianowi wyciągnąć z�ognia mój błękitno-biały ślubny kilim… Błę-
kitno-biały ślubny kilim… Przed blisko czterdziestu laty sporządziłem go 
w�Łukowcu jako swoją pracę mistrzowską; kilim, który wielokrotnie znikał 
i�znów się pojawiał. Ten kilim był jedynym dziełem noszącym moje inicjały, 
Z.R., Zygmunt Rogalla, w�przypadku wszystkich innych upierałem się przy 
anonimowości…

Pan nie rozumie? Niech pan poczeka, mój drogi, i�niech pan słucha, aż 
dowie się pan dostatecznie dużo… Chciałem powiedzieć, że gdy dach mu-
zeum rozprostował się pod wpływem gorąca, gdy się załamał i�runął w�dół, 
wówczas w�pokoju z�bronią eksplodowała amunicja rosyjskiej piechoty, po-
chodząca jeszcze z�wielkiej zimowej bitwy o�Mazury, która to amunicja udo-
wodniła w� ten sposób swą wysoką jakość; w� tym samym pomieszczeniu 
paliła się polska, tatarska i� litewska broń, również owe dwa zakrzywione 
miecze, za pomocą których moi przodkowie uśmiercili misjonarza Brunona 
z�Kwerfurtu i� jego siedemnastu towarzyszy, przybyłych do Łukowca, by tu 
propagować łagodniejsze obyczaje.

Tak to się nazywało: łagodniejsze obyczaje…
Nie mylę się: wszystko spłonęłoby, stopiłoby się i� spopielało do szczę-

tu, gdyby wiatr nie zmienił kierunku, gdyby nie powiał umiarkowany wiatr 
północno-zachodni, aby ustąpić z�kolei orzeźwiającym podmuchom z�połu-
dniowego wschodu; wiatr wiał nam w�oczy gryzącym kopciem, rozdzierając 
jednocześnie niską chmurę dymu nad wodą, przede wszystkim jednak pod-
sycił nieco już przygasły płomień, w�ciemnych szparach wzniecił iskry i�żar. 
Lot iskier przybrał kierunek, jakiego nie oczekiwaliśmy. Płomienie porywały 
w�górę wszystkie lekkie rozżarzone kawałki, które wprawdzie od razu czer-
niały w�powietrzu, ale rozpalały się znowu, rzucane przez wiatr na słomia-
ny dach domu mieszkalnego… rozżarzyły się do tego stopnia, że nagle pło-
mień ukazał się nad tkalnią i�popełznął w�górę po dachu. Ogień wzniósł się 
aż do drewnianej kratownicy, sięgnął otwartych okien pokojów na mansar-
dzie, sypnął deszczem słomianych pochodni, które porwał zaraz podmuch 
z�południowego wschodu i�poniósł wokół domu, to przyciskając je do węga-
rów, to znów porzucając pod drzwiami…
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Myli się pan. Gdy pożar przerzucił się na dom mieszkalny, ja pierwszy 
podjąłem środki zaradcze, by nie dopuścić do rozprzestrzeniania się og-
nia. Utworzyliśmy łańcuch, podając sobie wiadra z� rąk do rąk. Podzielili-
śmy się, stając w�sieni, na schodach, na piętrze nad tkalnią, wiadra wędro-
wały od kranu, gdzie stała moja żona, aż do Simona Gayko, który podawał 
je do mnie na górę przez właz w�dachu; początkowo wyglądało na to, że 
woda, którą rozlewałem po dachu, zdoła zatrzymać ogień, ale to dym, właś-
nie dym zmusił nas do opuszczenia włazu. Dym udaremnił również próbę 
wyłamania części płonącego dachu, za pomocą siekiery i�łomu usiłowaliśmy 
wyrąbać i� zrzucić w�dół krokiew znad tkalni, ale żelazne kątowniki tkwi-
ły zbyt mocno w�starych belkach, więc gdy już nie pomagały nawet mokre 
chusteczki do nosa, którymi zatykaliśmy usta, musieliśmy się wycofać. Przez 
jedno z�okien widziałem nasz własny ślad z�iskier i�dymu, cały ten tren og-
nia, który tak przeraził zwierzęta na pastwisku, że ruszyły galopem w�stronę 
majątku w�Holmbek…

Co pan mówi? Ależ oczywiście, że tak, Marian Jeromin wezwał straż 
pożarną…

Ponieważ nie pozostało nam nic innego do zrobienia, próbowaliśmy 
w� pojedynkę lub pospołu ratować wartościowe przedmioty i� wynosić na 
dwór wszystko, co się dało, przede wszystkim pościel, meble i�odzież, a�na-
wet rozpoczęte prace naszych uczennic. Pracowaliśmy, dopóki pozwalały na 
to żar i�dym. Tylko córka odmówiła w�tym udziału; skulona trwała samot-
nie przy dopalających się resztkach drewnianego domu, w�którym mieści-
ło się przedtem nasze muzeum, i�nikomu z�nas nie udało się odciągnąć jej 
stamtąd ani przekonać o�tym, że mogło dojść do większego nieszczęścia… 
Chciałem powiedzieć: innego rodzaju, rozumie pan…

Moją córkę zastąpił jakiś nieznajomy, który ukazał się nagle pod buka-
mi i�o�nic nie pytając, rzucił się do wnętrza domu, bez wyboru wynosząc 
w�bezpieczne miejsce, co tylko znalazł pod ręką i�o�co się potknął. On też, 
ów obcy, pomagał mnie i�Simonowi Gayko uwalniać krosna z�zamocowa-
nia, podczas gdy wokół nas waliły się już płonące belki, rozsypując się przy 
zderzeniu z� ziemią na wszystkie strony i�wypalając w�kilku miejscach na-
raz dziury w�podłodze sieni. Ale mimo jego pomocy nie zdołaliśmy wyrwać 
żadnego z�krosien, gdyż przepędził nas żar bijący z� izby z�wełną. Choć był 
on krótkotrwały, jednak sprawił, że pękła płyta w�drzwiach, pękały szyby, 
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łuszczył się, a�nawet spalał lakier na ramach okiennych. Musieliśmy wyjść 
na dwór…

To był pan? Pan był tym nieznajomym, który nam pomagał? Pan chciał 
zabrać Henrike? Nie wiedziałem… Nie poznałem pana… Ale co to ja 
chciałem powiedzieć?

Tak, na dwór; zaczerpnęliśmy powietrza pod czerwonymi bukami, wśród 
rzeczy, które wyratowaliśmy z�ognia – wyglądało to jak po panicznej uciecz-
ce – gdy wtem Marian Jeromin, ze spalonymi włosami i�brwiami, dokonują-
cy spiesznego przeglądu uratowanego dobytku, stwierdził nagle, że brakuje 
księgi, a�gdy to mówił, moczyłem już chusteczkę, wycisnąłem ją nad głową 
i�nie zważając na jego ostrzeżenia i�rady, z�chustką na twarzy rzuciłem się 
biegiem ku drzwiom domu, skąd buchał żółtawobłękitny dym, jak na kar-
tofl isku. Przytrzymali mnie. Nie dobiegłem nawet do wyślizganych kamien-
nych stopni, gdy Simon Gayko i�Marian Jeromin wykręcili mi ręce i�wśród 
perswazji próbowali odciągnąć, na co ja się pozornie godziłem, póki nie roz-
luźnili uchwytu, myśląc zapewne, że odwiedli mnie od mego zamiaru. Ach, 
nie utrzymaliby mnie nawet we czterech; wystarczył niewielki zwrot, po-
tem pchnięcie i�już byłem wolny, biegłem przez dym ku domowi i�w�górę po 
schodach do szafy w�ścianie, w�której przechowywałem księgę.

Tak, tak wiele dla mnie znaczyła – istniały też powody, dla których nie 
należała do inwentarza muzeum.

Sonja Turk własnoręcznie pisała ją przez ponad trzydzieści lat swoim 
przekornym gotyckim pismem, a�ja stronice tej księgi własnoręcznie przyci-
nałem i�oprawiałem w�czerwoną koźlą skórę, zanim mi ją przekazała; mnie, 
jedynemu uczniowi, którego gotowa była przyjąć do terminu…

Kim była? Największą i� najbardziej oryginalną tkaczką kilimów na 
Mazurach.

Przycisnąłem ciężką księgę do piersi; na poplamionych stronicach zgro-
madzone było wszystko, dzięki czemu sztuka tkacka doszła u�nas niegdyś 
do potrójnego rozkwitu: łączenie symboli z�ich wypróbowanym czarodziej-
skim działaniem, tajemnice produkcji farb roślinnych z� jałowca, barwier-
skiego rumianku i�marzanny i�oczywiście wzory i�techniki podwójnego splo-
tu i�wiązania. Choć schody uginały się pode mną, udało mi się jeszcze zejść 
do sieni – z�księgą w�objęciach, tym upartym, rojącym się od błędów testa-
mentem Sonji Turk, którego stopniowo nauczyłem się na pamięć. I�wtedy 
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u�podnóża schodów ugodził mnie kawałek płonącej poręczy, uderzył pra-
wie w�to samo miejsce, w�które trafi ła mnie kula w�czasie nieudanej egze-
kucji, niemal z�tą samą siłą. Upadłem, zdawało mi się, że padając trzyma-
łem księgę mocno obiema rękami, do dziś myślę, mój drogi, że pogrzebałem 
ją pod sobą, ale żaden z�mężczyzn, którzy mnie wynosili, nie zdołał jej odna-
leźć w�sieni, nawet Marian Jeromin, który jeszcze raz wdarł się do płonące-
go domu, kiedy przeniósł mnie już w�bezpieczne miejsce – tak jak się tego 
po nim i�ja, i�on mogliśmy spodziewać – i�szukał długo, aż dym go wreszcie 
zmusił do rezygnacji…

Ja też się tego obawiam, drogi Martinie, ja też sądzę, że księga spłonę-
ła, aczkolwiek nie przepadła w�tak ostatecznym sensie jak zniszczone świa-
dectwa z�muzeum, ponieważ znalazła miejsce w�mojej pamięci i�ponieważ 
mam zamiar odtworzyć ją w�języku Sonji Turk…

Co pan mówi? Że zbyt wiele uległo zniszczeniu? Rzeczy nie do odtworze-
nia? Przykro panu na myśl o�stratach? Kto chce uporządkować swoje spra-
wy, drogi Martinie, ten musi liczyć się z�bólem, a�mnie nie pozostało nic 
innego, jak tylko zaprowadzić ład w�swoich sprawach, po wszystkim, co za-
szło, tak, po wszystkim…

(…)
Za półwyspem, jeszcze dalej niż czarny państwowy las, błyskało się czer-

wono i� żółto, światło drgało rozbłyskując, ogniste iskry leciały do nieba 
niby bryzgi płynnego słońca, a�nad ścianą płomieni wylatywały w�górę białe 
gwiazdy, zataczały się i�rozrywały. Horyzont chwiał się i�falował pod ciężki-
mi uderzeniami, pod wystrzelającymi pionowo albo płasko eksplozjami. Sie-
dzieliśmy długo wśród huku i�łoskotu; czuliśmy, jak ławka drży i� jak prze-
chodzą pod nami fale gorąca, ale to pewnie było złudzenie. W�każdym razie 
mój dziadek, kiedy już się napatrzył do syta na ogniste kule i�łuki, powie-
dział: – I�to wszystko, mój Boże, właśnie w�żniwa, jakby nie było innych pór 
roku na wojnę. A�nasi dadzą sobie radę, mają przewagę, ponieważ chodzi 
im o�ojczyznę, tak, właśnie o�ojczyznę… 

Słucham? Złe określenie? Słowo z�obciążeniem?… Tak mówił też Bern-
hard, mój syn, nie wiedział, co począć z� tym słowem, nic ono dla niego 
nie znaczyło, nic dla niego samego, a�gdy inni go używali, wówczas słyszał 
w�nim samo zło…
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Rozumiem, mój drogi, rozumiem pana: chciałby pan, jak Bernhard, 
uczynić ojczyznę odpowiedzialną za pewien rodzaj zarozumiałego ogranicze-
nia, przypisać jej nienawiść do obcych, ciasną dumę zasiedziałości, chciał-
by pan ją rozumieć jako uświęcone zawężenie, w�którym człowiek musi ko-
niecznie potwierdzać swoją wyższość, z�końskimi okularami na oczach.

Wiem, wiem: ojczyzną jest miejsce, gdzie wzrok sam wilgotnieje, w�du-
szy poczyna wrzeć, gdzie mowę można zastąpić nieokreślonym uczuciem…

Niech pan mnie źle nie zrozumie, drogi Martinie, przyznaję, że to sło-
wo ma złą opinię, że używano go do niegodnych celów, że nie można dziś 
niemal posługiwać się nim bez ryzyka. Rozumiem również, że nie ma ono 
żadnego znaczenia w�cementowym krajobrazie, w�betonowych bunkrach, 
w�zimnych norach z�prefabrykatów, wszystko to przyznaję; ale skoro już tak 
jest – co przemawia przeciw próbie, by uwolnić to słowo od obciążeń? Przy-
wrócić mu jego nieskazitelność?

Jak to rozumiem? Pewnie się pan uśmiechnie, ale wypowiem swoją myśl 
wbrew pańskiemu uśmiechowi: dla mnie ojczyzną jest nie tylko miejsce, 
gdzie leżą nasi zmarli; jest to zakątek wszelakiego bezpieczeństwa, miej-
sce, gdzie możemy się schronić, w�mowie, w�uczuciach, ba, nawet w�mil-
czeniu, skrawek ziemi, gdzie nas ludzie poznają, a�przecież każdy z�nas prag-
nąłby pewnego dnia zostać rozpoznanym, to znaczy przyjętym za swego…

Czuję jednak, że pan jest innego zdania…
Co takiego? Musi pan mówić trochę głośniej!…
Drobne ogłoszenia? A�więc dla pana strony rodzinne składają się z�drob-

nych ogłoszeń w�dodatku lokalnym. Z�czego jeszcze?
Nie, nie, nie uraził mnie pan…
Rozumiem, żart, szyty grubymi nićmi dowcip pełen samozadowolenia… 

Widzi pan, mnie to wcale nie zaskakuje, gdyż wszystko to słyszałem, daw-
no i�aż do znudzenia, od Conny’ego Karrascha, który zawsze próbował mi 
udowodnić, że ojczyzna jest tam, gdzie panuje najbardziej przytulna ślepo-
ta, bezkrytyczne zaślepienie…

(…)
Tak, wiem, musi pan iść, a�ja spróbuję trochę zasnąć…
Ależ to mnie interesuje, musi mi pan to jeszcze powiedzieć, zanim pan 

pójdzie…
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Nie, nie musi mnie pan oszczędzać…
A�więc znajomość świata zamiast znajomości rodzinnego kraju – znajo-

mość świata, mówi pan, wszystkim by nam pomogła. Nie wiem, ile dla pana 
znaczy doświadczenie, ale ja znałem już niejednego, który opierał swoją na-
dzieję na tej znajomości, po czym jakby samo przez się znajdował z�powro-
tem drogę do wiedzy o�rodzinnym kraju. Może musimy być przygotowani na 
to, że wiedza o�świecie zawsze jest, zawsze może być tylko wiedzą o�rodzin-
nych stronach. W�każdym razie cieszę się na jutro, mój drogi. (…)

Nagle rozległ się dzwonek u�drzwi. Conny wstał wzdychając; myślał, że 
będzie musiał przyjąć tylko spóźniony bukiet kwiatów; nie nasłuchiwaliśmy, 
co on tam robi. Jedliśmy i�rozmawialiśmy dalej z�przyjemnym uczuciem znu-
żenia i�beztroskim śmiechem, który nieustannie wywoływał Simon Gayko, 
naśladując zabawnie gości. Śmiech urwał się nagle, gdy Conny znowu się 
pokazał, pochylony, gwiżdżąc przez zęby i�potrząsając ręką, jakby sparzył so-
bie palce; nie musiał nic mówić, tak wyraźnie było widać, że ma coś nie-
zwykłego do zakomunikowania. Stanął cicho pośród nas, cicho oznajmił, że 
przyszedł Bilitza, a�z�nim jakiś dowódca wysokiej, a�nawet bardzo wysokiej 
rangi, w�czarnym mundurze, z�liśćmi dębu i�gwiazdą na wyłogach kołnierza. 
Dowódca brygady, jak się kazał tytułować. Poprosiłem Conny’ego, by towa-
rzyszył mi do sieni.

Stali tam, przywitali mnie tym swoim pozdrowieniem, Bilitza i� chudy 
mężczyzna z�kościstą twarzą, który przeprosił, że przeszkadzają, i�na wszel-
ki wypadek złożył mi spóźnione życzenia. Bilitza wyjaśnił, że dowódca bry-
gady, profesor Melzer-Tapiau, przyjechał do naszego miasta ze stołecznego 
Królewca tylko na jeden dzień, że słyszał o�rzadkich eksponatach tutejsze-
go muzeum ziemi mazurskiej, że szacowny gość nie chciałby odjechać nie 
obejrzawszy tego, o�czym świadczy ta ziemia – dosłownie wyraził się nawet: 
o�czym mówi i�świadczy ta ziemia. Myśląc o�dotacjach, które przekazywał 
regularnie Heimatverein, byłem gotów go oprowadzić.

Choć zauważyłem, że Bilitzy nie w�smak była obecność Conny’ego, spe-
cjalnie go poprosiłem, by przyłączył się do nas, i� razem wyruszyliśmy na 
zwiedzanie „drugiej kategorii”, czyli skróconą wycieczkę po lasach i�łąkach, 
jaką zaplanowałem sobie na momenty zniechęcenia czy zmęczenia. Nie 
musiałem prawie nic objaśniać; Bilitza nie dał sobie odebrać okazji i�niepy-
tany szeptem wymieniał dowódcy brygady nazwy, hasła i�daty; miał wiedzę, 
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bez wątpienia, kilka ustępów z�akt darowizn wygłosił z�pamięci. Dowódca 
brygady nie dawał z�początku poznać po sobie, czy zrobiło to na nim wra-
żenie, mierzył wzrokiem wszystkie przedmioty z�nieprzeniknionym wyrazem 
twarzy, jakby zestawiał je z�ustalonymi wzorami i�normami; uśmiechnął się 
jednak na widok mazurskich instrumentów muzycznych, bębna, i�diabel-
skich skrzypiec, z�nikłym uśmieszkiem zapoznał się ze „zwierzętami ojczystej 
ziemi”, z�przyborami kuchennymi wystruganymi z�drewna i�moim zbiorem 
zabawek, przy którym wielu gości zapewniało, że jest najbogatszy i�najbar-
dziej znaczący w� tej części południowo-wschodnich Mazur. Profesor po-
chwalił zawartość „puszki z�Sokółek” i�zdobył się na podziw na widok haftu 
szklanymi koralikami. Bilitza, ze swymi dwoma gwiazdkami w�rogach koł-
nierza, potakiwał mu skwapliwie, podając ogień do trzeciego już papierosa.

Kiwając głową, Melzer-Tapiau zwiedził pokój z�ekspozycją broni, zdjął ze 
ściany tok do kopii i�sztylet, obrócił je pod światło i�zdecydował: broń że-
lazna z�grobu wojownika wandalskiego, ostatnie stulecie przed naszą erą. 
W� sali z� narzędziami dowódca brygady określił wiek drewnianego płu-
ga i�bez jednego błędnego ruchu uruchomił kołowrotek, po czym popro-
sił o�kieliszek wódki. Pił bez widocznej przyjemności; omijał wzrokiem mnie 
i� Conny’ego, wszystko, co miał do powiedzenia, mówił do Bilitzy, który, 
kierowany nie wiadomo jaką nadzieją, zainicjował tę wizytę – było to dla 
nas jasne. Ten, kto słuchał dowódcy brygady, musiałby sądzić, że to Bilitza, 
a�nie ja, jest właścicielem i�zarządcą muzeum, ten nie kierował bowiem do 
mnie żadnych pytań, na wszystko odpowiadał sam i�jak się okazało, intere-
sowała go nawet przyszłość naszego muzeum.

W�każdym razie po zakończeniu zwiedzania profesor czuł się zobowią-
zany do podsumowania swoich wrażeń i�zwracając się znów do Bilitzy za-
wyrokował: – Niewarte poparcia. – Nasze muzeum nie wydało mu się tego 
godne.

Bilitza zdawał się wiedzieć od razu, co oznacza ten wyrok; przyjął go 
z�gestem ubolewania, widocznie godził się z�nim, a�my z�początku wcale by-
śmy się nie domyślili, o�co chodzi, gdyby Conny nie spróbował dowiedzieć 
się tego na swój sposób.

Zapytał mianowicie ze zdumieniem, czy nasze muzeum i� wszystko, co 
się w�nim znajduje, stało się nagle bezwartościowe, na co dowódca bryga-
dy potrząsnął głową i�rzekł: – Nie stało się bezwartościowe, tylko w�naszym 
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pojęciu nie jest godne wsparcia. – A�gdy Conny z�udanym zdziwieniem za-
pytał, czego potrzeba, by coś zostało uznane za godne wsparcia, dowódca 
brygady zwrócił uwagę na „wzruszającą przypadkowość” naszych zbiorów, 
„brak tendencji” w�podejściu do historii.

Po wychyleniu drugiego kieliszka ciągnął dalej: – Co z�tego za pożytek, 
gdy gromadzi się znalezisko po znalezisku – rzeczy zyskują swoje właściwe 
znaczenie dopiero dzięki organizacji, to znaczy gdy zaczynają służyć jakiejś 
myśli, jakiejś wielkiej idei. Każdy wie, że nasi przodkowie pracowali i�walczy-
li, że pielęgnowali swoje obyczaje; dowodzenie tego jest niemal zbyteczne; 
chodzi o�to, by znalezisko mogło posłużyć jako dowód, że Mazurzy czuli się 
zawsze forpocztą niemczyzny na Wschodzie. Znaleziska te nie mogą jedynie 
o�czymś świadczyć, muszą też coś demonstrować, muszą agitować. – Profe-
sor podał przykład: jeśliby odpowiednio połączyć ze sobą broń i�narzędzia 
rolnicze, wówczas gotowość do obrony i�przywiązanie do ziemi automatycz-
nie jawić się będą jako cechy warunkujące wspólnotę losu. Bilitza dopyty-
wał się skwapliwie, czy może tę uwagę potraktować jako inspirację, usłyszał 
łaskawe zezwolenie, a�mnie dał znak, znak, który mówił mniej więcej: po-
rozmawiamy później, wrócimy jeszcze do tego tematu. Z�ulgą zwrócił się do 
profesora i�spytał, czy nie można sobie zasłużyć na życzliwość; otrzymał od-
powiedź twierdzącą, choć pozbawioną zbytniego entuzjazmu.

Odprowadziliśmy ich do sieni, Conny przechodząc muskał delikatnie 
lalki w�strojach mazurskich, głaskał je po policzkach, szczypał w�piersi i�po-
śladki, połaskotał w�podbródek pszczelarza w�postrzępionym ubraniu, po-
chylającego się nad pierwszym ponoć w�kraju słomianym ulem, i�mruknął 
tak, że tylko ja mogłem go zrozumieć: – Trwaj dzielnie dalej na przyczółku 
niemczyzny. – Zanim pożegnali nas tym swoim gestem, Bilitza zapowiedział 
wkrótce ponowną wizytę, by – jak się wyraził – nadać muzeum formę odpo-
wiadającą „nowym czasom”. Zapowiedź ta musiała osiągnąć pożądany sku-
tek, bo kiedy tylko umundurowani goście poszli, Conny stanął nagle prze-
de mną i�rzekł: – Szkoda, że nie możesz się teraz sam zobaczyć, Zygmunt.

I� zamiast wrócić do kuchni, gdzie wczorajsza uroczystość wciąż jesz-
cze dostarczała tematu do rozmów i�śmiechu, poszliśmy obaj do warsztatu. 
Conny zamknął drzwi, poczęstował mnie ogarkiem papierosa marki Sport-
student, położył mi rękę na ramieniu i� dopiero po dłuższej chwili zdecy-
dował się mówić. Ostrzegał mnie, po raz pierwszy wyraźnie ostrzegał przed 
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otwarciem muzeum przed tymi, jak się wyraził, „nowymi jeźdźcami Wscho-
du”, którzy uzurpują sobie prawo, by uczynić z�niego jakiś przyczółek, i�któ-
rych ideologia zmuszała do dostrzegania we wszystkim walki, a�w�walce oka-
zji do sprawdzenia się. Conny uważał, że Bilitza i�jego klika gotowi byli zrobić 
z�naszego muzeum jakiś heroiczny cyrk, świątynię ideologii, której przezna-
czeniem było opiewać wierność, dumę i�gotowość do obrony. Wyjął z�kie-
szeni broszurę „Heimat-Jahrbuch” z�roku 1933, wydaną w�Łukowcu, i�zaczął 
mi pokazywać zamieszczone w�niej zdjęcia: roześmiani oracze, uśmiechnię-
ci rybacy i�robotnicy zatrudnieni przy robotach publicznych; z�pracy uczy-
niono religię, szło się do niej z�radością, z�dźwiękiem rogu w�uszach, jakby 
jej celem było zwycięstwo w� bitwie. „Heimat-Jahrbuch” donosił faktycz-
nie o�potężnej „batalii pracy”, prowadzonej „zjednoczonymi siłami”, a�każ-
de stanowisko – sosnowy zagajnik, cegielnia, piaszczyste kartofl isko czy za-
mglone jezioro – traktowane było jak front walki; miejsca te dostarczały 
zwycięstw, ale zwyciężano też na froncie badań nad dawną historią, rozgrze-
bując kurhany sprzed tysiącleci i�pod każdym pagórkiem znajdując przysy-
pane ziemią dowody niemieckiej odrębności, niemieckiej tradycji.

Conny odczytywał mi deklaracje, w�których „władcy nowych czasów” 
oznajmiali swoje zamiary i, według „Heimat-Jahrbuch”, gotowi byli rzucić 
się mężnie w�bój, bić się o�Wschód, o�cały świat; pewni swej niezwykłej siły, 
obiecywali ustanowić w�niedługim czasie zupełnie nowe stosunki na świe-
cie. Zamierzali wreszcie zakładać komórki, tak zwane komórki wspólnego 
losu, które miałyby się łączyć lub rozrastać w�nową wspólnotę narodową. 
Conny przewidywał, że pewnego dnia odkryją we mnie cennego sprzymie-
rzeńca, stwarzającego odpowiedni klimat, przygotowującego grunt, przypo-
mniał mi, jak Heimatverein w�Łukowcu ulegał nowym ideom i�wyszukiwał 
sobie nowe cele; w�każdym razie jego ostrzeżenie było uzasadnione. (…)

Wybacz mój uśmiech, ale wiesz, o�czym teraz pomyślałem? O�usiłowa-
niach butnych jeźdźców Wschodu, by nadać tamtym czasom własne piętno, 
a� to znaczy: skorygować historię przez nadanie jej nowych nazw; w�pew-
nym momencie to stało się u�nas modne; każdy, kto uważał, że w�jakiejś na-
zwie jest za dużo spółgłosek – czy było to nazwisko, miejscowość czy rze-
ka – ten mógł ją przemianować, tak, nawet rzeczy można było przechrzcić, 
nowe nazwy miały ukryć niepewne lub niemiłe pochodzenie; swojskie na-
zwy, na których człowiek łamał sobie język, ale do których z�dawien dawna 
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przywykł, zostały usunięte z�urzędowego obiegu i�zastąpione gładko brzmią-
cymi słowami niemieckimi. Tak jest, nazwy miały być zastawem, przedmu-
rzem i�gwarancją, i�czym tam jeszcze chcesz.

Doświadczył tego Eugen Lawrenz, przeżył to podczas swej ostatniej, naj-
krótszej wędrówki, na którą wyruszył nie dlatego, iż sądził, że stał się dla 
nas ciężarem, ile raczej ciągnęło go, by zatroszczyć się o�wszystkie piece ka-
fl owe w�okolicy, które, jak twierdził, zbyt długo zaniedbywał. Wyruszył, jak 
zawsze, z�przewieszonym przez ramię plecakiem i�łopatką u�boku; był począ-
tek czerwca, a�wrócić chciał w�porze ognisk na kartofl iskach – Eugen Law-
renz, za pan brat z�drogami i�gospodami, a�także z� ludźmi, o�których pie-
ce tak fachowo dbał. Po tygodniu już był z�powrotem w�domu, mrukliwy, 
zły, ale przede wszystkim zdecydowany nigdy więcej nie iść na swą zduńską 
włóczęgę. No i�mamy, powiedział, zrobili z�Mazur dom wariatów, i�nie pyta-
ny tak często opisywał nam przebieg swej wędrówki, że mogliśmy ją powtó-
rzyć jego własnymi słowami. 

A�więc zdun Eugen Lawrenz opowiadał, że szedł długą drogą do Pani-
strugi, z�samą życzliwością w�sercu – szedł drogą, którą jego nogi znały, że 
tak powiem, na pamięć – kiedy w�pewnej chwili stwierdził, że stare drogo-
wskazy do Marcinowa i�Maleczewa zostały zastąpione nowymi: zamiast do 
znanych mu miejscowości odgałęzienia drogi prowadziły teraz do Martins-
höhe i�Maleten. Sądził, że to jakaś pomyłka albo durny żart, i�poszedł dalej 
w�kierunku Panistrugi, bo po prostu stamtąd chciał powędrować dalej do 
Skrzypek i�Krzyżewa, jak to zawsze robił. Młody przewoźnik, który miał go 
przeprawić przez rzeczkę Czerwonkę, udawał, że nie zrozumiał jego prośby 
i�z�wyrzutem pokazał na tablicę, gdzie jako nazwa rzeczki fi gurowało słowo 
Rotbach; pouczającym tonem miał on oświadczyć: – Stara Czerwonka wy-
schła, to i�nie mogę nikogo przez nią przewieźć, a�to, co teraz po wsze czasy 
tu płynie, to jest Rotbach; jak chcesz przez niego jechać, to właź.

Eugen przeprawił się na drugi brzeg i� – jak opowiadał – we wzburze-
niu wydawało mu się, że brzegi starej Czerwonki faktycznie się zmieniły; 
nie mógł odnaleźć nagich, ognistobrązowych łat, które przedtem przypo-
minały mu zawsze przetarte miejsca jakiegoś futra. Gdy zbliżał się do miej-
scowości Panistruga, jak zawsze nadfrunęły stada czajek, które machając 
skrzydłami zbiły się w�gromadę i�atakowały go ze wszystkich stron, dopóki 
nie dotarł do gospody Thurowa. Stała tu tablica z�nazwą miejscowości: była 
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przemalowana i� głosiła, że znalazł się w�Herrenbach. Eugen Lawrenz po-
czuł się w�tym momencie tak ogłupiały, że, jak twierdził, niczego nie potrze-
bował bardziej niż kieliszeczka nikolaszki; tak więc wkroczył do gospody, 
gdzie przy narożnym stole siedział żandarm Iwaschkowski. Przepili do sie-
bie, a�potem zdun zapytał, czy w�powiecie nie wybuchła przypadkiem jakaś 
nowa choroba, choroba zmieniania nazw, na co żandarm pouczył pytające-
go, aby na przyszłość nie zwracał się do niego per Iwaschkowski, ale Haus-
bruch, Waldemar Hausbruch.

Rozeźlony Lawrenz ruszył do Krzyżewa, minął Królową Wolę, która te-
raz nazywała się Königswald, i�z�zamkniętymi oczami przeszedł przez Kałę-
czyny, obecnie Lenzendorf, powlókł się przez zaciszne Skrzypki, które prze-
mieniły się w�Geigenau; wierzyliśmy mu, gdy opowiadał, że kiedy w�końcu 
próbowano go nakłonić, by mieszkańców Krzyżewa nazywał kreuzborniaka-
mi, jego rozdrażnienie musiało znaleźć sobie ujście. Zapytany w�gospodzie 
w�Kreuzborn o�nazwisko, zaproponował im kilka do wyboru, między inny-
mi Lanonowski; przywołany do porządku wyznał, że nazwisko wyleciało mu 
z�głowy. Ponieważ ludzie bez nazwiska nie mogli nocować w�żadnej mazur-
skiej gospodzie, więc Eugen Lawrenz musiał spędzić pierwsze noce pod go-
łym niebem – raz pomiędzy pasącymi się końmi, które odgryzły mu pode-
szwy butów.

W�domu pewnego bogatego chłopa, któremu przed wielu laty zbudo-
wał piec z�zielonych glazurowanych kafl i, niedługo wytrzymał; mimo że po-
winien był jeszcze umocnić kafl e ozdobne i�wymienić grzewcze, ulotnił się 
bez zapłaty, bo, jak mówił, kłótliwi małżonkowie za dużo od niego wymaga-
li: chłop życzył sobie, by nazywano go wyłącznie jego nowym nazwiskiem, 
Henneberg, żona natomiast obstawała przy starym – Kokostka; uprzykrzyw-
szy sobie ciągłe wywody, których musiał wysłuchiwać po każdej swojej po-
myłce, wymknął się cichaczem i� powędrował do Orzechowa, które prze-
mianowało się pretensjonalnie na Nußberg, mimo iż nie było tam żadnej 
góry. Był za to sosnowy las, znany od zawsze pod nazwą Ciemok, w�któ-
rym Eugen Lawrenz jako młody zdun często znajdował schronienie przed 
jesiennymi zawieruchami; jak objaśnił go teraz pewien urażony mieszka-
niec Nußbergu: Ciemok to było dawno, a�tera jest Finsterwald. Usłyszaw-
szy to Eugen Lawrenz przez Zawady i�Brochów pociągnął po prostu do Ła-
wręcików, gdzie na stacji kolejki wąskotorowej przypomniał sobie własne 
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nazwisko; natychmiast kupił bilet do Łukowca i, jak twierdził, podczas jaz-
dy zaciągnął zasłonki, a�na stacjach zatykał sobie uszy, żeby nie słyszeć wy-
krzykiwanych głośno nazw miejscowości, gdyż bardziej niż na czymkolwiek 
zależało mu, aby ocalić Mazury ze swoich wspomnień, gdzie wszystko znał 
i�gdzie czuł się jak w�domu. Na co to komu, jeśli wszystko brzmi pięknie po 
niemiecku, a�przecie jest obce. Przepiórki na zawsze zostaną Przepiórkami, 
choćby się po stokroć nazywały Wachteldorf.

Co mówisz?
Tak, Martinie, tak, mogę to tylko potwierdzić: kto wierzy, że działa na 

rzecz nowych czasów, ten nie może pozostać przy starych nazwach, musi prze-
mianowywać, zmieniać tablice, zawieszać nowe fl agi, więcej: kto rości sobie 
pretensje do przyszłości, jak to czynili jeźdźcy Wschodu, ten musi pilnować, 
by wszystkie zachowane świadectwa przemawiały na jego korzyść, i�dlatego 
nie może uniknąć selekcji świadków i�świadectw, tak, musi oddzielać, trze-
bić, czyścić; jego jedyne chyba zadanie to oddzielenie ziarna od plew wśród 
dowodów historii: przydatne tu, nieprzydatne tam, no, sam już wiesz. Nam 
też nie zostało to oszczędzone: po przemianowaniach przyszło usuwanie.

Nie, najpierw pocztą przyszło rozporządzenie z�Królewca, listem poleco-
nym, z�urzędu profesora Melzera-Tapiaua; polecono nam skatalogować od 
nowa inwentarz naszego muzeum, do tego miał być dołączony szczegółowy 
opis, dalej oczekiwano od nas danych na temat czasu i�miejsca znalezienia 
oraz okoliczności zabezpieczenia znalezisk. Przede wszystkim jednak żądano 
„wyselekcjonowania” wszystkich przedmiotów pochodzenia słowiańskiego 
albo takich, których rodowód nie dawał się jednoznacznie ustalić. W�wy-
padku wątpliwości doradzano nam, aby dany przedmiot „wciągnąć”. (…)

Mam nadzieję, Martinie, że mnie rozumiesz. Przeszłość należy do nas 
wszystkich, nie można jej dzielić, wygładzać; to wszystko się przecież ze sobą 
krzyżuje, zrasta, utwierdza wzajemnie w�żądzy posiadania, we władzy i�klę-
skach; niekiedy też, ale bardzo rzadko, w�rozsądku, a�kto próbuje rozdzielać 
rzeczy i�dowody, któreśmy odziedziczyli, kto chce sobie sprawić czysty rodo-
wód, ten wie, że musi użyć przemocy.

Nie wysłaliśmy żądanej listy, nie odpowiedzieliśmy na rozporządzenie 
z�dalekiej stolicy i�z�czasem uwierzyliśmy, że w�urzędzie Melzera-Tapiaua za-
pomniano o�nas i�o�całej sprawie, ale zdaje się, że ich uwagi nic nie mogło 
ujść, nawet rzeczy najbardziej niepozorne i�uboczne.
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Pewnej niedzieli mianowicie zgłosił się do nas jakiś przygarbiony, powy-
krzywiany mężczyzna z�aktówką; pokazał nam w�przelocie swą legitymację 
służbową i�ledwo ją zdążył schować, by tą samą ręką wyciągnąć chustecz-
kę i�przycisnąć do ust, czekając, aż minie atak suchego, szczekliwego kasz-
lu. Podziękował za poczęstunek, nie chciał ani mleka, ani ziółek na kaszel, 
stojąc obok stołu, przy którym jedliśmy śniadanie, pogrzebał w�teczce i�wy-
łowił z� niej segregator, a� z� segregatora kopię królewieckiego zarządzenia. 
Chciał wiedzieć, czy dotarło ono do nas i�czy podjęliśmy działania zgodnie 
z�jego treścią. Taksując nas spojrzeniem wodnistych oczu, zapytał również, 
czy żądane listy zostały sporządzone. Nie był ani rozczarowany, ani oburzo-
ny, kiedy z�naszego milczenia musiał wywnioskować, że wprawdzie otrzyma-
liśmy pismo, lecz nie zastosowaliśmy się do niego. Zakładał, że spodziewa-
liśmy się jego wizyty; wcisnął segregator pod pachę, spytał o�poszczególne 
pomieszczenia i� zażądał, by mu towarzyszyć. Do naszych spontanicznych 
wyjaśnień nie przywiązywał żadnej wagi, dał nam to do zrozumienia, igno-
rując je po prostu.

Trzeba ci było widzieć, z�jaką obojętnością potraktował Pawełka, który 
siedział w�oszklonej gablocie między tchórzem, borsukiem i�wydrą, czesząc 
i�głaszcząc wypchane zwierzaki i�wsuwając im między zęby kulki chleba. Nie 
mrugnął nawet, nie rzucił żartobliwego powitania w�głąb gabloty, przeszedł 
obok dziecka jak obok jakiegoś obojętnego eksponatu, i�zaraz potem zade-
monstrował nam, jak się wydaje wyroki na niewinne przedmioty – wyro-
ki banicji. Do tej pory dziwię się sobie, że tak cierpliwie przyglądałem się, 
jak tamten starał się wytropić i�usunąć obce elementy; chwilami sprawia-
ło to wrażenie, jak gdyby zabierał się do określania płci świeżo wyklutych 
kurcząt. Wybierał sobie jedną rzecz, oglądał ją najpierw z�jednej strony, po 
czym szybkim ruchem odwracał i�lustrował spód, podnosił ukośnie do twa-
rzy, jakby się w�nią wsłuchiwał i�jeśli uznał, że jest niepożądana, nalepiał na 
nią kwit kontrolny z�bieżącym numerem i�odnotowywał coś na swojej liście: 
pozbawienie obywatelstwa było przypieczętowane. Tak robił ze wszystkimi, 
według siebie zbędnymi przedmiotami. Uzasadnienie uważał za zbędne.

A�jednak, mój drogi, niestety to prawda: z�początku nie przychodziło mi 
do głowy nic innego, jak towarzyszyć mu w�przeglądzie inwentarza i�przy-
czepianiu do poszczególnych przedmiotów kwitu stwierdzającego skazę; 
szedłem jak automat obok niego, zupełnie jak gdyby ta selekcja była czymś 
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nieodwołalnym: tutaj, ta zdobiona faska na masło, znamy te ornamenty 
z�wielkiego łuku Wisły, możemy z�niej spokojnie zrezygnować; albo ten zęba-
ty wałek do międlenia lnu: już z�daleka widać jego polskie pochodzenie. Tak 
to się właśnie odbywało. Rzeźbione fi gurki kobiet niosących wodę i�jeźdźców 
tak poprzestawiał, że scena diametralnie się zmieniła: wyglądało, że teraz ko-
biety uciekają przez szarżującymi jeźdźcami. Stojąc przed narożną szafą po-
wiedział: – A�kto tu się przybłąkał aż z�Kaszub? – a�spośród wielu maglownic 
bezbłędnie wytropił tę, którą wuj Adam odkupił od Cyganów.

Jak już mówiłem, z�początku tylko szedłem obok, wysłuchując jego mo-
notonnych wyroków, od czasu do czasu wypowiadałem jakąś uwagę, coś na 
korzyść przedmiotów, których rodowód był niepewny, zwłaszcza udało mi 
się oczyścić od podejrzeń niektóre zabawki. W�sali kilimów w�końcu jednak 
oprzytomniałem.

Po ataku kaszlu, który napędził mu łzy do oczu, gość zagłębił się w�stu-
diowanie naszego zbioru derek i�koców, który z�pomocą Sonji Turk udało 
mi się tak wzbogacić, że „Gazeta Łukowiecka” zdobyła się na stwierdzenie, 
iż mazurska sztuka tkacka nigdy dotąd nie była tak kompletnie re-prezento-
wana. Natychmiast wyczułem, do czego zmierzał: interesowały go treści, fi -
gury i�symbole. Jasne, że zamek z�bramą i�galeryjką nie wydał mu się podej-
rzany, nie mógł on wszak oznaczać nic innego niż trwałość, symbol zbrojnej 
potęgi. Biały, skaczący jeleń, jeleń nadziei i�złudzeń, uchodzący w�wierze-
niach mazurskich za zwierzę święte, znalazł nie mniejsze uznanie niż boski 
koń, Siwek Wotana, którego uważano za symbol poskromionej władzy. Ła-
będź przywodzi na myśl czystość, a�bocian ma to do siebie, że czczony jest 
jako symbol płodności. W�każdym razie żaden z�nich nie wzbudził podej-
rzeń wysłannika z�Królewca. Zgodził się na kury, gęsi, na krowy i�drzewa ży-
cia – mógłbym z�góry przewidzieć, które fi gury i�symbole zaaprobuje, a�któ-
rym niejako będzie chciał odmówić prawa pobytu. Fantastyczne zwierzęce 
stwory – a�więc także zwierzęta w�częściowo ludzkiej postaci – łączone mo-
tywy serc, a� zwłaszcza niektóre sceny biblijne rychło wzbudziły jego dez-
aprobatę i�niezwłocznie trafi ły na listę.

A�potem przywołał mnie i�stwierdził mimochodem, że niektóre ekspo-
naty nie zasługują na to, by pokazywać je w�otoczeniu przedmiotów, w�któ-
rych do głosu dochodzi element „obcy”, odmienny – można by go okre-
ślić: nieniemiecki – i�aby tych „złoczyńców”, wylegujących się w�sąsiedztwie 
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eksponatów, które sobie na to nie zasłużyły, łatwiej było wyodrębnić, na-
piętnował je właśnie numerowanymi nalepkami. Wskazał na żółtawe kar-
teczki, po czym skinął głową, zadowolony z� siebie, i� już się odwracał, by 
przejść do następnej sali, gdy go zatrzymałem, po prostu zastąpiłem mu dro-
gę, co bynajmniej go nie zdziwiło, a� tym bardziej nie zakłopotało; patrzył 
tylko na mnie, jak gdyby liczył się z�możliwością, że w�tym momencie ktoś 
mu właśnie zastąpi drogę.

Tak? Coś jeszcze? Wcale nie miałem zamiaru powiedzieć mu tak dużo, 
ile mu w�końcu powiedziałem; to chyba ta obojętność, z�jaką wszystko wy-
tropił i� skwitował, sprawiła, że najpierw zażądałem od niego, aby usunął 
swoje kartki z�kilimów, gdyż uważałem, że brukają nasze zbiory, które jak 
żadne inne obrazują rozwój mazurskiej sztuki tkackiej. Ponieważ zignorował 
moje żądanie, spoglądając tylko na mnie obojętnie, sam zacząłem zdzierać 
nalepki; zdzierałem i�zdzierałem jego piętnujące znaki; pamiętam jeszcze, że 
od razu poczułem się lepiej, a�na jego rzeczowe pytanie, czy nie żartuję, od-
powiedziałem spokojnie: – Nie, to nie żarty.

Na to odwrócił się znowu ku kilimom, zupełnie jakby uznał, że rzeczy-
wiście cokolwiek pobieżnie określił ich tożsamość, i�próbując dotykiem tka-
niny, spytał cicho, czy jest mi wiadome, że mógłbym zostać zmuszony do 
usunięcia wszystkiego, co „obce jest duchowi niemieckiemu”, a�to zgodnie 
z�ustawą o�ochronie dóbr kultury niemieckiej.

Moje wyjaśnienie, że nasze muzeum jest instytucją prywatną, założoną 
przez wuja Adama, przejętą i�rozbudowaną przeze mnie, nie zrobiło na nim 
wrażenia, Zwrócony ku dywanom, beznamiętnym głosem zauważył, że na-
sze muzeum otrzymywało systematycznie dotacje i�że publiczność miała do 
niego regularny dostęp; w� takim wypadku, mówił obojętnie, władza musi 
wykonywać swój obowiązek nadzoru. Tak to się właśnie odbyło. Był wta-
jemniczony, znał sytuację, raz zacząwszy, nie poprzestał na odpowiedzi na 
moje pytanie, lecz ciągnął dalej, nieproszony rzucał mi wskazówki, rozpo-
rządzenia, najnowsze ustawy, które wszystkie bez wyjątku nic a�nic mnie nie 
obchodziły.

Ale co właściwie chciałem ci powiedzieć?
Z�początku tylko potrząsałem głową i� zaprzeczałem; potem zażądałem 

dowodów, które podawał mi bezosobowym, obojętnym tonem, cytując od-
nośną ustawę. Coraz bardziej niezadowolony, domagałem się, aby uzasadnił, 
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od którego momentu społeczeństwo może rościć pretensje do przedmiotów, 
które zdobył i�zgromadził pojedynczy człowiek, sam dla siebie, i�zirytowany 
pewnością siebie i�chłodem, z�jakim również na to mi odpowiedział – wyra-
ził się mniej więcej tak: „To sąd wspólnoty określa moment, w�którym jakaś 
rzecz nabiera wartości dla wszystkich”, sprowokowany tym, że na wszystko 
miał gotową odpowiedź, a�już zwłaszcza jego obojętnością, chwyciłem jakiś 
nóż i�zamierzyłem się na jeden z�kilimów. Czego od niego oczekiwałem? Po-
twierdzenia, że dywan ciągle jeszcze należy do mnie, więc mam prawo zro-
bić z�nim, co mi się żywnie podoba, nie licząc się z�jakimś społeczeństwem. 
Wiesz, co mi na to odpowiedział? Mogę sobie rościć prawo do materialnej 
wartości kilimu, natomiast jego wartość duchową muszę jakoby dzielić z�in-
nymi – ze wspólnotą narodową, jak się wyraził.

Nie pytaj, co pragnąłem udowodnić sobie czy jemu, kiedy wbijałem nóż 
w� niewielki chodniczek i� usiłowałem przeciągnąć klingę po tkaninie, nie 
pytaj mnie także, co obiecywałem sobie po tym, że z� całej siły rąbnąłem 
o�ziemię dwoma wczesnymi, ręcznymi ramami tkackimi, aż spojenia ustąpi-
ły i�rozeszły się. Po prostu czułem, że muszę zdobyć pewność co do tego, co 
mi jeszcze pozostało. Może czułem się też zaskoczony, przechytrzony znie-
nacka przez warunki, których nikt nie mógł przewidzieć. Tak szybko wyko-
nywałem to, co dyktowała mi moja wściekłość, że w�ogóle nie zauważyłem, 
gdzie się podział gość. Edith powiedziała mi później, że chyba przez cały czas 
mojego wybuchu siedział na parapecie i�z�rzadka tylko zaszczycał mnie spoj-
rzeniem, gdyż ważniejsze wydało mu się sprawdzanie swoich list. W�każdym 
razie coś musiało mnie prowadzić, coś mną kierowało: fakt, że nie uszko-
dziłem ani jednego przedmiotu, który on skalał swoją nalepką, mówi chyba 
sam za siebie; nawet w�tym pomieszaniu zachowałem resztkę jasności, któ-
ra pozwoliła mi rozróżniać – ach, zostawmy to. Edith sprawiła, że się uspo-
koiłem, widziałem, jak przerażenie ścięło jej twarz, gdy stanęła w�drzwiach, 
a�potem rzuciła się na mnie, odebrała mi nóż i�pchnęła mnie na sofę.

Stojąc za mną, z�obiema rękami na moich ramionach, poprosiła gościa, 
by opuścił nasz dom. O�wybaczenie go nie prosiła. – Już chyba najwyższy 
czas, żeby zostawił nas pan samych – powiedziała, a�kiedy mężczyzna zsunął 
się z�parapetu i, niby znak zapytania, stał, oczekując widocznie jakichś wy-
jaśnień, rzekła ostrzegawczo: – O�tym, kiedy tu się coś zmieni, decydujemy 
póki co ciągle jeszcze my. 
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Wtedy poszedł, skłoniwszy się ledwie dostrzegalnie, a� Edith stała da-
lej za mną, ściskając mi mocniej ramiona, zbadała i� oceniła szkody, któ-
re wyrządziłem – nie żeby podsumować straty, ale żeby zorientować się, co 
tu zaszło. – Moj Bosze, szeptała, och, moj Bosze. Próbowałem jej wytłuma-
czyć, jak do tego doszło. – Cicho bądź, Zygmunt – powiedziała – rozumiem 
wszystko, cicho bądź. Powtórzyłem jej stwierdzenia gościa i�wyłuszczyłem, 
co się stanie, jeśli jakaś arogancka władza zechce położyć łapę na naszych 
zbiorach. – Nie zrobią tego – powiedziała Edith – nie mogą tego zrobić. – 
Po raz pierwszy pomyślałem wtedy o� tym, żeby raczej zamknąć lub znisz-
czyć muzeum niż poddać je regulaminowi narodowych stróżów, a�Edith jak 
gdyby wyczuła, co mi przyszło do głowy, rzekła: – W�razie czego zawsze jest 
jeszcze trzecia możliwość.

Tak, wtedy po raz pierwszy brałem pod uwagę zlikwidowanie muzeum…
Cierpliwości, mój drogi, zaraz się dowiesz, co Edith miała na myśli, mó-

wiąc o�trzeciej możliwości, jeszcze bowiem tej samej niedzieli gość pojawił 
się znowu, tym razem w�towarzystwie umundurowanego Henseleita, poja-
wił się akurat w�momencie, gdy zakopywaliśmy rozkładającego się prosia-
ka, przyniesionego przez rzekę, którego Pawełek wyłowił grabiami. Ponie-
waż Pawełek chciał wyprawić mu pogrzeb, więc goście musieli poczekać, to 
znaczy bez świadków dokonać inspekcji muzeum, i, jak później zauważyli-
śmy, to Henseleit sporządzał listę, podczas gdy mężczyzna z�urzędu Melzera-
-Tapiaua sprawnie i�beznamiętnie podejmował swoje decyzje.

– Właśnie przeczesujemy muzeum – powiedział Henseleit na powita-
nie i�wyciągnął do mnie wskazujący palec. Poszliśmy za nim oboje; Edith zo-
stała przy mnie, chociaż Pawełek wzywał ją rozpaczliwie z�dworu; trzymała 
mnie mocno za rękę, przyjmując rzucane decyzje do wiadomości z�nieprze-
niknionym spokojem, niekiedy wydawało mi się, że się uśmiecha, uśmiesz-
kiem wyższości. Ani na chwilę nie zostawialiśmy ich samych, a�potem, gdy 
zakończyli już swą pracę nieomylnych sędziów, poszliśmy za nimi do sieni, 
gdzie z�czegoś w�rodzaju podsumowania dowiedzieliśmy się, że do wszyst-
kich list zostaną niezwłocznie sporządzone duplikaty i�że zostaną nam one 
przysłane wraz z�prośbą, abyśmy dopilnowali zaleconego oczyszczenia zbio-
rów, również niezwłocznie.

W� tym momencie Edith zabrała głos. Przedtem dmuchnęła na swój 
świecznik, wprawiając wiszące metalowe romby w�wirujący ruch, i�tonem 
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nie znoszącym sprzeciwu oświadczyła, że przysyłanie listu jest zbędne, tak, 
i�powielanie, i�przysyłanie, po czym w�milczeniu przeszła przez sień i�zdjęła 
trzy wypisane ręcznie tabliczki z�tektury. Wyciągnęła je po kolei w�kierunku 
gości: tę z�godzinami otwarcia, i�tę z�cenami za wstęp dla dorosłych, dzie-
ci i�klas szkolnych, a�w�końcu jeszcze nieodzowną tabliczkę, na której pro-
siliśmy o�wyrozumiałość, że nie możemy brać odpowiedzialności za pozo-
stawione okrycia. A�więc wyciągnęła do nich tabliczki – o, proszę spojrzeć 
– a�potem mocno i�celnie uderzyła tabliczkami o�kolano, tak że tektura się 
nadłamała i�w�miejscu nadłamania dała się łatwo rozerwać, i�kiedy już po-
darła wszystkie tabliczki na kawałki wielkości podstawek do piwa, wręczyła 
te skrawki Henseleitowi: – Proszę to zachować jako dowód, jako wniosek: 
to jest mianowicie nasz wniosek o� zamknięcie muzeum dla publiczności; 
nie musimy chyba czekać na zgodę.

Trzeba ci było widzieć tę bezradność, to zakłopotanie, i� to nie tylko 
Henseleita i� jego towarzysza, ale i�moje, bo nawet jeśli kiedykolwiek roz-
ważałem możliwość zamknięcia muzeum, to teraz przyszło to zbyt nieocze-
kiwanie, a�przy tym zostało wygłoszone w�tak oczywisty sposób, jakbyśmy to 
już dawno między sobą ustalili. Nie mogłem przerwać Edith, zgadzałem się 
z�nią w�nieustającym oszołomieniu, nikt nie zauważył, jak mój wzrok i�moja 
postawa wzajemnie sobie przeczyły. – Od dziś – powiedziała Edith – traktu-
jemy to muzeum jako zbiór całkowicie prywatny; jest znowu tym, czym już 
kiedyś było, i�chyba nikt nie ma nic przeciwko temu.

Mężczyźni wycofali się w� kąt, akurat pod moim dyplomem mistrzow-
skim naradzali się, to znaczy skonstatowali jedynie swoje zakłopotanie 
i�ubolewali nad utratą kompetencji, a�na pożegnanie Henseleit nie miał do 
powiedzenia nic więcej ponad to, że nasze roszczenia do publicznych dota-
cji tracą podstawę. – Od tej pory koniec z�subwencjami.

Jednakże kaszlący mężczyzna uznał, że nie może zaakceptować oświad-
czenia Edith; dał nam do zrozumienia, że trzeba tu jeszcze coś sprawdzić 
i�że instytucja, którą społeczeństwo przyzwyczaiło się uważać za publiczną, 
nie może tak ni z�tego, ni z�owego stać się sprawą prywatną, tak po prostu 
przez oznajmienie woli, jak się wyraził. Zapowiedział też urzędowe postępo-
wanie i�rychłe decyzje.

Trudno powiedzieć, czy tą pogróżką chciał się zemścić za daremny trud 
węszenia; na odchodnym objawił raczej zainteresowanie przypadkiem, 
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z�którym jeszcze się nigdy nie zetknął. A�czy wiesz, jak Edith rozładowa-
ła napięcie między nami, kiedy już zostaliśmy sami i� z� początku nie byli-
śmy w�stanie rozmawiać, bo zbyt wiele trzeba by było powiedzieć? Postuka-
ła palcem w�tabliczkę, która kierowała zwiedzających do toalety, i�pokazała 
na mnie: – Patrz, Zygmunt, jeszcze jedno zadanie dla ciebie; ta tabliczka też 
jest już niepotrzebna, nareszcie można ją usunąć…

Tak, Martinie, mimo wszystko nie chciałbym tego nazwać protestem, 
gdyż z�naszego punktu widzenia był to nie tyle protest, ile raczej spokojna 
rezygnacja; nie podporządkowaliśmy się ich planom dyrygowania naszym 
muzeum, narzucenia mu jakiejś tendencji, jakiegoś porządku, jak życzyli so-
bie tamci: nieuczciwego porządku spreparowanej historii…

Tylko odrobinę soku, dziękuję…
Nam bowiem, osiedlonym w� sąsiedztwie sławnych bagien – nam bo-

wiem historia prezentowała się jako połyskujące, ciemne, zwodnicze bajoro, 
które nigdy nie rozjaśniało się do samego dna; podświadomie nie ufaliśmy 
nikomu, kto chciał nam narzucić jakieś porządki albo próbował rozświetlić 
mrok życiodajnych błot.

W� każdym razie zamknęliśmy muzeum dla publiczności; nowy pla-
kat, przybity do słupka przed mostem, miał nakłonić zmierzających w�na-
szą stronę, by zawczasu zawrócili – powiedziałem: miał, gdyż stwierdziliśmy, 
że plakat bynajmniej nie spełniał funkcji, jakiej się po nim spodziewaliśmy. 
Wielu ludzi dzwoniło do drzwi i�domagało się nie tylko ustnego potwierdze-
nia, lecz także informacji o�przyczynie zamknięcia. Każdy z�nas, nawet Pa-
wełek, jeśli to on podchodził do drzwi, uzasadniał zamknięcie muzeum tym 
samym zwrotem: sprawa prywatna, i�ściśle biorąc, to się częściowo zgadzało.

Ależ tak, nie wiem, czy uwierzysz, ale nawet jeśli z�początku rozkoszo-
waliśmy się ciszą i�wcale nie tęskniliśmy za hałaśliwymi wycieczkami szkol-
nymi, to stopniowo musieliśmy przyznać, że czegoś nam brak, i�to zarówno 
zatopionych w�myślach, pojedynczych osób, jak i� tłoczących się niecierp-
liwie grup. Czego mi najbardziej brakowało? Nie, ani zachwytu, ani rado-
ści odkrywania czy wręcz pewnego rodzaju nabożnych, cielęcych spojrzeń; 
raczej nie mogłem pogodzić się z� tym, że zebranych tu świadectw nasze-
go minionego życia nikt już nie ogląda. Rozumiesz? Wartość wszystkich 
tych przedmiotów polegała przecież na tym, że ludzie je widzieli, że patrząc 
na nie dowiadywali się czegoś o�sobie. A�teraz trwały w�osamotnieniu – ci 
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świadkowie naszej przeszłości, opatrzone napisami eksponaty, pieczołowi-
cie poukładane w�skrzyniach, gablotach i�na regałach, oczyszczone z�ziemi 
i�popiołu, a�jednak na powrót w�nowych, ciemnych kryjówkach – zupełnie 
jakby umarły drugą, reprezentacyjną śmiercią. Ale my godziliśmy się z�tym, 
musieliśmy się pogodzić, a�ponieważ urząd Melzera-Tapiaua mimo zapowie-
dzi ciągle nie zajmował stanowiska wobec naszej decyzji, więc mieliśmy nie-
kiedy uczucie, że w� tym okresie odzyskaliśmy spokój. Muszę przyznać, że 
zależało mi na takim spokoju, w�tym punkcie różniłem się od Conny’ego, 
który nie chciał się na nic godzić, w�każdej sytuacji uważał, że musi inter-
weniować, bez względu na to, czy mógł coś przez to osiągnąć – twierdził za-
wsze, że wystarcza mu już samo protestowanie. (…)

Tam napotkaliśmy pasterza, który szukał zbłąkanego zwierzęcia; był to 
stary człowiek w�czarnym, spłowiałym płaszczu, nikt z�nas go przedtem nie 
widział, ale to nie powstrzymało go od tego, by rzucić się na Eugena Law renza 
i�objąć go w�żywiołowym zbrataniu. – Wojna, człowieku – powiedział – tera 
to już Polska zginie, tylko patrzeć. – Podskakując przed nami poprowadził nas 
wzdłuż dołów z�wodą i�ponad ciągle jeszcze zielonymi drzewami na wzgórze, 
z�którego mogliśmy objąć wzrokiem smołowaną wstęgę wielkiej szosy granicz-
nej, której budowę tak kiedyś sławił Conny: tamtędy ciągnęli na południe.

Sunęły na południe kolumny na rowerach i�oddziały artylerii ciężkiej, 
falujące regimenty piechoty; wypatrzyliśmy płaskie łodzie bojowe na spe-
cjalnych pojazdach, których przeznaczeniem było we wzbijającym fontanny 
ogniu obronnym pruć fale Bugu i�Narwi; przetaczały się polowe centrale te-
lefoniczne, które wkrótce cykając meldować będą o�wielkich i�małych zwy-
cięstwach; skrzypiąc i�turkocząc pojawiły się kolumny pancerne; ciągnięto 
kuchnie polowe, działa przeciwpancerne, uniwersalne 88 mm, które miały 
przeważyć szalę zwycięstwa pod Modlinem i�Brześciem Litewskim, a�obok 
pojazdów, broni i�maszerujących kolumn ruchliwie i�niezmordowanie uwi-
jali się łącznicy na ciężkich motocyklach, sumiennie przekazując rozkazy…

Tak, Martinie, jak podobne są te obrazy! Znowu stałem i� patrzyłem, 
jak przejeżdża tędy armia, jak ciągnie na nowe „pole chwały”, tym razem 
wprawdzie w� innym kierunku, dobrze wyposażona i� zaopatrzona w�ostat-
nie zdobycze epoki, ale unoszona tym samym posłuszeństwem, tą samą śle-
pą odwagą, a�jeśli nie tym, to z�pewnością urojonym poczuciem obowiązku, 
które przywoływało na ich twarze ową nieprzeniknioną obojętność. Można 
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było sądzić, że to ciągle ci sami żołnierze zdążają w�stronę horyzontu, znika-
ją za nim i�okrężnymi drogami powracają; takie właśnie odnosiło się wraże-
nie. (…)

Każdy, kto był zdolny unieść narzędzia, musiał się stawić, bez względu na 
pozycję czy zawód, każdy miał się uważać za zobowiązanego do służby, tak 
więc mężczyźni z�Łukowca pozamykali swoje sklepy i�okienka, opuścili swe 
stanowiska pracy i�przyodziani w�zniszczone łachy ciągnęli w�stronę targu 
na bydło, gdzie wywoływano ich po nazwisku i�łączono w�nienumerowane 
formacje, które nazywały się po prostu oddziałami. Wyznaczono plutono-
wego i�zastępcę tego plutonowego, musieliśmy utworzyć czworobok, a�po-
tem wystąpił Krimkowski, Ludwik Krimkowski, szef łukowieckiej szkoły po-
żarniczej, w�otoczeniu kilku saperów w�randze sierżanta i�paru brunatnych 
uniformów; był tam także Reschat, najwyższy rangą, ten ze złotym liściem 
dębowym. Najwidoczniej zalecono mu, by zaznajomił nas z�naszym zada-
niem, a�Krimkowski w�zaprojektowanym własnoręcznie mundurze – wyłogi 
jego kołnierza zdobiły naprawdę dwie skrzyżowane końcówki węża straża-
ckiego – a�więc generał pożarnictwa, jak go nazywaliśmy, mówił o�przej-
ściowym zagrożeniu Łukowca przez tylko liczebnie silniejszego przeciwnika 
i�zakomunikował nam decyzję lokalnego dowództwa, by temu wrogowi nie 
ustąpić ani piędzi, ale to ani jednej piędzi ojczystej ziemi.

Następnie wezwał nas, by wspólnie z�mężczyznami z�sąsiednich powia-
tów wznieść pozycje obronne; miał tu powstać rów, rów przeciwpancerny 
nie do pokonania, prosta, jednakże skuteczna przeszkoda, przed którą na-
wała ze wschodu najpierw się spiętrzy, a�potem załamie. Rzucił jeszcze parę 
zdań o�naszej sile w�ciężkich czasach, zacytował historyczny przykład, kiedy 
wszystko dobrze się skończyło i�uraczył nas wizją pułapki i�grobowca, jakim 
ten jedyny w�swoim rodzaju wykop stanie się dla ludzi oraz sprzętu wojen-
nego, a�przede wszystkim dla grzmiących stąd owych legendarnych T-34; 
już widział, jak znikają w�nim błyskawicznie, jak walą się i�przewracają, bez-
radne niczym leżące na grzbiecie żółwie. Potem wystąpili plutonowi, sier-
żant saperów zaprowadził ich do rozłożonej na ziemi mapy; każdemu z�nich 
przydzielono jeden odcinek, każdy otrzymał kartkę z�wymaganymi wymia-
rami okopu, i�to było wszystko. (…)

Coś się tu szykowało, mogliśmy to poznać między innymi po tym, jak 
zmieniał się ruch pociągów na dwutorowym nasypie kolejowym: prawie 
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żaden nie jechał na wschód; przejeżdżające pociągi, które kazały nam uno-
sić wzrok i�pozwalały chwilkę odsapnąć, szły prawie wyłącznie na zachód; 
najpierw kilka składów specjalnych z�własną obroną przeciwlotniczą, po-
malowanych na kolor ochronny i�z�lasem anten nad centralą dowodzenia; 
potem transporty rannych ze znakiem Czerwonego Krzyża, a�wreszcie okry-
te plandekami transporty materiałów i�wagony z�bydłem, ciągnięte przez lo-
komotywy pociągów pasażerskich. (…)

Jak oni nas karmili miłością do ojczyzny! Czego nie wymyślali, żeby tyl-
ko wykorzystać ojczyznę jako ożywcze hasło. A� więc sprowadzono ojczy-
ste dywizje, bo spodziewano się po nich przykładnej zażartości. Miłość 
oj czyzny miała się przerodzić w�najwyższą wolę walki. Ojczysta ziemia, oj-
czysta duma, ojczyste dźwięki miały nas natchnąć, wypełnić, porwać. Jak 
się nagradza wytrwałość, mieliśmy sobie przykładowo wywnioskować z�hi-
storii ojczystej, i�z�góry mogliśmy być pewni jej wdzięczności. Hasła te bom-
bardowały nas nieustannie, jak już mówiłem, czuliśmy się jak pod kapiącą 
nieprzerwanie kroplówką. Reschatowie – a�byli oni nie tylko w�Łukowcu – 
zaklinali nas i�uspokajali, zmuszali swą władzą do pozostania, podczas gdy 
ich własne samochody, mające posłużyć im do ucieczki, już dawno stały 
zatankowane, specjalne przedziały czekały zarezerwowane, a�szybkie łodzie 
i�lodołamacze, które miały ich przewieźć przez zalew i�Bałtyk, czekały pod 
parą. Ten, kto widział nas pod sosnami i�pośród kadyku pod górą zamkową, 
kto policzył okopane działa za rowem przeciwczołgowym, ten musiał sądzić, 
że Łukowiec został ogłoszony twierdzą, a� przynajmniej „miastem obron-
nym”. Chociaż Pierwszy Front Białoruski groził na zachodzie odcięciem ca-
łych Mazur, ciągle jeszcze ani jedna kolumna nie opuściła miasta. (…)

Może się zdziwisz, Martinie, ale zacząłem przeglądać, wydzielać i�przygo-
towywać eksponaty; pojedyncze sztuki umieszczałem już w�pudełkach i�ko-
szach. Naciskany, by pozostać, przekonany – i�na pewno także gotów – by 
wytrwać, nie mogłem wszelako oprzeć się pragnieniu, by zadbać o�rzeczy mi 
powierzone. (…)

Widzisz, musisz mi uwierzyć, że nie dlatego szykowałem do drogi te zna-
leziska i� dokumenty, dowody i� rozliczne świadectwa naszej głęboko splą-
tanej egzystencji, by miały z� czasem uzasadniać jakieś roszczenia, docho-
dzić jakichś praw, raczej pakowałem i� układałem to wszystko dlatego, 
że po prostu to do nas należało – do naszej okolicy, do naszego życia, do 
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ugruntowanej wiedzy o�nas samych, z�pomocą której mogliśmy prześledzić 
wstecz kręte ścieżki naszego pochodzenia… (…)

A�jednak pewnego styczniowego ranka, sztywnego od mrozu, nadszedł 
rozkaz ewakuacji. Na miasto spadał ogień dalekosiężnych dział, ponad da-
chami snuły się welony pyłu, pomiędzy grzmotami detonacji przebijał się 
ostry dźwięk syreny. Pobiegliśmy z� Marianem do majątku, gdzie na pod-
stawie specjalnych zezwoleń, którymi mogliśmy się legitymować jako pod-
władni naczelnego łowczego Rzeszy, otrzymaliśmy przydział dwóch pojaz-
dów: sań i�wozu drabiniastego. Zaprzęgliśmy konie, zwietrzyły już zapach 
spalenizny i� trudno było je utrzymać na wodzy, musiały jednak iść wolno 
z�powodu cienkiej skorupy lodowej błyszczącej na szosie. Za dwie godziny 
w�majątku miała się zebrać kolumna wozów, tyle czasu dano nam na prze-
gląd mienia, zapakowanie niezbędnych rzeczy, załadowanie na wozy i�umo-
cowanie tego, co miało nam towarzyszyć w�nieznane. (…)

W�każdym razie wyprawa nasza rozpoczęła się wśród głuchego huku da-
lekosiężnych dział; gdy pojazdy ruszały, unosiła się nad nimi wątła, zduszo-
na skarga, jakby nie wiadomo skąd; kierowałem zaprzęgiem drabiniastego 
wozu, nie obejrzałem się. (…)

Zatrzymaliśmy się na ośnieżonym grzebiecie wydmy. Przed nami leżał 
szary zalew, szara płyta grobowa, pokryta kruchym lodem, poprzecinana 
ciemnymi torami wodnymi, w� których jaśniały okruchy lodu; wmarznię-
te boje sterczały pochyło. Te wszystkie porzucone przedmioty, nakrapiają-
ce szarą płaszczyznę aż po horyzont, to były ślady uciekinierów, wiodące 
ku mierzei, ślady, którym już nie ufaliśmy. (…) Nie pozwolono nam wje-
chać do miasta. (…) Nasza kolumna dotarła zatem do portu, przybliżyły 
się zniszczone burty statków, próbowaliśmy już wejść na jeden z�nich, któ-
ry miał nas prawdopodobnie zabrać, kiedy w�mieście rozległ się przeraźliwy 
dźwięk syren. Nikt nie schodził, nikt nie szukał schronienia! Cel był zbyt 
bliski. Teraz już także rogi ostrzegawcze kutrów, promów i� łodzi desanto-
wych zanosiły się wyciem, widzieliśmy, jak załogi lekkich działek przeciw-
lotniczych rzuciły się na platformy. Może szukalibyśmy ratunku pod osłoną 
mola, gdyby ktoś zrobił początek, dał przykład, jednak troska o�to, że straci-
my szansę, pewną pozycję wśród oczekujących, przykuwały nas do miejsca. 

Nadleciały od strony lądu, trzy fale sunących nisko maszyn, usłyszeliśmy 
szum motorów dopiero w�chwili, gdy wystrzeliły spoza wydm, płasko, jak 
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wyrzucone z�katapulty, po czym wzniosły się w�górę, zawróciły nad zalewem 
i�pomknęły w�kierunku plaży. Snopy pocisków z�białym błyskiem zagłębia-
ły się w�lodzie i�rozbryzgiwały zamarznięty piasek, bębniły po molu, po stat-
kach, ludziach i�niekończącej się wstędze rzeczy ułożonych w�stosy. Padły 
bomby. Pierwsze poszarpały tor wodny. Następne zmiotły niepozorną latar-
nię morską. Znajdowały drogę do portu, rozbryzgując fontanny wody, prze-
bijały pokłady statków, eksplodowały na nabrzeżu, kładły pokotem domy, 
spłaszczone, ze stromymi ścianami szczytowymi, uderzały w�obóz. (…)

Wciąż jeszcze słyszę, jak Edith z� przerażeniem woła moje imię; wciąż 
jeszcze ją widzę wśród pościeli i� zwiniętych dywanów, z�nieruchomą twa-
rzyczką Pawełka na kolanach, z�czoła tryskała mu krew; wciąż ją widzę, za-
przęgniętą do dziecinnych sanek, na których położyła ciało chłopca, nik-
nącą w� napierającym tłumie, nie reagującą na moje wołanie i� znaki. Po 
prostu nie udało mi się jej zatrzymać, nie mogłem zapobiec temu, że zsiadła 
z�wozu, zdjęła chłopca i�umieściła go na saneczkach, opartych dotąd o�drze-
wo; kiedy samoloty znikły za wydmami, jakiś wyższy ofi cer skinieniem przy-
wołał łukowiecką kolumnę na molo, przy którym przycumowane były ciel-
ska czerwonych trałowców, popędzał nas i�zaklinał, a�ja nie zdołałem dość 
szybko oddać lejc. Zeskoczyłem dopiero wtedy, gdy Edith stała się już częś-
cią zde zorientowanego tłumu, który unosił ją w�kierunku miasta, biegłem 
za nią, raczej zataczałem się, potykałem, tłum pociągał mnie za sobą, żeby 
tylko nie upaść, myślałem, teraz tylko nie upaść, ale bezwzględność, z�któ-
rą ludzie parli przez wąskie ulice, niosła mnie wraz z�nimi i�chroniła przed 
upadkiem. (…)

To jest zatoka rzeki Schlei, na zachód leży miasto Szlezwik, a�tam, gdzie 
ląd opada, koło wsi rybackiej Maasholm, zaczyna się pełne morze. A�więc 
dotarliśmy aż tutaj.

Nie myśl, że natychmiast ogarnęła nas niecierpliwość i�pognała na ląd, 
po tej podróży, po wszystkim, co przeżyliśmy, każdy chciał zostać na pokła-
dzie holownika, jak długo się da; widać było, jak przedłużano różne czynno-
ści i�odwlekano konieczne decyzje; nasze bagaże leżały jeszcze w�strasznym 
nieładzie. Pochylony nad mapą morską, szukałem i�znalazłem miejsce na-
szego zakotwiczenia, przeczytałem nazwę „Egenlund”. (…)

Cóż to była za radość, kiedy ofi arowaliśmy wspomnieniom z� Łukow-
ca dach nad głową! I�ta szczególna satysfakcja, gdy odwijaliśmy uratowany 
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inwentarz z�płótna i�papieru, porządkowaliśmy go na nowo, rozkładaliśmy 
i�opatrywaliśmy tabliczkami – zdumieni i�szczęśliwi, że aż tyle się uratowało. 
Zdawaliśmy sobie sprawę, że wprawdzie udało się nam wrócić pamięcią do 
utraconego miasta, ale ono samo niechybnie się zmieniło od czasu, kiedy 
je wskrzesiliśmy; po raz pierwszy uświadomiłem sobie, że w�każdej przeszło-
ści, którą proponujemy innym, tkwi cząstka zmyślenia. Z�pewnością mia-
sto, które dzięki nam znów ożyło, to ciągle jeszcze był Łukowiec, ale trudno 
przeoczyć, że uczyniliśmy je wraz z� jego minionym życiem zarazem bogat-
szym i�uboższym. 

Otwarcie naszego muzeum nie przebiegło jednakże tak, jak byśmy sobie 
tego życzyli. (…)

Może już zauważyłeś, że chociaż to przecież my zaprojektowaliśmy 
i�urządziliśmy muzeum, to jednak program otwarcia wymknął się nam z�rąk, 
odebrano go nam, wyperswadowano, wskazując na szerszy charakter tego 
wydarzenia, i�na koniec mogliśmy już tylko stwierdzić, że rada starszych łu-
kowieckiego Heimatvereinu ustaliła i�wydrukowała siedem punktów pro-
gramu, łącznie z�„częścią nieofi cjalną”. Niewiele brakowało, a�mielibyśmy 
znowu wrażenie, że nasze muzeum nie należy już tylko do nas. Ale zostaw-
my to.

Kiedy niepozorny samochód przedstawiciela rządu krajowego zatrzymał 
się pod bukami, rada starszych wyszła mu bez pośpiechu na spotkanie (…), 
potem przemawiał przedstawiciel rządu krajowego. Przekazał pozdrowienia, 
życzenia i� jednomyślne oświadczenia kolegów, że w� tym, co powstało tu, 
w�Egenlund, można dojrzeć wyraz naszej słusznej tęsknoty. Rząd krajowy 
– oświadczył przedstawiciel – uważa, że tego, co stanowi treść naszej tęsk-
noty, nigdy nie można tak naprawdę utracić, w�tym sensie również „krai-
na mrocznych lasów i�kryształowych jezior” nie jest ostatecznie utracona. 
Za czym tęsknimy, zapytywał, i� sam sobie odpowiadał: za czymś nieosią-
galnym, nieobecnym, ale wcale nie za czymś, co przepadło bezpowrotnie. 
Tęsknić, powiedział cicho, to znaczy: przezwyciężyć czas i�dopomóc naszym 
pragnieniom, by stały się żywą teraźniejszością. Przekraczać granice, aby 
obejmować w�posiadanie, to także jest tęsknota. Przede wszystkim widział 
on w�tęsknocie owe kształty oczekiwania i�pragnienia, określające wszyst-
kie nasze marzenia. To, na co nie ma już miejsca w�naszej tęsknocie, ob-
umiera, głosił, i�w�tym sensie chciałby mówić o�wzniesionym muzeum stron 
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ojczystych jako o�miejscu, w�którym tęsknota przerodziła się w�czyn. Dla-
czego tu jesteśmy, zapytywał, i� znowu odpowiadał sam sobie: aby święcić 
dzieło powstałe z�tęsknoty, ale tego, co się tu wznosi i�zaświadcza o�dawnej 
ojczyźnie, nie chciałby traktować jako namiastki, namiastka bowiem jest 
wielkością wątpliwą. To raczej upartej tęsknocie udało się, jak mówił, na-
dać kształt marzeniu o�ojczyźnie. 

Z� przymrużonymi oczyma i� kamienną twarzą przeczekał przedstawi-
ciel rządu nasz aplauz, który bynajmniej nie wydawał się go zaskakiwać. 
Już zmienialiśmy nogę, już spoglądaliśmy na Przytullę, który zgodnie z�pro-
gramem miał mówić na temat: „Nasz Łukowiec: wczoraj, dziś, jutro”, kiedy 
przedstawiciel rządu jeszcze raz zabrał głos, cicho, aby, jak mówił, poczynić 
kilka osobistych uwag. – W�każdym okresie – rozpoczął – ludziom odbiera-
no ich ojczyznę; nie ma epoki, w�której nie byłoby wygnanych, wypędzo-
nych, uchodźców, zawsze, we wszystkich stronach świata zmuszano ludzi, 
by ratowali się ucieczką na obczyznę; mogli bowiem przetrwać tylko wte-
dy, jeśli rezygnowali z�szukania  jedynej prawdy w�przeszłości. Po biblijnych 
tajfunach, po ślepych atakach szału i�gniewu historii dla wielu, których los 
rozproszył i�rozmiótł po świecie, nie było już powrotu; wszyscy respektowali 
ich żal po tym, co stracili, ale też każdy oczekiwał od nich gotowości do no-
wej wspólnoty w�obcym kraju.

A�potem rzekł: – Poznałem waszą piękną ojczyznę, dwukrotnie ciężko 
ranny omal nie pozostałem nad uroczym jeziorem Skomack Wielki, odda-
lonym ledwie parę kilometrów od Łukowca. W�samym Łukowcu otrzyma-
łem ratujące życie transfuzje. Piękne miasto, piękny, tajemniczy kraj. Dzie-
siątki tysięcy Polaków urodziły się już na Mazurach, ludzie, którzy traktują 
ten kraj jako swoją ojczyznę, muszą go tak traktować: czy mamy im tę oj-
czyznę odebrać, wracając tam przemocą? Znam wasz piękny kraj – powie-
dział jeszcze raz – teraz jest to kraj sąsiadów. Nie jest to nam obojętne, ale 
jedyne, co możemy zrobić, to pozwolić, by tęsknota za dawną ojczyzną za-
kiełkowała w�nowym otoczeniu.

Tłumaczenie: Eliza Borg i Maria Przybyłowska
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CO DALEJ Z PRUSAMI WSCHODNIMI?
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RALPH GIORDANO

ŻEGNAJCIE PRUSY WSCHODNIE. 
PODRÓŻ PRZEZ KRAINĘ MELANCHOLII 

(1994)

„Mazurskie objawienie”

„PRZEŁOM NARODOWOSOCJALISTYCZNY” NIE nastąpił stopniowo, lecz nagle, 
pod koniec lat dwudziestych, wdzierając się z�takim impetem i�zaangażowa-
niem, jakich nigdy dotąd nie widziano.

Dla niezbędnego zrozumienia podam w�zwięzłej formie kilka faktów.
O� ile najpierw, po utworzeniu Republiki Weimarskiej w� 1919 r., rola 

najsilniejszego ugrupowania politycznego w�Prusach Wschodnich przypad-
ła zdobywającej regularnie ponad 50% głosów prawicowej Niemiecko-Na-
rodowej Partii Ludowej (Deutschnationale Volkspartei – DNVP), to od 
1924 r. z�sukcesem konkurowała z�nią szowinistyczno-antysemicka Niemie-
cko-Narodowa Partia Wolności (Deutschvölkische Freiheitspartei). Jed-
nakże również i�jej przypaść [miała] rola bycia jedynie prekursorką NSDAP. 
Ta ostatnia aż do drugiej połowy lat dwudziestych ledwie utrzymywała się 
przy życiu na obszarach położonych pomiędzy obydwoma zalewami, Krainą 
Wielkich Jezior oraz pomiędzy Elblągiem i�Tylżą. Zdobywając w�wyborach 
z�20 maja 1928 r. 8097, tj. 0,8% głosów, zanotowała jeden z�najgorszych wy-
ników w�całych Niemczech.
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Sytuacja uległa nagłej zmianie wraz z�wyborami z�14 września 1930 r., 
podczas których liczba uzyskanych przez NSDAP mandatów w�Reichsta-
gu podskoczyła z� 12 do 107, co równało się 18,3% głosów, a� w� Prusach 
Wschodnich, w�których zdobyła 236 513, czyli 22,8% głosów, zapewniło jej 
sensacyjny sukces wyborczy.

Sukces ten sprawił, że najbardziej radykalna ze skrajnie prawicowych 
partii po raz pierwszy wyprzedziła tutaj zdobywającą razem ok. 20% gło-
sów lewicę złożoną z� Socjaldemokratycznej Partii Niemiec (Sozialdemo-
kratische Partei Deutschlands, SPD) oraz Komunistycznej Partii Niemiec 
(Kommunistische Partei Deutschlands, KPD). Obie partie lewicowe od 
1921 r. miały stałe oparcie w�robotnikach wiejskich i�leśnych, urzędnikach 
niższego szczebla i� pracownikach umysłowych, acz były głęboko ze sobą 
skłócone.

Jak doszło do tego, że w�Prusach Wschodnich, a�szczególnie w�ich połu-
dniowej części, tak masowo wzeszło nasienie szowinizmu i�demagogii, a�gle-
ba dla idei głoszonych przez Hitlera była tak żyzna? 

Wiele powodów, chociaż nie wszystkie, przemawia za tym, by poszuki-
wać przyczyn w�warunkach ekonomicznych i�społecznych, które w�pierw-
szym rzędzie dotykały ludność wiejską.

Już choćby pobieżny rzut oka na ówczesne statystki pokazuje, że wiel-
ki światowy kryzys gospodarczy najpóźniej w�1930 r. dotarł również do tego 
zakątka Niemiec. Ceny bydła, ziemniaków, zboża sięgnęły dna, dochody zo-
stały zredukowane do minimum, a�zadłużenie wskutek zaciągniętych kre-
dytów tak się rozpowszechniło, że egzekucje komornicze stały się niemalże 
codziennością – komornik stał się wprawdzie nieproszonym, niemniej jed-
nak bardzo częstym gościem we wschodniopruskich gospodarstwach. Coraz 
częściej owianą złą sławą „kukułkę”1 przyklejano na domy, stodoły, meble, 
często z�powodu niewielkich sum, których mimo to nie można było wyło-
żyć. Podejmowane przez rząd Rzeszy pod różnymi nazwami, takimi jak „Po-
moc dla Prus Wschodnich” [Ostpreußenhilfe] czy „Pomoc dla Wschodu” 
[Osthilfe], próby restrukturyzacji zadłużenia nie doprowadziły do zakłada-
nego celu, czyli zmniejszenia presji wywieranej przez odsetki na gospodar-
stwa chłopskie i�małorolne oraz zwiększenia ich rentowności. Zamiast tego 

1 Potoczne określenie pieczęci komorniczej (przyp. tłumacza).

Prusy Wschodnie.indd   696Prusy Wschodnie.indd   696 14.06.2022   16:22:1614.06.2022   16:22:16



« 697 »

Żegnajcie Prusy Wschodnie. Podróż przez krainę melancholii (1994)  

jeszcze bardziej obciążały fi nansowo i�politycznie i�tak nielubiane, a�nawet 
pogardzane państwo. Dla lewicy był to wystarczający powód, by zarówno 
w�Pruskim Landtagu, jak i�w�Reichstagu ostro zaatakować całą akcję jako 
„jałmużnę dla hreczkosiejów”.

Nastrój coraz większej agresji, panujący wśród ludności wiejskiej, wyra-
żał się w�tym, że licytacjom i�egzekucjom komorniczym przeciwstawiano się 
odtąd za pomocą rękoczynów, utrudniając w�ten sposób masowo lub w�ogó-
le uniemożliwiając wykonanie czynności urzędowych. Z�tego powodu jesie-
nią 1930 r. doszło nawet do oskarżeń i�procesów sądowych przeciwko „pro-
wodyrom”, co było czymś niesłychanym w�przypadku ludności, która znana 
była z�raczej biernej i�przypominającej zachowanie dobrego wojaka Szwejka 
postawy wobec zwierzchności.

A�mimo to same warunki ekonomiczne panujące na wsi w�południo-
wych Prusach Wschodnich nie mogą wyjaśniać zwycięskiego pochodu 
swastyki na początku lat trzydziestych, zwłaszcza że rosnący krąg wybor-
ców NSDAP wcale nie wywodził się tylko i�wyłącznie z�ludności wiejskiej. 
Duży ich kontyngent składał się z� przedsiębiorców i� przedstawicieli wol-
nych zawodów, tak jak w� ogóle nadreprezentowana była warstwa prote-
stanckiej klasy średniej, a�wiele głosów na Hitlera oddało liberalne i�kon-
serwatywne mieszczaństwo. Odnosiło się to również, jak pokazały wyniki 
wyborów na Warmii, do katolickiej części ludności, której nowy entuzjazm 
dla NSDAP w�niczym nie ustępował entuzjazmowi, jaki żywiła ewangelicka 
część narodu.

Wydarzeniem politycznym ówczesnego czasu była coraz bardziej przybie-
rająca na sile radykalizacja coraz większych kręgów społecznych, wzrastają-
ca gotowość do tego, by nie uważać już siebie tylko za opozycję w�ramach 
konstytucji weimarskiej, lecz za taran skierowany przeciwko jej parlamen-
taryzmowi, przeciwko jego „paplarni”, czyli Reichstagowi, a�więc demokra-
tycznej republice w�ogóle. Nie chodziło już o�korekty „systemu”, lecz o�jego 
opanowanie i�zniszczenie, o�„porządek w�naszej świętej ojczyźnie, która po-
trzebuje przede wszystkim sprawiedliwości dla pierwotnej siły naszego naro-
du, dla naszego chłopstwa” – hasła NSDAP, które odpalono właśnie w�Pru-
sach Wschodnich.

Poprzez sprytne połączenie problemu zadłużenia i� odsetek z� ustro-
jem państwa, prowadzona przez chłopów walka o� przetrwanie została 
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przeniesiona na poziom polityczny – niezwykle skuteczne posunięcie, by po-
zyskać ludność wiejską jako główny elektorat NSDAP. Równocześnie jed-
nak ta forma brunatnej propagandy stanowiła ponadwyznaniową klamrę, 
ideologiczne ogniwo łączące chłopskie i� niechłopskie, wiejskie i� miejskie 
warstwy jej wyborców. Teraz wybiła wielka godzina NSDAP i� SA, odtąd 
mogły one gwałtownie wkroczyć w� publiczne życie prowincji, a� przede 
wszystkim jej południowej części. Manifestacja goniła manifestację, niekoń-
czący się łańcuch zebrań, przedstawień teatralnych, koncertów, nabożeństw 
polowych, w�każdych warunkach pogodowych, nieważne, czy padał śnieg, 
czy deszcz, latem i�zimą – wszędzie ludzie Hitlera! Starcia uliczne i�toczo-
ne na salach bijatyki z�przeciwnikami politycznymi (którzy ze swojej stro-
ny nie byli bynajmniej delikatni); bomby zapalające i�granaty ręczne rzuca-
ne na związanych z�lewicą sklepikarzy (w�Olsztynie); zamachy na instytucje 
znienawidzonego „systemu” (Urząd Skarbowy w� Szczytnie); (popełniony 
w�Giżycku) mord na socjaldemokratycznym działaczu lewicowej organiza-
cji paramilitarnej Sztandar Rzeszy Czarno-Czerwono-Złoty (Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold) – Prusy Wschodnie nawiedziła fala przemocy.

Wszystko to ze strony prawicowych ekstremistów było w�zupełnie oczy-
wisty sposób zmieszane z�antypolskimi tonami, i�to jeszcze silniej niż w�przy-
padku plebiscytu 1920 r., była to rasistowska agitacja, która nie tylko ot-
warcie występowała przeciwko wschodniemu państwu sąsiedzkiemu, lecz 
również przeciwko mniejszości polskiej w�Prusach Wschodnich. „My wier-
ni Niemcom Mazurzy wzbraniamy się przed tym, by stać się Polaczkami” – 
śpiewano podczas jednego z�marszów SA w�Giżycku, a�dalej tekst brzmiał 
następująco: „My, protestanccy Mazurzy, nie pozwolimy, by nas przywró-
cono na łono Kościoła, poza którym nie ma zbawienia” – skierowana prze-
ciwko mniejszościom propaganda NSDAP była nie tylko antypolska, lecz 
również antykatolicka. Zasadnicza postawa tej mniejszości na południowej 
Warmii i�Mazurach była przy tym odpowiednio do panującego tam stosun-
ku sił raczej defensywna, a�polsko-katolicki straszak, który wywoływały „siły 
volkistowskie”, był zupełnie bezpodstawny. Właściwy cel polegał na tym, by 
zdobyć głosy skrajnie protestanckich Mazurów i�równocześnie zdusić w�za-
rodku wszelkie próby politycznego i�kulturalnego utrzymania się przy życiu 
mniejszości polskiej. Dopuszczano się przy tym wobec niej aktów przemo-
cy. Gdy np. jesienią 1931 r. w�Jedwabnie miała być otwarta prywatna szkoła 
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polska, doszło do antypolskich aktów przemocy, które doprowadziły do pro-
cesów skazujących – skazano jednakże nie tych, którzy zaatakowali, lecz 
tych, których zaatakowano. Na początku lat trzydziestych klimat polityczny 
był dogłębnie zatruty. Od dawna już ulice zostały opanowane przez działa-
nia brunatnych. Apele SA, koncerty wojskowe pod łopoczącymi fl agami ze 
swastyką, wyczerpujące marsze w�celu „wzmocnienia zdolności obronnej”, 
wszystko to przy aktywnym udziale ludności.

Tak też na dobrze przygotowaną wyglądała scena w� Hali Miejskiej 
w�Królewcu, na której 28 maja 1929 r. pojawił się po raz pierwszy i�wygło-
sił przemówienie Hitler jako stojący na czele partii i�jej kampanii wyborczej 
wódz. Entuzjazm przybyłych z�całych Prus Wschodnich mas jego zwolen-
ników miał być tak nieopisany, że Hitler odwiedził jeszcze dwa razy metro-
polię nad Pregołą, 8 września 1930 r. oraz 10 kwietnia 1932 r., i�znów był 
triumfalnie fetowany. Następnie wystąpił w�innych miastach Prus Wschod-
nich – Gąbinie, Tylży, Elblągu – zanim udał się do ich południowej części.

Tam Hitlera przyjęto niczym oczekiwane z�największym utęsknieniem 
zjawisko, magiczną wizję, a� nawet ponadziemskiego zbawiciela. Powitano 
go owacjami na nieznaną dotychczas skalę. Kto czyta ówczesne relacje pra-
sowe, ogląda fotografi e albo fi lmy, ten ma nieodparte wrażenie, że masy 
zostały tutaj opanowane przez swego rodzaju polityczne upojenie. Wobec 
tych rozegzaltowanych emocji większość współczesnych przyjęłaby posta-
wę konsternacji, byłaby skonsternowana nawet wówczas, gdyby porównała 
deklaracje sprzed 30 stycznia 1933 r. z�ogromną radością wkrótce po prze-
jęciu władzy przez Hitlera – wydarzenia na Mazurach zdawały się niejako 
uprzedzać tę przyszłą datę i�jej epokę. Wezwania w�stylu: „Wybawca ojczy-
zny” – „Największy mąż naszych czasów” – „Niemieckie Mazury pozdra-
wiają wodza przyszłych Niemiec” nie były jeszcze wcale najsilniejszym wy-
razem wypełnionej mesjańskimi oczekiwaniami i� gotowej do całkowitego 
oddania masowej histerii. Nikt jednakże nie potrafi ł bardziej po mistrzow-
sku niż sam Wywyższony wykuć tego rozpalonego do białości potencjału. 
W�owym kwietniu 1932 roku Hitler całymi dniami snuł się po południo-
wych nadgranicznych terenach Prus Wschodnich aż po ich najdalsze za-
kątki. Pojawiał się tam niczym zjawa, wygłaszał krótkie przemówienia i�po-
nownie znikał – niepodlegający powszechnemu prawu ciążenia i�obdarzony 
wszechmocą mit.
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Czy to podróżując samolotem, samochodem, czy też koleją albo pieszo – 
„führer” wszędzie wprawiał tłumy w�prawdziwe oszołomienie – w�Olsztynie 
i�Nidzicy, podczas składania wieńców przy Pomniku Tannenberskim czy też 
w�takich zakątkach jak Wielbark i�Bablitz. Nigdzie jednak Hitler nie został 
tak emfatycznie przyjęty jak na najdalszym południowym wschodzie Prus 
Wschodnich – tam jego podróż osiągnęła punkt kulminacyjny.

Przybyli starzy i�młodzi, mężczyźni, kobiety i�dzieci, wielu z�nich na wi-
dok Hitlera zalewało się łzami, wyciągalo ekstatycznie ręce w� geście po-
zdrowienia nazistowskiego, ich gardła ochrypły od ciągłego wołania „Sieg-
-heil!”. Stale bez trudu przerywając kordony SA, krzyczący, oszołomieni 
i�tracący panowanie nad sobą ludzie ogarnięci byli tylko jednym pragnie-
niem: znaleźć się blisko niego! Omdlenia, konwulsje, załamania nerwowe – 
sanitariusze nie mogli już nadążyć. Takie wydarzenia miały miejsce w�Ełku 
19 kwietnia 1932 r., w�dniu, który następnie wszedł do annałów NSDAP 
jako „Mazurskie Objawienie”. Jeden z� towarzyszących Hitlerowi wówczas 
reporterów napisał o�tym: „Führer jest wyraźnie poruszony”. Ten ostatni zaś 
stwierdził: „Myślę, że w�Niemczech nie ma kraju, który zachowywałby taką 
wierność jak Mazurzy”.

Wkrótce miało się to potwierdzić.
31 lipca 1932 r., podczas wyborów do 6 Reichstagu Niemieckiego, 

NSDAP stała się najsilniejszą frakcją. Swoje największe triumfy świętowała 
jednak w�Prusach Wschodnich.

I�tak już znaczące 22,8% głosów, które partia zyskała podczas wyborów 
do Reichstagu 14 września 1930 r., uległo teraz więcej niż podwojeniu po-
przez dodatkowe 536 278 głosów (albo poprzez uznawane dotychczas za 
niemożliwe do osiągnięcia 46,8% głosów).

Daleko wyższe niż ten wynik było jednak lokalne liczenie głosów na 
Warmii i�Mazurach – w�Olsztynie NSDAP otrzymała 53% głosów, w�Szczyt-
nie 67,5%. Jednak nawet te wyniki, których nie osiągnęła żadna inna par-
tia, przyćmiły rezultaty głosowania w�Ełku – 70,2% tamtejszych wyborców 
postawiło swój krzyżyk obok swastyki.

Mimo że podczas ostatnich wolnych wyborów do 7 Niemieckiego Re-
ichstagu, które odbyły się 6 listopada 1932 r., Hitler utracił część głosów 
na korzyść partii konserwatywnych i� jego wynik wyborczy obniżył się do 
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39,5%, to w�południowych Prusach Wschodnich stopień akceptacji utrzy-
mał się na niewiele mniejszym poziomie niż latem.

Kontrowersyjne połączenie społecznej biedy z� apelem do narodowego 
poczucia wspólnoty nigdzie indziej nie miało tak wybuchowego działania 
jak pośród Mazurów, tej wschodniopruskiej ludności pogranicza. By jed-
nak fale uderzyły tak wysoko, musiało dojść jeszcze kilka dodatkowych 
czynników.

Niejasna etniczna i�kulturowa mieszanka w�kulminacyjnym momencie 
rozwoju nacjonalizmów, silne pragnienie przynależności oraz głęboko zako-
rzeniony, stale sugerowany i�długofalowo żywiony tendencjami germaniza-
cyjnymi kompleks niższości wraz z�wyrządzonymi przezeń w�nieunikniony 
sposób szkodami – to kontrowersyjne złożenie okazało się możliwe do wy-
korzystania, stało się woskiem w�rękach partii, której polityczny radykalizm 
z� wielką energią demonstrował własną siłę, równocześnie obwieszczając 
równość każdemu członkowi „wspólnoty narodowej” [Volksgemeinschaft]. 
To właśnie tutaj można odnaleźć jeden z�kluczy do triumfu narodowego so-
cjalizmu w� południowych Prusach Wschodnich przed przejęciem przezeń 
władzy w�państwie.

Poruszyło mnie to również dlatego, że w�tym niemalże klasycznym wza-
jemnym oddziaływaniu między politycznymi uwodzicielami i�uwiedzionymi 
zawarte jest ostrzeżenie dla nas, dla teraźniejszości w�zjednoczonych Niem-
czech wraz z�osadzonym w�nich na trwałe masowym bezrobociem oraz głę-
boką polityczną i�moralną dezorientacją. 

Czy sytuacja ta nie mogłaby ponownie skłonić nas do tego, by zrezyg-
nować z�własnej osoby jako politycznie niezależnego indywiduum oraz by 
z�bezradności i�rezygnacji ponownie zrzucić z�siebie wszelką odpowiedzial-
ność i�– przy takim stanie skupienia tylko „logiczny” wniosek – mieć nadzie-
ję na „silnego męża” – i�właśnie za pomocą tego powołać go do istnienia?

O�ile dawne i�obecne historyczne pozycje wyjściowe różnią się między 
sobą, to mechanizmy demagogii są zawsze i� wszędzie takie same. Przera-
żające jest to, jak sprytnie NSDAP swego czasu, i�to nie tylko w�Prusach 
Wschodnich, działała na tym polu. Przerażające jest również to, jak syn-
chronicznie pokrywa się z�tym argumentacja i�agitacja współczesnej wrogiej 
demokracji prawicy.

Prusy Wschodnie.indd   701Prusy Wschodnie.indd   701 14.06.2022   16:22:1614.06.2022   16:22:16



« 702 »

Ralph Giordano

Nie potrafi ę zapomnieć twarzy tych wyrwanych z� rzeczywistości i� zu-
pełnie nie panujących nad sobą Warmiaków i� Mazurów, którzy niczego 
nie podejrzewając w� osobie Hitlera, wiwatowali na cześć swojego graba-
rza, późniejszego niszczyciela swoich stron ojczystych i� sprawcy ucieczki, 
śmierci i�wypędzenia. Hasło dalekowzrocznych demokratów i�zdeklarowa-
nych przeciwników nazizmu: „Hitler oznacza wojnę!” nie było sprawą tych 
małych ludzi w�ich „garbatym świecie” (Lenz). Na tak prawdziwie nazna-
czonych wiarą i�nadzieją twarzach można było równocześnie zauważyć nę-
dzę, która tliła się bezpośrednio pod skórą i�której nie można było ukryć. 
Złapałem się na tym, że zalew dokumentów, które czytałem przez ten czas 
przed podróżą oraz w�Prusach Wschodnich, traktowałem sine ira et studio, 
że obarczanie winą, zarzuty, oskarżenia nie działały – z�przerażającą ślepo-
tą odgrywało się tutaj preludium niechybnej tragedii, której aktorzy nie tyl-
ko żądają ofi ar, lecz również sami będą musieli znieść największe cierpienia.

Gdzieś podczas długich podróży, o�których opowiada ta książka, ta tak 
stale utrzymywana przeze mnie teza o�szczególnej podatności Wschodnio-
prusaków na narodowy socjalizm mimo to została zarzucona. Możliwe, 
a�nawet prawdopodobne jest, że, tak jak miało to miejsce gdzie indziej we 
wschodnich Niemczech, „mentalność pogranicza” przyczyniła się do rozwo-
ju bogatszego o�ten odcień nacjonalizmu i� że wielu pragnęło być bardziej 
niemieckimi od Niemców, szczególnie pośród Mazurów (u�nich z�powodów, 
które raczej budziły moje współczucie). 

Poza tym nie mogło się tam jednak wydarzyć nic innego, co nie mia-
ło miejsca gdzie indziej w�narodowosocjalistycznych Niemczech, zarówno 
w�dobrym, jak i�w�złym tego słowa znaczeniu, co przy nierównomiernej oce-
nie obydwu w�tamtym okresie pozostaje wystarczająco deprymujące.

Z� punktu widzenia retrospekcji historycznej, która zawsze sprawia, że 
jesteśmy mądrzejsi niż w�przeszłości, dzień „Mazurskiego Objawienia”, ów 
19 kwietnia 1932 r., stał się dla mnie drugą zgubną datą dla losów Prus 
Wschodnich. Trzecia, ostateczna, miała wydarzyć się trzynaście lat później.
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Apokalipsa nadchodzi

TO BYŁA NOC Z�23 NA 24 STYCZNIA 1945 R., która zgotowała symboliczny 
koniec Niemcom Hitlera jeszcze przed ich końcem historycznym.

W�celu jego obrony w�powietrze wysadzono wszystkie siedem ciężkich 
bunkrów Wilczego Szańca, wszystkie budynki środkowe, czyli ok. dwudzie-
stu, oraz prawie wszystkie obiekty lekkie. Eksplozje miały być tak silne, że 
na pobliskim Jeziorze Mój pękł lód. W�każdym z�ciężkich bunkrów należało 
odpalić osiem do dwunastu ton dynamitu, by unieść olbrzymy z�ich funda-
mentów i�ruszyć sufi ty i�ściany.

Ten, kto wydał do tego rozkaz, wiedział, że nigdy tam już nie powróci.
27 stycznia oddziały Armii Czerwonej weszły bez walk na teren Wilcze-

go Szańca, a�dokładniej na kłębowisko ruin pozostałych po centrali dowo-
dzenia największej machiny destrukcyjnej wszech czasów, która tutaj tak 
długo się ukrywała.

Czternaście dni wcześniej hrabia Hans von Lehndorff zapisał w� swo-
im sławnym później Dzienniku z�Prus Wschodnich: „13 stycznia, Insterburg. 
Rankiem, około siódmej budzi mnie miarowy huk i�dudnienie. Drżą szyby 
w�oknach. Mam wrażenie, jakby wokół domu stało wiele ciężkich pojazdów 
z�pracującymi bez ustanku silnikami. W�szarówce trudno cokolwiek zoba-
czyć. To może oznaczać koniec”2.

To był koniec. 
24 godziny wcześniej Armia Czerwona rozpoczęła na całej linii swojego 

frontu zachodniego ostatnią wielką ofensywę zimową II wojny światowej. 
Jest 12 stycznia 1945 r., trzecia znacząca data dla losu Prus Wschodnich 
w�ich historii. Stanie się ona ostatecznym terminem apokalipsy, dla której 
istnieje tylko niewiele porównań w�historii.

Teraz obrazy zaczynają być podobne, z� jednej strony do tych z�okresu 
od 1939 do 1941 r.: uciekające przed niemiecką ofensywą masy ludzi w�ca-
łej Europie i�we wszystkie strony świata, z�drugiej do tych z�1945 r.: teraz 
Niemcy w�panicznej ucieczce na zachód, niekończące się kolumny uchodź-
ców, setki tysięcy owładnięte jedną myślą, jednym strachem, zbiorowym 

2 Tłumaczenie za: H. von Lehndorff, Dziennik z�Prus Wschodnich. Zapiski lekarza z�lat 1945-47, 
tłum. z�niemieckiego Z. Owczarek, Warszawa 2013, s. 14.
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koszmarem, przede wszystkim kobiet i�dziewcząt – by nie wpaść w�ręce żoł-
nierzy Armii Czerwonej. 

Przeciwieństwo pomiędzy wdzierającą się nagle i�z�furią wojną a�dniem 
codziennym nigdzie chyba nie było tak wielkie jak w�Prusach Wschodnich. 
Najbardziej wysunięta na północny wschód z�niemieckich prowincji przez 
długi czas była oddalona od wszystkich frontów i�aż do ataku na Królewiec 
w�sierpniu 1944 r. w�znacznym stopniu oszczędzono jej ciężkich bombardo-
wań. Wydawała się ona rzeczywiście obrazem głębokiego spokoju, niejako 
okiem cyklonu w�pogrążonej od lat we krwi i�łzach Europie.

W�swojej książce Nazwy, których nikt już nie wymienia, będącej hołdem 
złożonym ukochanym i�utraconym stronom ojczystym, Marion Gräfi n Dön-
hoff zanotowała 28 września 1941 r. podczas swojego słynnego „galopu 
przez Mazury”: „Osobliwą wydaje się myśl, że to samo światło, które rozjaś-
nia ciszę i�samotność tych lasów, przyświeca także krwawym polom bitew-
nym w� Rosji. (…) Nieskończenie odległa jest nawet troska o� to, co bę-
dzie, zwykle towarzysząca człowiekowi krok w�krok. Teraz słońce i�wiatr, 
tętent koni na piaszczystych drogach leśnych i� zapach więdnących liści. 
Nasz świat, a�my – jego część”3.

Ciszę tę przerwało uderzenie pioruna w�styczniu 1945 r.
Obiektywnie można by stwierdzić: historia nie dopuściła, by bezkarnie 

wiwatowano na cześć Hitlera. Subiektywną stroną była odczuwana przez 
miliony, całkowicie osobista obawa przed konsekwencjami tej zgody, mgli-
ście albo konkretnie podsycana przez posiadaną przez niektórych wiedzę 
i�wyobrażenie o�tym, co wydarzyło się tam na Wschodzie podczas okupacji 
niemieckiej. Zestawienie postawy narodowosocjalistycznej z�odczuwanymi 
równocześnie ukrytymi wyrzutami sumienia rzadko ujawniło się w�sposób 
tak demaskujący, jak w�zdaniu wypowiedzianym przez pewną niemiecką ko-
bietę, która – jak cytuje Hans Graf von Lehndorff w�swojej książce – pod-
czas ucieczki przed nadchodzącym frontem wydaje z�siebie okrzyk: »Führer 
nie zostawi nas pod Ruskimi, prędzej nas zagazuje”4.

3 Tłumaczenie za: M. Dönhoff, Nazwy, których nikt już nie wymienia, przekład G. Supady, 
Olsztyn 2001, s. 39 i�38. 

4 Tłumaczenie za: H. von Lehndorff, Dziennik z�Prus Wschodnich. Zapiski lekarza z�lat 1945-47, 
tłum. z�niemieckiego Z. Owczarek, Warszawa 2013, s. 23.
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Jest to niezwykle egzemplaryczne i�ze względu na swoje zwięzłe dziewięć 
słów niedające się przebić wyznanie: zostaje tutaj jednym tchem wymie-
niona pępowina uległości wobec Hitlera wraz z�przeczuciem zbrodni, które 
uosabia „führer” i�które teraz, w�obliczu jego klęski, znajdują sobie własny 
naród jako ofi arę – do tego wszystkiego zostaje nazwany konkretny rodzaj 
pozbawienia życia.

Ówczesna zbiorowa mieszanka nieokreślonej obawy i� oczekiwanego 
przez Niemców odwetu odnosiła się do wszystkich, również zachodnich 
przeciwników Niemiec, cechowała się jednak nieporównywalnie silniejszą 
intensywnością wobec przeciwnika na wschodzie. Sygnalizowała ona reali-
styczną ocenę sytuacji, również bez możliwości dokładnego wyartykułowa-
nia uczucia silniejszego zagrożenia albo bez wiedzy o�tym, co podczas ostat-
nich czterech lat wydarzyło się na rosyjskich bezkresach.

Wiedzieli o�tym jednak ci czerwonoarmiści, którzy przeżyli.
Minęło trzy i� pół roku od odwrotu i� najcięższych klęsk z� ogromnymi 

stratami, następnie, od ofensywy letniej 1943 r., niepohamowana ofensy-
wa, od Stalingradu i�Leningradu przez ogromne połacie ojczystej ziemi, nad 
której mieszkańcami panował wróg – bezlitosny morderca całych narodów 
i�zabójca milionów ludzi za linią frontu, który wielokrotnie pozostawił po 
sobie tylko spaloną ziemię.

Kto wierzył w�to, co spiętrzyło się w�tej ogromnej armii w�postaci powo-
dów oraz motywów zemsty i�odwetu przeciwko agresorowi, kto mógł mieć 
nadzieję, że bumerang przemocy nie uderzy z�całą okropnością w�tego, kto 
nim rzucił? 

Podczas gdy krwawa tragedia podbicia i�okupacji dużej części zachod-
niego i�południowo-zachodniego Związku Radzieckiego pozostała niemal-
że zakryta przed oczami świata za zasłoną niespotykanej dotąd rabunkowo-
-eksterminacyjnej kampanii wojennej, to o� konsekwencjach radzieckiego 
wkroczenia na terytorium Niemiec od razu zrobiło się głośno i�zostały one 
rozpowszechnione na całym świecie.

Tak ściśle, jak niemieckie zbrodnie zostały zatuszowane przez ich spraw-
ców, tak gorliwie instalatorzy Auschwitz opublikowali wiadomości o�zbrod-
niach popełnionych przez bolszewickiego wroga śmiertelnego.

Jeśli świadectwem tego był już Katyń, miejsce grozy położone na za-
chód od Smoleńska, gdzie w�1940 r. na rozkaz Stalina wymordowano 4 tys. 
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wziętych do niewoli we wrześniu 1939 r. polskich ofi cerów, to aż nadto mile 
widziane przez nazistowską propagandę hasło na określenie tego schematu 
brzmiało teraz Nemmersdorf. 

Była to niewielka miejscowość położona na południowy zachód od Gą-
bina (Gumbinnen, obecnie Gusiew w� obwodzie kaliningradzkim, przyp. 
tłumacza), która podczas jesiennej ofensywy 1944 r. została najpierw zdoby-
ta przez Armię Czerwoną, a�potem, podobnie jak Gołdap, z�powrotem od-
bita przez oddziały niemieckie.

Obraz, który się im ukazał, przerastał wszelkie obawy: kobiety i� dzie-
ci, starcy i�młodzi zostali bestialsko zamordowani – okaleczeni, przybici do 
drzwi i� bram stodół, rozpłatane ciała, kobiety zgwałcono, zanim również 
one zostały zabite, zastrzelone i�uduszone. W�dużym kanale odpływowym 
ukryły się matki ze swoimi dziećmi, zostały jednak odkryte i�zabite strzałami 
z�karabinu maszynowego i�granatami.

Już dzień później nazwa Nemmersdorf obiegła cały świat. Oprócz przed-
stawicieli prasy niemieckiej minister propagandy Rzeszy Joseph Goebbels 
kazał natychmiast przewieźć na miejsce zbrodni przede wszystkim kore-
spondentów z�krajów neutralnych, czyli ze Szwajcarii i�Hiszpanii, lecz rów-
nież z�okupowanych terenów Francji, by stamtąd mogli relacjonować to wy-
darzenie. Efekt był katastrofalny, nazwa Nemmersdorf stała się natychmiast 
potwornym symbolem, naturalnie szczególnie w�Prusach Wschodnich.

Ciągle jednak żywa była nadzieja, że „rosyjski walec” będzie można za-
trzymać oraz zapobiec dalszym zdobyczom terytorialnym. Kto mimo to nie 
pozwolił się uspokoić i� chciał podjąć próbę wyjazdu dalej na zachód, na-
potykał kategoryczny, sięgający aż do kary śmierci zakaz gauleitera Prus 
Wschodnich Ericha Kocha oraz NSDAP. Zakaz ten był główną przyczyną 
chaosu, który wybuchł kilka dni po rozpoczęciu radzieckiej ofensywy zimo-
wej 12 stycznia 1945 r. Nie podjęto żadnych przygotowań, nic nie było zor-
ganizowane, gdy okazało się, że czołgi i�piechota Armii Czerwonej przerwa-
ły wszędzie linie niemieckie, a�w�pierwszym rzędzie zupełnie nieskuteczny 
i�określany śmieszną nazwą „Wał Wschodni”.

To, co wskutek tego spotkało wschodnie Niemcy i�ich ludność, stano-
wiło jeden z�najciemniejszych rozdziałów w�historii wojen toczonych przez 
ludzkość, pośród tego miał miejsce prawdopodobnie największy gwałt zbio-
rowy wszech czasów, dokonany wg nowszych szacunków na ponad dwóch 
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milionach kobiet, czy to pod wpływem klasycznego motywu upokorzenia 
wroga poprzez przemoc seksualną wobec jego kobiet, czy to ze zwykłej chę-
ci zaspokojenia popędu żołnierzy armii, dla której znamienne było to, że nie 
znała urlopu.

Pomimo całej swojej potworności ta masowa orgia stanowiła tylko część 
owej okropnej prawdy, która od samego początku panowała nad tym naj-
bardziej gigantycznym, najstraszniejszym i�obfi tującym w�największe straty 
zmaganiu w�dotychczasowej historii wojny: mianowicie że tak barbarzyński 
system, jak narodowy socjalizm, mógł być ostatecznie pokonany wyłącznie 
przez inny system barbarzyński! W�tym kontekście Związek Radziecki i�jego 
armia odegrały rolę podwójną: wyzwoliciela i�ciemiężcy. Ta pierwsza przy-
niesie jej dziejową sławę, ta druga pozostanie jej historyczną hańbą.

Nie zmienia to nic w�charakterze prologu niemieckich zbrodni.
Skończmy wreszcie z�perwersją porównywania ze sobą narodowosocja-

listycznych Niemiec i�stalinowskiego Związku Radzieckiego traktowanych 
jako modele pomiarowe, by następnie, zależnie od miejsca oceniającego, 
dojść do wniosku, że jedno jest „gorsze” albo „mniej gorsze” od drugiego. 
Skończmy z�degradowaniem do poziomu rywali zamordowanych przez oba 
największe systemy przemocy – nie byli oni nimi ani w�czasie swojego ży-
cia, ani w�śmierci. Skończmy również z�kompensowaniem okropnego koń-
ca w�komorach gazowych Auschwitz za pomocą straszliwej śmierci w�piekle 
zimna i�głodu Gułagu – i�odwrotnie.

Barbarzyństwo obydwu systemów nie było wymienne, było specyfi czne. 
System stalinowski dokonał swoich zorganizowanych mordów masowych 
szczególnie dzięki okolicznościom żywiołowo-naturalnym, z�łagrami na bez-
kresnych, odległych połaciach oraz w� strasznych warunkach klimatycz-
nych, następnie jednak, po siedemdziesięciu latach i� w� zaskakująco bez-
krwawy sposób, upadł jako supermocarstwo. Teraz cały świat ma nadzieję, 
że jego państwa sukcesyjne będą zdolne do podjęcia reform.

Ten drugi, system nazistowski, cechujący się wysokim poziomem tech-
niki, rasistowsko zindoktrynowany i� bez skierowanego do wewnątrz i� na 
zewnątrz akcjonizmu przemocy pozostający w� stałym niebezpieczeństwie 
implodowania, upadł zgodnie z� prawem, z� którym wystąpił: poprzez atak 
na niemalże cały świat zjednoczyć rozbieżne dotąd główne siły w� obliczu 
wspólnego zagrożenia niemieckiego i�zostać w�końcu przez nie pokonanym 
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– będąc przy tym niezdolnym do jakiejkolwiek reformy, rozsądku i� goto-
wości do zawarcia pokoju. Pozostaje upiorna myśl, jak wyglądałby świat 
w�przypadku, gdyby narodowy socjalizm istniał przez ponad siedem dziesię-
cioleci, a�więc przez ten okres, którym historia obdarzyła stalinizm.

Wniosek: wraz z�narodowym socjalizmem i�stalinizmem do nieba nasze-
go stulecia unosi się smród dwóch uniwersalnych obrzydliwości, jest to je-
dyna logika, którą musimy wyciągnąć z�ich egzystencji, teraz i�w�przyszłości. 
Nie mogą istnieć ofi ary pierwszej i�drugiej klasy.

Dlatego należy stworzyć taką samą opinię publiczną dla przestępstw po-
pełnionych przez Niemców, jak i�przestępstw popełnionych na Niemcach – 
przy zachowaniu chronologii oraz związku przyczynowo-skutkowego. Każdy 
inny sposób traktowania historii prowadzi w�ślepą uliczkę wyparcia.

Podążanie dokładnie taką drogą zarzucam jednak większej części 
wschodnioniemieckich ziomkostw oraz władzom organizacji wypędzonych 
jako notoryczną politykę i� fi lozofi ę związku od momentu jego powstania. 
Jego organy od prawie pięćdziesięciu lat potwierdzają tezę, że historia winy 
i�odpowiedzialności powinna zacząć się dopiero 8 maja 1945 r.

Karta wyparcia

NICZYM KLASYCZNY DOWÓD na to w�mieszkaniu polskiego kolegi Marka B. 
z�„Gazety Olsztyńskiej” wpada mi w�ręce Atlas miast Prus Wschodnich (Städ-
te-Atlas-Ostpreußen) z� końca lat osiemdziesiątych, opatrzony wstępem 
dr. Ottfrieda Henninga, posła do Bundestagu oraz parlamentarnego sekre-
tarza stanu ds. stosunków wewnątrzniemieckich. W�to, co jest tam napisa-
ne, albo dokładniej mówiąc: nie jest napisane, nie chce się najpierw wierzyć.

Za godne wzmianki zostają uznane wszystkie możliwe wczesne wyda-
rzenia historyczne; wspomina się wydarzenia z�XIII i�XIV w., rozbiory Pol-
ski w�XVIII w. oraz wychwala korzystne dla kraju planowe zasiedlanie Prus 
Wschodnich przy pomocy imigrantów z�okolic Magdeburga i� z�Salzburga, 
mieszkańców Palatynatu, Hugenotów, Szwajcarów, Szkotów. Autor nie za-
pomina przy tym przymusowej konfi skaty bydła i�kontrybucji pieniężnych 
z�roku 1807 w�ramach podyktowanego przez Napoleona pokoju w�Tylży po-
między Francją z�jednej, a�Prusami i�Rosją z�drugiej strony.
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Jednak najbardziej charakterystyczny dla historii Prus Wschodnich 
okres, Trzecia Rzesza, pojawia się w�tym tak szczegółowym w�innych kwe-
stiach Atlasie miast tylko jako statystyka, a�mianowicie jako dane ostatnie-
go spisu ludności i�spisu wykonywanych zawodów z�17 maja 1939 r. Jednym 
z�zagadnień jest przedstawiona bez komentarza zmiana, a�właściwie germa-
nizacja, nazw miejscowości i�gmin w�okresie od 1 stycznia 1934 do 31 sierp-
nia 1939 r. (zrozumiałe jest, że nazwę Judendorf należało przy tym zmienić 
na Hermannswalde).

II wojna światowa, która wybuchła dzień później, jawi się jako szczęś-
liwe wydarzenie: powrót odłączonego w�1919 r. powiatu działdowskiego – 
„po zwycięstwie nad Polską” – oraz „Generalne Gubernatorstwo”, główne 
terytorium Holocaustu, zostają potraktowane jako nieszkodliwe przemiano-
wanie słusznie w�końcu ponownie zniemczonego terytorium. Z�najdrobniej-
szymi szczegółami dowiadujemy się również nazw stowarzyszeń zrzeszających 
byłych żołnierzy, bractw kurkowych oraz Ojczyźnianych Stowarzyszeń Kobiet 
w�miastach Prus Wschodnich oraz że prowincja stała się stopniowo, lecz nie 
na długo, miejscem schronienia dla zagrożonej nalotami bombowymi ludno-
ści zachodnich części Niemiec. Historyczne podsumowanie tego, co nastąpi-
ło później, brzmi w�Atlasie miast lapidarnie: „Ostatnia faza II wojny światowej 
przyniosła najbardziej nieszczęśliwy okres w� długiej historii Prus Wschod-
nich. Na przełomie 1944/45 roku armia sowiecka zajęła kraj, w� znacznym 
stopniu go zniszczyła, jego mieszkańcy uciekli, wielu z�nich straciło życie, zo-
stało wywiezionych i�– z�wyjątkiem niewielu z�nich – wypędzonych”.

Na końcu zostają jeszcze przytoczone straty wśród wziętych do niewoli 
niemieckich żołnierzy: wśród jeńców wojennych przebywających w�niewo-
li na zachodzie wynosiły one 3%, natomiast wśród jeńców wojennych prze-
bywających w�Polsce 21%, a�w�Związku Radzieckim 29%. W�przeciwień-
stwie do tego ani słowa o�milionowych stratach wśród radzieckich jeńców 
wojennych.

Niemcy – wieczna ofi ara historii!

CZYTELNIK NA PRÓŻNO POSZUKIWAŁBY, i�to nie tylko w�tym Atlasie miast Prus 
Wschodnich, wzmianki o�politycznych rządach narodowego socjalizmu i�jego 
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zwolenników również w�miastach Prus Wschodnich, o�Hitlerze i�jego ataku 
na Europę i�świat, o�tej odpowiedzialności za bieg wydarzeń. Jest to umyśl-
ne wymazanie epoki nazistowskiej z�prehistorii ucieczki i�wypędzenia, któ-
ra również w�późniejszym okresie przez tak długi czas uwidacznia głębokie 
uwikłanie w�dziedzictwo narodowego socjalizmu. Za tą wolą selektywnego 
postrzegania kryje się brak gotowości do skruchy, która aż do dzisiaj okazała 
się niezdolna do zrewidowania swojego jednostronnego obrazu świata. Jest 
to maniakalne zafi ksowanie się na własnym cierpieniu, które uniemożliwia 
włączenie do procesu żałoby spowodowanego przez Niemców obcego cier-
pienia, a�tym samym rzeczywiste pojednanie.

Jest to dokładnie ten trop, który prowadzi do aktu założycielskie-
go niemieckiego wyparcia – „Karty niemieckich wypędzonych ze stron 
ojczystych”.

Światło opinii publicznej ujrzała ona 5 sierpnia 1950 r., a�więc w�cza-
sie gdy nie ostygły jeszcze masowe groby, a�defi cyt narodowego zapewnienia 
wyrażający się w�stwierdzeniu: „przecież o�niczym nie wiedzieliśmy” został 
już dawno skonfrontowany z�niekończącą się obfi tością informacji o�zbrod-
niach popełnionych w�okupowanej przez Niemców Europie.

A�mimo to w�tekście karty w�równym stopniu nie pojawiają się nazwiska 
Hitlera i�jego paladynów, co nazwy Buchenwald czy Auschwitz, nie mówiąc 
już o�geście, jednym jedynym słowie bólu wobec wymordowanych narodów. 
Ani słowa o�tym, że po 1939 i�1941 r. w�Europie Wschodniej doszło do ma-
sowych wypędzeń milionów ludzi, do prawdziwych przymusowych wędró-
wek ludów w�niewysłowionych warunkach i�to na długo przed tym, zanim 
choćby jeden Niemiec opuścił albo musiał opuścić swoje strony ojczyste.

W�tym powszechnie wychwalanym jako świadectwo politycznego roz-
sądku i�moralnej wielkości „document humain” brakuje jakiejkolwiek wska-
zówki na prehistorię ucieczki i�wypędzenia, zostaje zerwany związek pomię-
dzy przyczyną i�skutkiem, ignorowana jest chronologia wydarzeń, a�własne 
cierpienie przedstawiane jako największe w�owym czasie.

Nastawienie, z�jakim napisano kartę, w�zdradziecki sposób nie wpadło 
nigdy na pomysł, by uwzględnić Niemców, których wypędzono jako pierw-
szych: emigrantów. Ani słowa o� tych zmuszonych do ucieczki przeciwni-
kach narodowego socjalizmu, ani słowa o�obywatelkach i�obywatelach ży-
dowskich wśród nich, którzy musieli bać się o�swoje ciało i�duszę. W�akcie 
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założycielskim niemieckiego wyparcia nie znajdziemy o�tym żadnej wzmian-
ki, ale za to następujące zdanie kluczowe: 

„My wypędzeni ze stron ojczystych rezygnujemy z�zemsty i�odwetu”. Sta-
nowi to niesamowitą bezczelność. Zdanie to stawia przecież narody ofi ar 
niemieckiej agresji w�pozycji dłużnika, a�należących do narodu sprawców 
w� pozycji udzielającego wspaniałomyślnie przebaczenia wierzyciela. Nie 
można być już bardziej zakłamanym i�zatwardziałym.

„My wypędzeni ze stron ojczystych rezygnujemy z�zemsty i�odwetu”.
Rzeczywiście? Czy demon, który w� tak pozbawiony skrupułów sposób 

przesuwa chronologię wydarzeń i�czyni Trzecią Rzeszę białą plamą w�histo-
rii, rzeczywiście z�tego rezygnuje?

Zgadza się, że w� minionych dziesięcioleciach spotkałem wielu ucieki-
nierów i�wypędzonych, którzy nie żywili urazy, lecz wykazywali głęboką go-
towość do pojednania, doświadczenie to stało się moim udziałem szcze-
gólnie pośród „turystów sentymentalnych” [Heimwehtouristen] w� Prusach 
Wschodnich. Byli to ludzie, którzy, gorzko i�nieuleczalnie zranieni, opłaki-
wali utratę stron ojczystych, aż do utraty tchu i�przytomności podczas po-
nownego spotkania z�nią i�ludźmi, którzy teraz je zamieszkiwali. Poznałem 
jednak również innych, zawodowców ze związków wypędzonych, którzy 
wskutek praktykowanej przez siebie konsekwentnie polityki wyparcia przy-
czynili się do ciągłej dewaluacji w�oczach świata rozdzierającej serce żałoby 
po utraconych stronach ojczystych oraz ogłoszenia „otwartą” kwestii nie-
mieckiej granicy wschodniej, a�tym samym wywołania niebezpiecznego nie-
pokoju w�wymiarze narodowym i�międzynarodowym.

Nigdy nie wierzyłem w�deklarowaną przez tych ludzi „rezygnację z�ze-
msty i�odwetu”, lecz zawsze byłem przekonany o�tym, że tylko bieg historii 
im w�tym przeszkodził. Biada, gdyby została im dana okazja ku temu! Znam 
nieskończoną nienawiść, która kryje się za tym uporem i�radzę jej się oba-
wiać. Jest on równocześnie najlepszym przykładem do nauki tego, czego nie 
wolno czynić ze względu na pokój i�pojednanie oraz że temu demonowi na-
leży przeciwstawić Confessio: niepodzielność humanizmu. 

Dlatego powtórzę jeszcze raz: nie zapominając nawet przez sekun-
dę, że główną odpowiedzialność za ucieczkę i�wypędzenie ponoszą Hitler 
i� jego zwolennicy, że to oni byli tymi, którzy sprowadzili do Niemiec Ar-
mię Czerwoną i�położyli kamień węgielny pod utratę niemieckich terenów 

Prusy Wschodnie.indd   711Prusy Wschodnie.indd   711 14.06.2022   16:22:1714.06.2022   16:22:17



« 712 »

Ralph Giordano

wschodnich – opinia publiczna musi dowiedzieć się nie tylko o�zbrodniach 
popełnionych przez Niemców, lecz również o�zbrodniach popełnionych na 
Niemcach!

Muszą się z�nich rozliczyć ci, którzy je popełnili, albo, jeśli już nie żyją, mu-
szą uczynić to ich potomkowie. Informacje o�nich muszą znaleźć się w�pod-
ręcznikach szkolnych, w�nauczaniu akademickim, w�mediach oraz w�histo-
riografi i wszystkich narodów mających w�nich współudział. Odnosi się to nie 
tylko do państw powstałych po rozpadzie Związku Radzieckiego, lecz rów-
nież do Polski, Republiki Czeskiej i�Słowackiej oraz krajów bałkańskich.

Tak, należy tutaj spodziewać się ataku ze strony mentalności wyrówny-
wania jednych krzywd drugimi, jej skłonność do kompensacji otrzyma wy-
starczająco dużo amunicji. Jednak każda inna decyzja oznaczałaby pójście 
tą samą drogą, tylko z�odwróconymi symbolami. Żadna praktyka wypiera-
nia niewygodnych faktów nie może nas odwieźć od współpracy przy wyjaś-
nieniu przestępstw popełnionych na Niemcach. 

Moja książka o� Prusach Wschodnich stanowi próbę dania o� tym świa-
dectwa.

Przecież to nie Hitler nas deportował

NA TAKI WIDOK, jak ten, nikt nie może być przygotowany.
Chora na słoniowaciznę noga zakończona chorą na słoniowaciznę sto-

pą, obie nieforemnie spuchnięte, pokryte zgrubieniami, lewa łydka tak gru-
ba jak udo, podczas gdy prawa skurczyła się poniżej nabrzmiałej części, 
silnie napięta, by również zakończyć się opuchniętą stopą. Mięso jest odsło-
nięte i�wszędzie silnie zaczerwienione, pokryte białymi plamami, nie da się 
na to założyć pończoch. Stopy tkwią w�otwartych z�tyłu kapciach.

Gertruda W. nie cierpi jednak na słoniowaciznę, czyli obrzęk członków 
ciała wywołany chorobą żył i�naczyń limfatycznych, szczególnie w�krajach 
tropikalnych. Przyczyny tego przerażającego widoku należy szukać w� la-
tach 1945 do 1947, gdy z�obozu w�Ciechanowie wyruszyła w�trwającą czte-
ry tygodnie niekończącą się podróż na wschód: Gertruda W. była jednym 
z� setek tysięcy deportowanych niemieckich cywilów, jednego z� najciem-
niejszych i� najmniej zbadanych rozdziałów w� historii II wojny światowej 
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i�wywołanych nią wtórnych wstrząsów. Już podczas działań wojennych oraz 
przez pewien czas po nich ze wszystkich zdobytych i�okupowanych następ-
nie terenów Niemiec większymi i�małymi partiami deportowano na wschód 
mężczyzn, kobiety i� młodzież obojga płci. Wschodnioprusacy byli tylko 
pierwszymi, których to dotknęło.

Kierując się dewizą, by Niemcy odbudowali to, co zostało przez Niem-
ców zniszczone, spędzano jak popadnie masy ludzi, ładowano je do wago-
nów towarowych i�transportowano w�głąb Rosji po tej i�tamtej stronie Ura-
lu. Deportacje trwały często całymi tygodniami, do obwodu donieckiego, 
obozu w�Kemerowie, do Anjeka na Syberii Środkowej, do Baku nad Morze 
Kaspijskie, przez Wołgę do Karagandy, Kazachstanu, do obwodu czelabiń-
skiego i�aż nad syberyjski Ob.

Podczas transportu w�bydlęcych wagonach bez słomy i�prycz nie było ani 
wystarczająco jedzenia, ani opieki medycznej. Ludzie niczym muchy umie-
rali na czerwonkę, puchlinę oraz pleśniawki. Po przybyciu do łagrów de-
portowani wykonywali najróżniejsze prace, budowali drogi, odgruzowywa-
li, pracowali w�lesie – należało ściąć siekierami, przepiłować i�ułożyć w�stos 
potężne drzewa. Oprócz ostrego, a�nawet okrutnego traktowania więźniów 
przez straże, deportowani stale dokumentowali również ludzkie zachowa-
nia. Relacje deportowanych Niemców mówią o� innych przykładach po-
ruszającego człowieczeństwa ze strony ludności, której samej wszystkiego 
brakowało, która głodowała i�która wskutek osłabienia również po wojnie 
musiała płacić okropny trybut. 

Część przymusowo deportowanych Niemców, której udało się przeżyć, 
powróciła już w�1946 r., reszta w�1947 r. i�później. Jedni wrócili w�takim sta-
nie, że mogli na powrót odzyskać siły fi zyczne i�duchowe, inni natomiast 
z�ciężkim uszczerbkiem na duszy i�ciele, z�którego już nigdy nie mogli się 
wyleczyć. Jedną z�nich jest Gertruda W.

Jej mieszkanie składa się z�dwóch pokoi, kuchni, małej łazienki, jest wy-
posażone w�ciepłą wodę i�centralne ogrzewanie – niemalże raj według em-
patycznych zapewnień lokatorki. Jeszcze cztery lata temu rodzina mieszkała 
z�mężem i�dwoma córkami w�izbie o�powierzchni 34 metrów kwadratowych 
– „a�tam niczego takiego nie było”.

Teraz Gertruda W. siedzi obok mnie, w� fotelu, wysunięta daleko do 
przodu, ponieważ opuchlizna uniemożliwia inną pozycję. Bardzo powoli, 
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jąkając się, opowiada o�swoim życiu, z�przerwami dowiaduję się, jak doszło 
do tych deformacji. Okazuje się przy tym, że jestem pierwszym spoza jej ro-
dziny, który w�ogóle kiedykolwiek zainteresował się jej losem. Wskutek tego 
Gertruda W. w�zrozumiały sposób odczuwa dużą potrzebę rozmowy. Wyczu-
wa się to w�jej zdenerwowanym sposobie mówienia oraz w�poplątanej chro-
nologii opowieści o�jej cierpieniu, co jednak nie wpływa negatywnie na tę 
niezwykłą siłę pamięci, którą od dawna zaliczam do cech charakterystycz-
nych ludzi, których spotykam w�Prusach Wschodnich.

Gertruda W., urodzona w� 1926 r. w� Brąswałdzie (Braunswalde) jako 
dziecko niemieckich rodziców, w�lutym 1945 r., a�więc mając dziewiętna-
ście lat, z�dnia na dzień dostaje się w�szpony przerażającej maszynerii przy-
musowej deportacji.

W� pamięci Gertrudy zagubił się punkt docelowy czterotygodniowej 
odysei, kiedy to z�obozu w�Ciechanowie stale jechała w�kierunku wschod-
nim – nie może sobie przypomnieć nazwy łagru oraz nie ma geografi czne-
go wyobrażenia o�nim. Wyłania się tutaj jednak – uporządkowany później – 
przerażający obraz stosunkowo krótkiego, lecz kształtującego byt fragmentu 
życia.

Owego okropnego zimowego dnia została schwytana z� ojcem, mat-
ką, bratem i� siostrą i� przetransportowana do komendantury rosyjskiej 
w�Brąswałdzie. Podczas gdy matka z�dwojgiem swoich dzieci mogła pójść 
do domu, Gertruda W. i�jej ojciec musieli tam zostać. Po raz ostatni widzia-
ła go w�obozie zbiorczym w�Ciechanowie, gdy część uwięzionych, a�wśród 
nich również ona, w� stuosobowych grupach musiała wsiąść do wagonów. 
Jej pociąg odjechał jeszcze tego samego dnia. „Gdy jedna połowa stała, dru-
ga mogła siedzieć. I�tak przez około trzydzieści dni. Pociąg często się zatrzy-
mywał, a�my nie mogliśmy wyjść na zewnątrz. W�środku wagonu zrobiono 
dziurę, tam musieliśmy załatwiać nasze potrzeby. Rano dostawaliśmy kawa-
łek suchego chleba, w�wiadrze znajdowała się woda, była zimna i�stała przy 
drzwiach wagonu. Ten, kto siedział albo stał z�tyłu, nie dostawał nic.

Ludzie zlizywali wilgoć ze ścian. Równocześnie była ona tym, co przy ni-
skich temperaturach kazało nam do nich przymarzać”.

Przybycie do łagru, prawdopodobnie za Uralem. Baraki, puste prycze i�– 
po raz pierwszy po tak długim czasie – zupa, wprawdzie breja, ale ciepła.
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Odgarniać śnieg, sprzątać. Gdy zelżał mróz, należało odwadniać bagna, 
kopać rowy melioracyjne, długie na ok. trzydzieści metrów i� szerokie na 
cztery metry. By nie zapaść się, należało położyć deski. „Można było uto-
pić się, jeśli się nie uważało. Niektórzy utonęli”. Z�przydzielonego nam te-
renu musieliśmy również usunąć krzaki i�drzewa, i�wtedy to się wydarzyło. 
„Na nogi i�stopy upadł mi pień. To wywołało u�mnie chorobę”. Gertruda W. 
mówi „chorobę”.

Od tego momentu doszły obrzęki – do wszystkich innych rzeczy.
„Baraki rozpadły się. Dlatego podczas następnej zimy wykopaliśmy sobie 

ziemianki i�pokryliśmy je deskami. Grzaliśmy się jedni przy drugich, kołder 
nie było”. Zwłok nie można było pogrzebać z�powodu mrozu, rozbierano je 
i�pozostawiano nagie. „Żywiły się nimi następnie ptaki, ale również szczury 
i�myszy. Z�niektórych zwłok do wiosny pozostały tylko kości”.

Lato częstowało nas przywilejami: „By nieco zagęścić wieczną zupę z�ka-
pusty, dodawaliśmy do niej pokrzyw”.

Łagier otaczało niższe i�wyższe ogrodzenie, oba podłączone były do prą-
du. „W�jakim celu to zrobili, nikt nie rozumiał. Uciec – a�dokądże? Przecież 
to było tak daleko, nieskończenie daleko”.

Daleko od czego? Dokąd?
Ale Gertruda W. nie słyszy moich pytań. Podczas rozmowy stopniowo 

stała się nieobecna, przeniesiona w�czasy, które są oddalone o�prawie pięć-
dziesiąt lat, ale zupełnie niezapomniane.

Rozglądam się po pokoju. Jasne meble, wizerunki Maryi, na ścianach 
reprodukcje przedstawiające motywy religijne. Wazony, serwetki, drewnia-
ne fi gurki, suszone kwiaty na telewizorze, cukierki w�szkatułkach, świece, 
zdominowany przez zieloną kolorystykę dywan. Obowiązkowe zdjęcie ślub-
ne, Gertruda W. ze swoim mężem, Polakiem; zdjęcie przedstawiające obie 
córki jako małe dziewczynki oraz zdjęcia ich dzieci, jej wnuczek. Są jeszcze 
i�inne zdjęcia Gertrudy W., żadne nie przedstawia jednakże jej ciała poni-
żej bioder.

Pytam ostrożnie o�powrót i�tym razem moje pytanie zostaje zaakcepto-
wane.

Niespodziewanie do łagru przybyła komisja, stawiała niezrozumiałe py-
tania, robiła notatki i� pojechała dalej. Pośród tych, którym wolno było 
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wrócić do domu, znajdowała się również Gertruda W. „Nie wierzyliśmy już 
w�to, ale później podstawiono pociąg. Był on o�wiele lepszy niż ten, którym 
tutaj przyjechaliśmy. Tym razem były okna, które nie były zabite deskami 
i�pokryte drutem kolczastym”.

Step, równina, po wielu dniach podróży dudniącym pociągiem coraz 
gęściej zaludniony kraj, w� końcu Frankfurt nad Odrą. Obóz przejściowy, 
siostry zakonne, które załatwiły papiery. „Tak się wstydziliśmy, wyglądaliśmy 
przecież okropnie, zupełnie obdarci, w�łachmanach”. Następnie przewiezio-
no nas pociągiem do Brąswałdu. „Zbliżał się już wieczór, gdy przybyłam do 
domu. Mój brat był właśnie na podwórzu i�zawołał: «Mamo, jest tutaj ja-
kaś kobieta, stoi i�płacze». Nie poznał mnie. Następnie wyszła moja matka 
i�rozpoznała mnie. Ważyłam przecież tylko 32 kilogramy”.

Było to 11 lutego 1947 r.

***

Jeszcze długo po tym spotkaniu czuję się, jakbym był oszołomiony. Oszo-
łomiony gwałtownością, z�jaką przed półwieczem potoczyły się wydarzenia, 
oraz opuchniętymi, pokrytymi białymi plamami kikutami nad odsłonięty-
mi kapciami.

Masowe przymusowe deportacje niemieckiej ludności cywilnej, ich 
skalę, ich realizację oraz ogromną liczbę ich ofi ar można uznać za kolej-
ny wyraz barbarzyńskiego systemu sowieckiego. Jedną z� cech charaktery-
stycznych była brutalna ślepota, z�jaką postępowano, absolutne pomijanie 
pytania o�osobistą odpowiedzialność deportowanych za to, co zostało wy-
rządzone za Hitlera, a�pośród nich dziesiątki tysięcy zupełnie młodych lu-
dzi, dzieci, których niewinność można by rozpoznać bez sprawdzania już ich 
stadium życia.

Naturalnie to brutalne przedsięwzięcie było również w�dużej mierze nie-
efektywne, jeśli jego sens rzeczywiście miał polegać na tym, by świadczyć 
pracę na rzecz odbudowy kraju. Nawet mając na uwadze dokonane wsku-
tek niemieckiej agresji spustoszenia, nakład pracy nie był zupełnie ade-
kwatny do jej rezultatów.

Tak jak wszystkim innym wcześniej i�później, również Gertrudzie W. po-
stawiłem pytanie o�„czas przed tym”, a�więc lata do 1945 r., bądź co bądź 
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miała wówczas dwadzieścia lat i�właśnie udowodniła swoją drobiazgową pa-
mięć. Pytania tego jednak nie podjęła, po prostu go nie pojęła. Powiedziała: 
„Przecież to nie Hitler nas deportował, to byli Rosjanie”.

Wtedy ustąpiłem. W� obliczu najokropniejszej deformacji ciała, jaką 
kiedykolwiek widziałem, nie byłem zdolny do dopytywania się o� dalsze 
szczegóły.

A�mimo to w�indywidualnym mikrokosmosie Gertrudy W. uosabiał się 
mikrokosmos zbiorowego defi cytu postrzegania charakterystycznego dla 
milionów i�dziesiątków milionów Niemców, którzy zostali trafi eni bumeran-
giem nazistowskiej agresji: uwikłanie we własne cierpienie również postum, 
we wszystkich tych latach „potem”, nie przywodziło nawet na myśl jakie-
gokolwiek związku przyczynowo-skutkowego ze spowodowanym uprzednio 
przez Niemców cierpieniem.
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SPOTKANIE Z�PRUSAMI WSCHODNIMI 
(1994)

Koniec oświecenia

Nasze wieczory w� królewieckim „Kąciku szypra” coraz bardziej przekształcały się 
w� seminaria historyczne, a� Alexander słuchał mnie cierpliwie. Nagle jednak za-
protestował: „Coś tu się nie zgadza! Czytałem, że Wschodni Prusacy z�rozwinięty-
mi sztandarami pobiegli do Hitlera, że to oni go wybrali – bardziej, o�wiele bardziej 
niż my, Hamburczycy. I�to akurat miasto i�kraj Immanuela Kanta. To nie może być 
prawda! A�jeśli to jest prawda, to jak to wytłumaczyć?”

„To dobre pytanie” – odpowiedziałem, aby zyskać na czasie. – Tak czy inaczej jest 
to pytanie trudne; zaprzeczanie wszystkiemu byłoby nadmiernym uproszczeniem”.

„[NARODOWY SOCJALIZM] NIE miał w� Królewcu pionierów ani prekurso-
rów. Nie miał ich także w�życiu duchowym czerpiącym siły z� liberalizmu, 
demokracji i�patriotyzmu – idei narodowemu socjalizmowi całkowicie ob-
cych. Dlatego Królewiec w�najmniejszym stopniu nie przyczynił się do roz-
strzygnięcia, które zapadło w�Berlinie 30 stycznia 1933 roku”1. Królewiec 
może i�nie, bo niby jak, ale Prusy Wschodnie? Kim byli przyjaciele i�pod-
szeptywacze Hindenburga, który wcześniej został z�rozmysłem obdarowany 

1 F. Gause, Königsberg in Preußen – Die Geschichte einer europäischen Stadt, Leer 1987, s. 220.
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majątkiem Neudeck [Ogrodzieniec]? Czy nie byli to przypadkiem dowód-
ca mającego siedzibę w�Królewcu wschodniopruskiego okręgu wojskowe-
go generał Werner von Blomberg i�jego szef sztabu Walter von Reichenau, 
którzy później przekształcili Reichswehrę w�hitlerowski Wehrmacht? I�gdzie 
kapelan wojskowy Ludwig Müller wygłaszał swoje nacjonalistyczne i�anty-
semickie kazania, gdy jako „biskup Rzeszy” stanął na czele zaprzysięgłych 
narodowemu socjalizmowi „Niemieckich Chrześcijan” [Deutsche Christen]?

Prawda jest taka, że NSDAP w�wyborach marcowych w�1933 roku uzy-
skała 56,5% głosów, co było najlepszym wynikiem, z� którym mogło kon-
kurować tylko Pomorze z� 56,3%. Natomiast Hamburg (38,9%) i� Berlin 
(31,3%) pozostały daleko w�tyle. Średni wynik wyborczy NSDAP to 43,9% 
w�całej Rzeszy. Sprawa wygląda jeszcze bardziej zagadkowo, jeśli sobie przy-
pomnimy, że pięć lat wcześniej, w�wyborach do Reichstagu w�1928 roku, 
poparcie dla nazistów na poziomie 0,8% dało Prusom Wschodnim ostat-
nie miejsce. 

Każda próba wyjaśnienia musi uwzględniać różne czynniki. Istniały pro-
cesy długofalowe, które w�perspektywie stulecia odchodziły od idei oświe-
cenia i�liberalizmu oraz wpływy chwilowe. Podobnie należy odróżniać oko-
liczności występujące w� całych Niemczech od okoliczności szczególnych, 
zachodzących tylko na Wschodzie i�w�Prusach Wschodnich.

Dwa wielkie wydarzenia w�XIX wieku miały brzemienny w�skutki wpływ 
na współczesną historię Niemiec. Rewolucja mieszczańska, która miała 
połączyć wolność z� jednością, poniosła klęskę; „wielkich problemów cza-
su nie rozwiązuje się przemowami ani decyzjami zapadającymi większością 
głosów – to był wielki błąd w�1848 i�1849 roku popełniony – ale żelazem 
i�krwią”. Tak powiedział Bismarck w�1862 roku i�dowiódł słuszności swoich 
słów. Utworzenie Rzeszy prezentowało się jako triumf geniusza politycznego 
i�pruskiej potęgi militarnej. Przyzwyczajono się w�ten sposób do tego, że na 
„wielkiego człowieka” i�stare sprawne państwo autokratyczne zawsze moż-
na liczyć. Liberalizm z�nim walczył, natomiast teraz znów zostało docenio-
ne. Nawiasem mówiąc, Bismarck niezmordowanie straszył mieszczaństwo 
„czerwonym niebezpieczeństwem” i�rzekomymi „osobnikami bez ojczyzny” 
reprezentującymi ruch robotniczy. Przesłanie było proste: ugrupowania 
większościowe, partie i�parlamenty niosą zagrożenie, z�którym poradzi sobie 
tylko dawne, silne państwo.
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Nie sposób przecenić roli, którą Bismarck odegrał w�politycznej reedu-
kacji Niemców. Teolog i�fi lozof Ernst Troeltsch pisał o�niej w�ten sposób: 

Jej rdzeniem było przekonanie, że istotą państwa jest siła, że jego solidnym kośćcem 
jest silna armia, że nieustannym zagrożeniom zewnętrznym i�wewnętrznym może się 
przeciwstawić tylko dzięki równie rozważnemu, co bezwzględnemu stosowaniu siły 
i�że nic w�tym nie przeszkadza bardziej od zasad i�teorii (...). Jest to ideałem braku 
uprzedzeń i�bezstronności, który wszystko podporządkowuje jednej tylko politycz-
nej myśli przewodniej o�stabilnej władzy, silniejszej od każdego jej przeciwnika. Ten 
 ideał objawił się nam po wielu latach politycznej mizerii teoretycznych ideałów pań-
stwa, patetycznych rezolucji i�bezowocnych postulatów formułowanych przez gaze-
tową opinię jako niesłychany postęp, który dopiero nam uzmysłowił podstawowe 
warunki życiowe państwa2.

Duchowy przełom, który zaczął się w� okresie powstawania Rzeszy, 
przedstawiony został krótko i�węzłowato. Jego skutkiem jest „podniesiony 
przez nas do rangi teorii brak zasad, który przetykamy odrobiną nietzsche-
ańskiej moralności panów oraz darwinowską walką o�przetrwanie, zbyt ła-
two łączy się z�ideałami dziarskości i�zwierzchnictwa biurokracji, żywo obec-
nymi w�młodym pokoleniu klas rządzących”3.

O�ile Immanuel Kant był wielkim wychowawcą w�epoce oświecenia – 
w�czym ważną rolę odgrywały jego „teoretyczne koncepcje «państwa wiecz-
nego pokoju»” – o�tyle sto lat później niezwykle skutecznym nauczycielem 
całego pokolenia okazał się Heinrich von Treitschke. Oddajmy jeszcze raz 
głos Troeltschowi: 

Rozumienie państwa i�społeczeństwa stoi dziś pod znakiem realizmu. Etyczne i�kul-
turalne cele państwa, podziwiane przez pokolenie wychowane przez Kanta, Fichtego 
i�Hegla, uchodzą jako doktrynerskie dzieła sztuki w�pracowniach uczonych zrodzo-
ne bądź jako abstrakcyjne doktrynerstwo. (...) Tajemnice polityki są tajemnicami 
sztuki budowania władzy, jej utrwalania, poszerzania, bronienia przed zagrażającymi 
zmianami, nie są natomiast tajemnicami teorii państwa względnie politycznej etyki. 
(...) Jakże mocno biły nam, młodym studentom, serca, gdy Heinrich von Treitschke 

2 E. Troeltsch, Politische Ethik und Christentum, Göttingen 1904, s. 6.
3 Tamże.
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przy pomocy swojej żarliwej retoryki tak nam opisywał państwo, drwiąc w�niewyszu-
kany sposób z�etycznych i�prawniczych doktrynerów próbujących zdefi niwać, czym 
jest państwo. Ze swoistym poczuciem rozkoszy, które niesie wyrzeczenie, wyrzekali-
śmy się jakże bliskich młodym umysłom teoretycznych i�etycznych ideałów i�z�rów-
nie młodzieńczą zapalczywością w�wyrażaniu do czegoś całkowitej pogardy próbowa-
liśmy w�rozmowach między nami przewyższyć go jeszcze szyderstwem4.

Trzeba to jasno powiedzieć: Treitschke był duchowym prekursorem bez-
względnej polityki silnej ręki, tak samo jak był on też pionierem nowoczes-
nego antysemityzmu. Ale nieszczęścia chodzą parami: po przełomie du-
chowym nastąpił też przełom gospodarczy. W� następstwie industrializacji 
punkty ciężkości przesunęły się ze wschodu na zachód; „węgiel i�żelazo” zy-
skały kosztem „żyta i�buraków”. Nie tylko ludzie ubodzy emigrowali ze swo-
ich „chłodnych stron rodzinnych”, z�Prus Wschodnich i�Zachodnich, Po-
morza, Poznańskiego i�Śląska do Zagłębia Ruhry i�Berlina, ale także ambicje 
przywódcze: obok wschodniopołabskich latyfundystów pojawili się magnaci 
przemysłowi i�bankierzy. Zmiana i�tak była spóźniona, gdyż państwem prze-
mysłowym już nie można było rządzić w�sposób patriarchalny, niczym wiel-
kim majątkiem ziemskim. 

Nikt nie ujął istoty rzeczy z�równą przenikliwością co czuły piewca życia 
szlachty marchijsko-pruskiej Theodor Fontane: 

Prusy – a�pośrednio całe Niemcy – chorują na naszych Wschodnich Połabian. Trze-
ba się wznieść ponad naszą szlachtę; można ją odwiedzać, tak jak się zwiedza mu-
zeum egipskie i� chyli czoła przed Ramzesem i� Amenhotepem, ale rządzenie kra-
jem po jej myśli w�obłędnym przekonaniu, że ta szlachta jest krajem – oto jest nasze 
nieszczęście i�dopóki ten stan trwał będzie, dopóty nie ma mowy o�dalszym rozwo-
ju niemieckiej potęgi i�poważania na zewnątrz. To, co nasz cesarz bierze za kolumnę, 
jest tylko glinianym cokołem. Nam potrzeba zupełnie innego fundamentu5.

Szukanie czegoś trwałego i� postawa zachowawcza wobec wiejącego 
w�twarz wiatru przemian jest rzeczą zrozumiałą. Mamy niemal gotową od-
powiedź na pytanie, które zadał w�swoich wspomnieniach pt. Erinnerungen 

4 Tamże, s. 5.
5 T. Fontane, Briefe an Georg Friedländer, red. v. K. Schreinert, Heidelberg 1954, s. 309-310.
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eines alten Ostpreußen [Wspomnienia starego Prusaka Wschodniego] Ale-
xander książę zu Dohna-Schlobitten, dlaczego „Dohnowie w� XIX wieku 
porzucali swoje liberalne przekonania i�coraz bardziej przesuwali się na pra-
wo”. Zdaniem autora, „były to przede wszystkim niepokoje w�1848 roku, 
a�później przemożny wpływ Bismarcka, wskutek czego mój pradziadek stał 
się przekonanym konserwatystą. W�jego ślady poszedł później mój dziadek, 
który w�tym duchu wychował mojego ojca”6.

Ten proces był znaczący, ponieważ Dohnowie należeli do znamienitych 
rodów, które położyły ogromne zasługi dla swoich stron rodzinnych i�pru-
skiego państwa. Jeden z� Dohnów zapoczątkował po 1711 roku tzw. „re-
tablissement”, czyli ponowne zasiedlenie kraju spustoszonego przez zarazę. 
Zajął się tym tak troskliwie, że jeszcze wśród potomków ludzi, którzy z�od-
ległych stron przybywali do Prus Wschodnich, krążyło powiedzenie, że ktoś 
jest „dobry jak Dohna”7. Inny członek rodu należał do czołowych i�zdecy-
dowanych reformatorów z�kręgu Steina i�Hardenberga.

Oprócz „niepokojów” w�1848 roku i� edukacyjnej działalności Bismar-
cka miał też miejsce przełom gospodarczy, z�którym wiązały się gigantyczne 
interesy. Na początku XIX wieku Prusy Wschodnie były poważnym ekspor-
terem zboża, dlatego liberalna doktryna wolnego handlu trafi ła na podatny 
grunt. Jednakże w�epoce kolei żelaznej i�parowców z�Rosji i�Ameryki zaczę-
ło napływać tanie zboże, zbijając jego rynkowe ceny. Bismarck zareagował 
konserwatywną „refundacją” Rzeszy; wolny handel został zastąpiony cłami 
ochronnymi. Jego następcę Capriviego, który chciał w�jakiś sposób do nie-
go powrócić, okrzyknięto „hołyszem bez grosza przy duszy”. W�1893 roku 
powstał z� inspiracji wschodniopołabskich latyfundystów „Związek Gospo-
darzy” [Bund der Landwirte], potężna i�nowoczesna organizacja lobbystycz-
na, która nie wahała się sięgać do wszelkich demagogicznych środków. Po-
lityczne skutki jej działalności Alexander Dohna-Schlobitten opisuje tak:

Aż do pierwszej wojny światowej gospodarz – czy to obszarnik, czy to prosty chłop 
– był członkiem Partii Konserwatywnej, natomiast po wojnie należało się do wyro-
słej z�niej Niemieckiej Narodowej Partii Ludowej [Deutschnationale Volkspartei] 

6 A. Dohna-Schlobitten, Erinnerungen eines alten Ostpreußen, Berlin 1989, s. 163.
7 Por. W. Ignée, Masurische Momente – Reiseskizzen aus West- und Ostpreußen, Frankfurt/M. 

1986, s. 10. Ignée jest potomkiem imigrantów, którzy pamiętali o�„dobrym Dohna”.
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– alternatywy nie było. Wuja Alexandra Dohna-Schlobitten, znanego profesora 
praw i�członka niemieckiego zgromadzenia ustawodawczego w�1919 roku, wujowie 
z� pokolenia mojego ojca wyśmiewali i� nazywali pogardliwie „czerwonym hrabią”. 
Przy tym należał on do Niemieckiej Partii Ludowej [Deutsche Volkspartei], która 
była prawicową partią mieszczańską8.

Czy to wystarczy, aby zrozumieć, dlaczego nastąpił koniec oświece-
nia? Chyba jednak nie. Czynnikiem być może najważniejszym i� tragicz-
nym w�skutkach był nacjonalizm, który w�XIX wieku stał się poważną siłą. 
Pod jego egidą zaczęło się skierowane w�przeszłość przekłamywanie historii. 
Nikt nie przyłożył doń ręki skuteczniej od Heinricha von Treitschke, auto-
ra opublikowanej w�1862 roku rozprawy Das deutsche Ordensland Preußen 
[Niemiecki kraj zakonny Prusy]9. Ten wróg Słowian o�nazwisku słowiań-
skiego pochodzenia widział w�Zakonie Krzyżackim powołanych do pano-
wania panów: „Wielkie dary niemieckiej cywilizacji, miecz, ciężki pług, bu-
dowle kamienne (...) docierały do żyjących beztrosko ludów Wschodu”. 
Natomiast w�napisanym w�tym samym czasie liście czytamy, że Zakon Krzy-
żacki „ucieleśnia niektóre cechy niemieckości (...), które rzadko się docenia 
we właściwy sposób – agresywną siłę i�władczą, beznamiętną surowość”10. 
Oczywiście Treitschke ubolewa nad tym, jak „w�Prusach Królewskich do 
Polski należących” zeszpecono zamek w� Malborku” „Między kolumnami 
w�refektarzu Polak postawił cienkie ściany, ponieważ nie dowierzał śmiało-
ści niemieckiego sklepienia, a�prawdziwą wzniosłość ścian z�surowej cegły 
przykryto oszukańczą warstwą gipsu”. Ale to Treitschke popełnił oszustwo, 

8 A. Dohna-Schlobitten, Erinnerungen eines alten Ostpreußen, Berlin 1989, s. 163.
9 Por. H. Treitschke, Das deutsche Ordensland Preußen, „Preußische Jahrbücher” 10 (1862), 

później w: Treitschke, Historische und politische Aufsätze, t. II. Leipzig 1870, s. 70 i�71. Hartmut 
Boockmann tak skomentował rozprawę Treitschkego: „Gdyby chodziło o� merytoryczną wartość 
tego, co tu możemy przeczytać, to dyskusję o�tym tekście można by sobie darować. Roi się w�nim 
od błędów, o�czym wiadomo nie od dzisiaj. Nawet patrząc z�perspektywy roku 1862 można w�nim 
znaleźć dużo niedorzeczności... Esej Treitschkego to jaskrawy przykład tego, jak wielki może być 
rozziew między jakością i�oddziaływaniem historycznego tekstu. Żaden bowiem tekst nie wpływał 
na wyobrażenia o�średniowiecznej historii Prus przez całe stulecie równie mocno jak ta rozprawa” 
(por. H. Boockmann, Deutsche Geschichte im Osten Europas – Ostpreußen und Westpreußen, Berlin 
1992, s. 41).

10 H. Treitschke, Briefe, t. 2, red. Max Cornelicius. Leipzig 1913, s. 230.
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gdyż wspomniana przezeń gipsowa skorupa była pozostałością po robotach 
budowlanych, które przeprowadziły władze pruskie po pierwszym rozbiorze. 

Treitschke był niejako duchowym patronem przemówień wygłasza-
nych w�Malborku w�późniejszym okresie przez Wilhelma II, między innymi 
w�1902 roku, gdy cesarz powiedział: 

Już raz skorzystałem z�okazji, aby na tym zamku, w�tym miejscu podkreślić, jak bar-
dzo dawny Marienburg, niegdysiejszy bastion na Wschodzie, powinien pozostać za-
pleczem kultury w�krajach na wschód od Wisły oraz symbolem niemieckich zatrud-
nień. – Dziś to myśl znów aktualna. Polska buta chce ubliżyć niemczyźnie, wobec 
czego jestem zmuszony wezwać lud mój do obrony jego narodowych dóbr11.

Odpowiedzią na niemiecki nacjonalizm był nacjonalizm polski i� od-
wrotnie – powstała fatalna relacja zwrotna. Spośród rywali Treitschke-
go należałoby wymienić Wojciecha Kętrzyńskiego. Urodzony w�1838 roku 
jako syn pruskiego ofi cera Adalbert von Winkler nawrócił się na polskość, 
natomiast syn saskiego ofi cera Treitschke stał się wyznawcą pruskiej polity-
ki mocarstwowej. Kętrzyński z�gorliwością neofi ty bronił polskiego stanowi-
ska i�ze szczególną żarliwością opowiadał się za przynależnością Mazur do 
Polski. Z�wdzięczności i�być może też w�odwecie za sąsiadowanie z�kwate-
rą główną Hitlera w�„Wilczym szańcu”. Rastenburg przemianowano w�1946 
roku na Kętrzyn.

W�Prusach Wschodnich nacjonalizm własny i�obcy rozniecał nieuchron-
nie obawy przed nieznaną przyszłością poprzez budzenie świadomości życia 
na dalekich rubieżach. W�minionych stuleciach te obawy nie występowa-
ły. Dla „Związku Pruskiego” w�XV wieku polski król był mile widzianym so-
jusznikiem i�panem lennym; w�XVIII w. rosyjska okupacja nie budziła lęku. 
Gdyby wojna siedmioletnia nie skończyła się dla Fryderyka Wielkiego tak 

11 J. Penzler (red.), Die Reden Kaiser Wilhelms II., 4 tomy, Leipzig 1897-1913 (t. IV red. Bogdan 
Krieger), tu: t. III, s. 86. Prawdopodobnie przemówienie cesarza było o�wiele ostrzejsze, o�czym 
mogą świadczyć gorzkie wyrzuty pod adresem kanclerza Bülowa, który zredagował jego tekst przed 
opublikowaniem w�prasie: „Moja przemowa godna była wielkich mistrzów (...). Ale pan każe mi 
mówić tak, jakbym był nauczycielem historii w�szkole dla panien z�dobrych domów”. Wilhelm II 
chciał, aby potomność widziała go takim, jakim on sam siebie widział: „Moi następcy mają wiedzieć, 
że byłem energiczny”. Por. A. Graf von Waldersee, Denkwürdigkeiten, red. v. H.O. Meisner, t. 1, 
Stuttgart 1922, s. 570.

Prusy Wschodnie.indd   724Prusy Wschodnie.indd   724 14.06.2022   16:22:1714.06.2022   16:22:17



« 725 »

Spotkanie z�Prusami Wschodnimi (1994) 

łagodnie, być może zadowolono by się, tak jak Kurlandia, specjalnym statu-
sem prowincji cesarstwa rosyjskiego. Teraz jednak strach napędzał dążenia 
do bycia częścią silnego, militarnie dominującego państwa. 

Te obawy uległy zwielokrotnieniu, gdy po pierwszej wojnie światowej 
Prusy Wschodnie zostały odcięte od Rzeszy. Nikt nie wyraził ich równie 
dobitnie, jak Agnes Miegel w�wierszu Über der Weichsel drüben [Po tam-
tej stronie Wisły], w� którym na początku i� w� zakończeniu czytamy, co 
następuje:

Po tamtej stronie Wisły, wysłuchaj nas ojczyzno!
Pogrążamy się, tak jak koń i�wóz się sypkim piachu zapadają,
Wyciągnij rękę,
Aby nas przytrzymała, jedyna ręka władna nas przytrzymać!
Wspomnij czasy, które twą młodość widziały!
„Chcemy szarżować na wschód,
Na wschód chcemy iść, 
Daleko przez łąki zielone,
Daleko wśród jezior błękitnych!”
Kim był ten, kto tak śpiewał?
[...]
Za Wisłą, Niemcy, bezpieczna kraina,
Posłuchaj, głos jakiś śpiewa za pługiem:
– Czy go rozpoznajesz?
Ach, jakże drogi był ci on w�biedzie! –
„Zasnęłam, pracą znużona i�troskami sterana,
ktoś zastukał do drzwi, na długo przed świtaniem,
Wszedł do izby sędziwy wędrowiec: 
‘Kobieto, a�gdzież to są twoi synowie?’”

Moi synowie gniją na ziemi niczyjej,
Leżą pogrzebani w�piaskach Szampanii,
Szare morze ich udusiło,
Syberyjskie śniegi ich przywaliły!
„Pracą znużona, troską sterana znów zapadłam w�sen,
Ujrzałam na wschodzie czerwoną poświatę.
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Dzieci pobudka, wstawać już czas!
Czas uciekać, matko, zobaczyłaś ognistą łunę!”

Znużone były moje plecy, ołowiane powieki.
Dzieci, słuchajcie! Zabici wracają!
Przez grzmot burzy i�krople ulewy
Słyszę ich grzmiący miarowy krok,
Bez końca, bez końca – maszerują ze śpiewem przez noc.
Tylko ich pieśń brzmi obco w�moich uszach...”

„Ach, matko, martwi nie powstają!
Matko, biedna matko, nie budź się!
«Jeszcze Polska nie zginęła», śpiewają!”...

Po tamtej stronie Wisły, usłysz nas ojczyzno!
Toniemy, tak jak koń i�wóz w�piaskach wydm się pogrążają.
Wyciągnij dłoń,
Aby nas przytrzymała, bo tylko ona przytrzymać nas może.
Niemcy, święty kraj, 
   Ojczyzna...!12

Jakże takie lęki mogłyby pozwolić zawierzyć słabej, rozdartej i�militar-
nie bezsilnej Republice Weimarskiej? Nigdzie siły kontrrewolucji i�puczyści 
Kappa nie znaleźli tak przyjaznego otoczenia jak w�Prusach Wschodnich; 
sam Kapp piastował aż do 1920 roku stanowisko dyrektora generalnego 
prowincji wschodniopruskiej. Nawet socjaldemokratyczny nadprezydent 
i�syn robotnika August Winnig przyłączył się do nich. 

A� potem przyszedł wielki kryzys, masowe bezrobocie, niepowstrzyma-
nie rosnące zadłużenie państwa i�majątków ziemskich, groźba utraty odzie-
dziczonej w�spadku własności. Następnie pojawił się obiecujący wybawie-
nie Führer... Opis zmiany nastroju, która zaczęła się po „przechwyceniu” 
przezeń władzy, znajdziemy we Wspomnieniach starego Prusaka Wschodniego:

12 A. Miegel, Über der Weichel drüben, w: taż, Ostland. Gedichte, Jena 1940 (przyp. tłum).
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Latem 1933 roku Christian książę Lippe aus See przybył ze swoją piękną i�miłą mał-
żonką Echen, z�domu Trotha do nas do Słobit. Byli oni żarliwymi zwolennikami Hit-
lera, jak podówczas wielu naszych znajomych. Christian co chwila unosił wyciągnię-
tą rękę w�hitlerowskim pozdrowieniu, a�ludzie na polach i�na ulicach miejscowości 
odpowiadali promiennie się uśmiechając. Wszyscy wydawali się wolni od długo ich 
przygniatającego ciężaru; to uczucie udzielało się także mojej żonie i�mnie i�radośnie 
odpowiadaliśmy na te pozdrowienia13.

Jakże mogło być inaczej? „Wprowadzona przez rząd Brüninga pomoc 
dla rolnictwa na wschodzie została zintensyfi kowana, a�jej pozytywne skut-
ki dały się odczuć w�Słobitach. Nagle pojawiły się nadwyżki umożliwiają-
ce realizację dawno wstrzymanych projektów budowy i�przebudowy domów 
dla robotników, meliorację oraz unowocześnienie sprzętu”14. Ponadto bu-
dowa nowej potężnej armii kusiła znanymi z�dawnych czasów możliwościa-
mi kariery.

Wracając do przykładowej rodziny: towarzysz partyjny Hermann 
Burggraf i�książę Dohna zaprosił Hitlera w�1932 i�1933 roku na zamek Fin-
ckenstein i�towarzyszył mu w�podróży po Prusach Wschodnich; Alexander 
książę Dohna-Schlobitten woził Heinricha Himmlera i�zapraszał Herman-
na Göringa na polowania, tak jak jego ojciec podejmował kiedyś cesarza; 
kandydatowi na członka SS reichsführer Himmler nadał srebrną odzna-
kę SS. Książę potrzebował wielu lat, aby dostrzec brutalność władzy i� się 
od niej odwrócić. „Gdy wreszcie do tego doszedłem, pewnego wieczora 
w�ciemności wyrzuciłem moją srebrną odznakę SS do pałacowego stawu”15.

Oczywiście było już za późno. Koniec oświecenia otworzył drogę do 
upadku Prus Wschodnich. Dziś już tylko ruiny pałaców w�Słobitach [Schlo-
bitten] i�Kamieńcu [Finckelstein] zaświadczają o� tym, co tu było kiedyś. 
Tak jak to czynią na swój sposób ruiny katedry w�Królewcu i�róże na grobie 
Immanuela Kanta.

13 Dohna-Schlobitten, Erinnerungen, s. 172.
14 Tamże, s. 172.
15 Tamże, s. 179. Charakterystyczne dla wspomnień księcia Dohna jest to, że nie przemilcza on 

swoich błędów ani niczego nie upiększa. Oczywiście nie docieka ich przyczyn. 
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SEMANTYKA PAMIĘCI. UTRACONA OJCZYZNA – 
ZMITOLOGIZOWANE KRAJOBRAZY 

(2001)

I.

WSPOMINANIE NIE JEST OCZYWIŚCIE procesem niewinnym, jest ono nie tylko 
(w�stosunku do inscenizowanej pamięci) ową nagą bezpośredniością, z�jaką 
na zasadzie skojarzeń nieuchronnie wracają do świadomości odpryski prze-
żyć związanych z�tym, co kiedyś spotkało osobę wspominającą, a�co często 
jest zapisane w�jej „pamięci ciała”1. Nawet wtedy, gdy wspomnienie to spra-
wa jednostki i� jej subiektywizmu, bez żadnego oparcia w�jakiejś zbiorowej 
bądź symbolicznie zrytualizowanej formie pamięci, wspominanie jest pro-
cesem (re)konstruowania przeszłości z�perspektywy jej teraźniejszości i�przy 
użyciu wnikających w�świadomość powracających obrazów (lub dźwięków, 
zapachów, reminiscencji haptycznych i� emocjonalnych sensacji). Stano-
wią one dla osoby wspominającej reprezentację wspomnienia niedostęp-
nego jej bezpośrednio jako fi kcyjnie drugiej mentalnej prezentacji, która
rekompensuje utracony dostęp do wspomnień. W� ramach tego procesu 

1 A. Assmann, Erinnerungsräume. Formen und Wandlungen des kulturellen Gedächtnisses, Mün-
chen 1999, s. 241-297. Patrz także: C. Ohlschläger/B. Wiens, Körper – Gedächtnis – Schrift. Eine 
Einleitung, w: Körper – Gedächtnis – Schrift. Der Körper als Medium kultureller Erinnerung, red. 
C. Ohlschläger, B. Wiens, Berlin 1997 (Geschlechterdifferenz und Literatur 7), s. 9-22, tu: s. 9-17.
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już w� trakcie wspominania następuje absolutyzacja partykularnego wspo-
mnienia, które – o�ile w�ogóle ma mieć miejsce – musi już wtedy zwrócić 
na siebie uwagę. Jakże często wspomnienia upalnych dni przekształcają się 
w�uogólniające wypowiedzi na temat (wobec globalnego ocieplenia dawniej 
nieco chłodniejszego) klimatu: „Wówczas lata były gorętsze, jesienie bar-
dziej melancholijne, zimy ostrzejsze od mrozu”2. 

Wobec bezpośrednio doświadczanego coraz większego skomplikowania 
i� nieczytelności teraźniejszości wspomnienia do niej wprowadzane są wy-
posażane w�przenoszoną przez zmysły jednoznaczność i�intensywność właś-
ciwe wyizolowanemu fragmentowi przeżyć. Ów fragment może stać się w, 
dla i� przeciw teraźniejszości składnikiem mniej czy bardziej kompletnego 
nostalgicznego projektu przeszłości. Wobec przeszłości, z�której wspomnie-
nia są wydobywane i� jednocześnie powinny ją reprezentować, nabierają 
one cenzurującego charakteru skracającej dystans bezpośredniości3, która 
uwalnia przeszłość od tego wszystkiego, co dopiero z�perspektywy później-
szych pytań stawianych przeszłości może zostać uznane za leżącą poza ów-
czesnym horyzontem przeżywania przyczyną wspominanego przeżywania. 

Wspominanie stabilizuje jednostkę w�odniesieniu do jej (być może cią-
gle na nowo przepisywanej) biografi i uczuciowej i�uwalnia ją ze społecznie, 
kulturowo i�politycznie krępujących więzów zarówno teraźniejszości wspo-
mnień, jak i� wspominanej przeszłości4. Ponadto wspominanie wyklucza 
zapośredniczenia i� zależności oraz wszelkie wątpliwości w� odniesieniu do 
przynajmniej subiektywnie prawdziwych doświadczeń i�wspomnień (choć-
by dochodziło do tego dopiero w� trakcie procesu wspominania, którego 
efektem mogą przecież być także „fałszywe wspomnienia”5). Wspominanie 
pełni funkcję legitymizującą. Uwierzytelnia bowiem (indywidualną i�zbio-
rową) tożsamość przez jej zachowywanie. Dopiero dzięki niemu zachowy-
waniu powstaje tożsamość, to, co „własne”, względnie to, co jest jako takie 
wyobrażane. Powstaje obraz siebie. 

2 H. Bienek, Brzozy i�wielkie piece. Dzieciństwo na Górnym Śląsku. Tłum. W. Szewczyk, Gliwice 
1991, s. 17.

3 „Przeszłość, która ma być przypomniana dla teraźniejszości, jest czymś, co niepostrzeżenie się 
stało”. Patrz E. Dzikowska, Gedächtnisraum Polen in der DDR-Literatur. Fallstudien über verdrängte 
Themen, Wrocław 1998, s. 19.

4 Por. M. Halbwachs, Społeczne ramy pamięci. Tłum. M. Król, Warszawa 2008. 
5 A. Assmann, Erinnerungsräume…, s. 265-278.
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II.

ZAKAZANE, TABUIZOWANE, ZBIOROWO TŁUMIONE bądź wypierane wspomnie-
nia są jednym ze znaków rozpoznawczych XX wieku. Zwalczające się siły 
i� organizacje ideologiczne, polityczne i� społeczne przeciwstawiały sobie 
przestrzenie pamięci, które wspólną przestrzeń kulturową Europy (względ-
nie poszczególnych krajów) miały monopolizować interpretacyjnie i� włą-
czać ją, przynajmniej symbolicznie, we własne pojęcia wartości jako mo-
ralną własność. W� ten sposób rozgrywano pamięć i� instrumentalizowano 
grupy ofi ar.

W�dawnej Republice Federalnej ten stan rzeczy prowadził do nieczytel-
nego „podziału pracy” między obozami politycznymi. Jedna strona zaanek-
towała Holocaust, posuwając się aż do utożsamiania się „dobrych Niem-
ców” z�„Żydami”6 przy pomocy „neonarodowej retoryki, która zaleca nam 
w� celu wyzwolenia się z� perspektywy sprawców wczuwanie się w� położe-
nie ofi ar”7. Natomiast druga strona instrumentalizowała temat „wypędze-
nia”, relatywizując niemiecką winę oraz dokonując mniej czy bardziej udat-
nej rewitalizacji rewizjonistycznych roszczeń (szczególnie wobec Polski) 
i�prawicowych koncepcji, które byli funkcjonariusze nazistowscy z�czasów 
Trzeciej Rzeszy często w�nienaruszonym stanie aplikowali związkom wypę-
dzonych8. Efektem powstania tej konstelacji była symboliczna wojna pa-
mięci, w� której absolutnie konieczny krytyczny rozrachunek z� niemiecką 
przeszłością wykluczał jakiekolwiek zainteresowanie losem „wypędzonych”, 
wręcz musiał uczynić zeń temat tabu. Natomiast doświadczenia „wypędzo-
nych” były coraz bardziej zamykane w� prawicowym getcie. Byli oni tam 

6 K. Briegleb, Unmittelbar zur Epoche des NS-Faschismus. Studien zur politischen Philologie 1978-
1988, Frankfurt/M. 1989, s. 76.

7 Patrz. m.in. J. Joachimsthaler, Das ‘Eigene’ und sein ‘Anderes’ als hermeneutische Aporien (am 
Beispiel Paul Celans und des Begriffs ‚Jude‘), w: Assimilation – Abgrenzung – Austausch. Interkulturalität 
in Sprache und Literatur, red. M.K. Lasatowicz, J. Joachimsthaler, Frankfurt/M. 1999 (Oppelner 
Beiträge zur Germanistik 1), s. 91-109, szczególnie s. 91-96.

8 K. Schnöring, Die NS-Mentalität der Vertriebenenpresse, „Deutsch-Polnische Hefte” 3 (1960), 
z. 11, s. 588-594; z. 12, s. 652-661; 4 (1961), z. 1, s. 22-34; z. 80-89. Por. także J. Joachimsthaler, 
Abschied von Schlesien. Schlesien in der Wahrnehmung der westdeutschen Nachkriegsgenerationen 
vor 1989, w: Kulturraum Schlesien: ein europäisches Phänomen: interdisziplinäre Konferenz Wrocław/
Breslau 18.-20. Oktober 1999, Wrocław 2001.
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uodparniani na te właśnie pytania i�opinie, które dawały im szansę boles-
nego zrozumienia własnych doświadczeń i�strat. Reszta społeczeństwa daw-
nej Republiki Federalnej mogła czuć zadowolenie z�kulturowej izolacji „wy-
pędzonych”. Łatwo można było im przypisać rolę „złych Niemców” i�w�ten 
sposób wzmocnić w�pozostałych Niemcach poczucie moralnej ulgi, ponie-
waż w�środowisku „wypędzonych” narodowosocjalistyczna przeszłość znala-
zła miejsce, w�którym – w�bezpiecznym oddaleniu od zasiedziałej większo-
ści ludności – mogła być zwalczana jako coś, z�czym samemu nie miało się 
nic wspólnego: „Za plecami każdego wypędzonego widziałem związki wypę-
dzonych i�słyszałem ich brednie o�trwaniu Rzeczy Niemieckiej i�o�prawnych 
roszczeniach, z�których nie wolno rezygnować”9. Dlatego, a�także ze wzglę-
du na konsekwencję związków wypędzonych w�wysuwaniu roszczeń teryto-
rialnych, nigdy nie zadano poważnie pytania o�sprawiedliwy w�kontekście 
wewnątrzniemieckim podział odpowiedzialności za wojnę. 

 Ideologiczne nacechowanie pojęć, które jest późnym skutkiem ta-
kiego biegu spraw, do dziś utrudnia rozrachunek z�naznaczonymi cierpie-
niem doświadczeniami „wypędzonych”; po zjednoczeniu ulega on dalsze-
mu skomplikowaniu wskutek narzuconej odgórnie pełnej tabuizacji pojęcia 
i�problemu „wypędzenia” w�dawnej NRD10. O� ile możliwość swobodnego 
używania pojęcia „wypędzenia” i�dyskusji na ten temat jest dziś przez by-
łych obywateli NRD odbierane jako przejaw wolności, o�tyle w�dawnej Re-
publice Federalnej ideologizacja „wypędzenia” nadal przeszkadza większości 
przedstawicieli kolejnych pokoleń w�zajmowaniu się czymś, co grozi uwikła-
niem w�nacechowane ideologicznie wyobrażenia i�co uchodzi za politycznie 
nieprzyzwoite:

Wprawdzie mój własny ojciec został wysiedlony z�Wrocławia, ale o�utraconych ob-
szarach i�wypędzaniu Niemców nie chciałam dowiadywać się ani od niego, ani też 
z�książek do historii, aby uniknąć pokosu współczucia lub oburzenia z�powodu nie-
sprawiedliwości, gdyż niestety w� młodej republice zachodnioniemieckiej żadnego 
tematu tak politycznie nie instrumentalizowano jak obrazów niemieckich cierpień 

 9 E. Lucas-Busemann, So fi elen Königsberg und Breslau. Nachdenken über eine Katastrophe ein 
halbes Jahrhundert danach, Berlin 1994, s. 23.

10 Por. przede wszystkim E. Dzikowska, Gedächtnisraum Polen (por. przyp. 3).
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pod koniec wojny. Ten, kto opłakiwał utraconą ojczyznę, aż do lat sześćdziesiątych 
bardzo rzadko chciał słuchać o�przyczynach niemieckiej klęski i�nie chciał rozumieć, 
że polityczna kara i�zemsta na Niemcach wywołana była masowymi morderstwami, 
wypędzeniami, represjami oraz ludobójstwem na narodzie żydowskim [...]11. 

Temat ten coraz bardziej był zawłaszczany przez obóz konserwatywny 
i�narodowy.

Również późne „odkrycie” dla nauki obfi tej literatury12 poświęconej 
ucieczce i�wypędzeniom przez Helbiga13 nie zdjęło jak dotąd z�pojęcia „wy-
pędzenia” ideologicznego ciężaru. Z�drugiej strony wszystkie próby jego za-
stąpienia pojęciami neutralnymi są skazane na niepowodzenie, ponieważ 
ujmują one problem za szeroko bądź za wąsko. Bardzo innowacyjna propo-
zycja Huberta Orłowskiego, aby „wypędzenie” zastąpić „deprywacją”14, po-
zwala wprawdzie na systematyczne komparatystyczne porównywanie róż-
nych dwudziestowiecznych doświadczeń utraty (na przykład, jak to czyni 
Orłowski, między doświadczeniami polskimi i�niemieckimi; możliwe byłoby 
również porównywanie tych doświadczeń z�doświadczeniami niemieckich 
emigrantów po 1933 roku15, doświadczeniami więźniów obozów koncentra-
cyjnych16 i�doświadczeniami ocalonych z�Holocaustu, którzy po 1945 roku 
ponownie albo dopiero teraz zostali pozbawieni ojczyzny, ponieważ w�zmie-
nionej po wojnie sytuacji politycznej nie mogli w�niej dłużej żyć, tak jak 

11 H. Hirsch, Zemsta ofi ar: Niemcy w� obozach w� Polsce 1944-1950. Tłum. M. Przybyłowska. 
Warszawa 1999, s. 5-6.

12 Por. liczącą ponad 1500 stron Bibliographie zur Literatur Ost- und Westpreußens mit Danzig 
1945-1988 (2 t., Bonn 1990) Maximilliana Ranki. Nawet jeśli „wypędzenie” pojawia się tylko 
w�stosunkowo niewielu tytułach, to oczywiście wybrzmiewa na różnych płaszczyznach tekstów.

13 L.F. Helbig, Renaissance der Heimat, „Neues Rheinland” 28 (1985), nr 6, 6.6.1985, s. 12-
-13. Tenże, Das Flucht- und Vertreibungsgeschehen in Belletristik und Literaturforschung 1945-1985: 
„Wie Menschen die Geschichte erleiden”, „Jahrbuch der Schlesischen Friedrich-Wilhelms-Universität 
zu Breslau” 27 (1986), s. 223-278. Tenże, Der ungeheuere Verlust. Flucht und Vertreibung in der 
deutschsprachigen Belletristik, Wiesbaden 21989 (1. wyd. 1987).

14 H. Orłowski, Von ungleichwertiger Deprivation. „Verlorene Heimat” in der deutschen und pol-
nischen Literatur nach 1939, w: Heimat und Heimatliteratur in Vergangenheit und Gegenwart. 
Red. H. Orłowski, Poznań 1993, s. 117-128.

15 Por. m.in. Deutsche Literatur im Exil 1933-1945. Red. H.L. Arnold. 2 t., Frankfurt/M. 1974.
16 Por. m.in. M. von Engelhardt, Literarische Imagination als Schreiben gegen den Tod. Zur 

kreativen Intertextualität des Tagebuchs „Goethe in Dachau” von Nico Rost, „Convivium” 1997, 
s. 197-217.
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m.in. Rose Ausländer17 i�Paul Celan18). Tym niemniej nadal zachodzi ko-
nieczność znalezienia specjalnego pojęcia, za pomocą którego można by 
opisywać także zideologizowane doświadczenia (i�ich ideologizację) tych lu-
dzi, którzy trafi li do ziomkostw albo byli (i�nadal są) przez nie traktowani 
jako potencjalni członkowie.

Można doskonale zrozumieć to, że z� (nie tylko) polskiego punktu wi-
dzenia powiązanie określenia „wypędzeni” z�rewizjonistycznymi żądaniami 
do dziś budzi obawy. Jednocześnie ta instrumentalizacja (i�w�pojedynczych 
przypadkach jej odrzucenie) „wypędzonych” dla celów rewanżystowskich 
żądań jest elementem wspólnych doświadczeń grupy ludzi, którzy przynaj-
mniej na ich gruncie tworzą zbiorowość wymagającą nazwania, jeśli chcie-
libyśmy się nią zajmować. Właśnie dlatego, że w�pojęciu „wypędzenia” jest 
zakodowana jego ideologizacja (instrumentalizacja na prawicy w� dawnej 
Republice Federalnej oraz tabuizacja w�byłej NRD), wydaje mi się ono uży-
teczne wtedy, gdy jego użycie wywołuje skojarzenia z�ideologizacją jako jego 
integralną częścią składową. Propozycja Orłowskiego, aby zamiast terminu 
„wypędzenia” używać raczej pojęcia „przymusowe wysiedlenie”19 bez wąt-
pienia ma tę zaletę, że daje nam do ręki ideologicznie neutralne pojęcie, 
które jednak powoduje oddzielenie od „wypędzenia” nierozerwalnie z�nim 
związanej ideologizacji. Dlatego decydując się na używanie tego pojęcia, uj-
muję je w�cudzysłów, aby w�ten sposób zaznaczyć wpisaną w�nie na stałe 
ideologizację.

III.

IDEOLOGIZACJA DOŚWIADCZEŃ I�WSPOMNIEŃ „wypędzonych” obciążała pro-
ces wspominania indywidualnych osób konotacjami politycznymi, któ-
re osobę wspominającą wpisywały w�brzemienne w�polityczne skutki kon-
teksty, albo – jeśli pragnęła ona tego uniknąć – były w�stanie ją skłonić do 

17 Por. C. Helfrich, Rose Ausländer. Biographie. Zürich, München 1998, s. 200.
18 I. Chalfen, Paul Celan. Eine Biographie seiner Jugend, Frankfurt/M. 1979, s. 135-145.
19 H. Orłowski, Et in Arcadia ego? Heimatverlust in der deutschen und polnischen Literatur, 

w: Erlebte Nachbarschaft. Aspekte der deutsch-polnischen Beziehungen im 20. Jahrhundert. Red. 
J.-P. Barbian, M. Zybura, Wiesbaden 1999, s. 209-225.
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daleko posuniętej rezygnacji ze wspominającej tożsamości z�„ja” jej (oczy-
wiście nieuniknionych) wspomnień:

Tymczasem moi rodzice pierwszy raz pojechali do Polski i�odwiedzili także Nanti-
kow, które teraz nazywa się Nętków. [...] Niedługo potem pojechali tam drugi raz. 
W�1970 roku ojciec przysłał mi kilka fotografi i i�zaproponował wspólną podróż do 
Nętkowa. [...] Naszkicowałem ostry list odmowny (jego ostateczna wersja była krót-
sza i�łagodniejsza w�tonie), w�którym stwierdziłem m.in., że: „Fotografi e sprawiły mi 
radość z�trzech powodów: po pierwsze dlatego, że dawna pastorówka jest teraz szko-
łą, że po drugie nie istnieje już majątek i�po trzecie, że kościół uległ zniszczeniu. Po-
nieważ ten trzeci powód będzie dla Ciebie szczególnie bolesny, krótkie wyjaśnienie: 
Od jakiegoś czasu próbuję sobie wyobrazić na wszelkie sposoby, jaką pozycję miał 
pastor wobec właściciela majątku oraz wobec chłopów i�pozostałych mieszkańców 
wsi i�dochodzę do wniosku, że Kościół całkowicie się skompromitował przez swoją 
ekonomiczną i�towarzyską zależność od właściciela majątku. Jeśli więc budynek koś-
cioła nadal jest w�ruinie, to dla mnie jest to słusznym wyrazem czegoś. Podsumowu-
jąc: cieszę się, że wieś od 1945 roku należy do socjalistycznej Polski. Z�pewnością 
podróż wzmocniłaby moją radość, ale jednocześnie musiałbym patrzeć na Twój żal, 
który by ona wywołała. A�tego nie chcę”20.

Polityczne i� intelektualne linie podziału, które zarysowały się w� daw-
nej Republice Federalnej w� latach sześćdziesiątych, nie pozwalały „lewi-
cowo” nastawionemu młodemu historykowi na potraktowanie utraconego 
świata dzieciństwa inaczej, niż to uczynił Lucas Busemann: „cieszę się, że 
wieś od 1945 roku należy do socjalistycznej Polski”. Gdyby ten fakt go nie 
cieszył, znalazłby się zbyt blisko politycznych poglądów reprezentowanych 
przez związki wypędzonych: „Ten, kto jechał do dawnej ojczyzny w�Prusach 
Wschodnich albo ulegał sentymentalnym wspomnieniom z�dzieciństwa, był 
od razu podejrzewany o�rewanżyzm. Miłość do małej ojczyzny pachniała na-
cjonalizmem, zrozumienie dla wypędzonych uważane było za współczucie 
dla fałszywej strony”21. Nawet najrzetelniejsza autocenzura nie jest w�sta-
nie powstrzymać nieplanowanych wspomnień: „Uderzające było to, że my-

20 E. Lucas-Busemann, So fi elen Königsberg und Breslau (por. przyp. 9), s. 23-24.
21 H. Hirsch, Zemsta ofi ar (por. przyp. 11), s. 6.

Prusy Wschodnie.indd   734Prusy Wschodnie.indd   734 14.06.2022   16:22:1814.06.2022   16:22:18



« 735 »

Semantyka pamięci. Utracona ojczyzna – zmitologizowane krajobrazy (2001)  

śli o�wsi, o�latach dzieciństwa wciąż powracały, często w�bardzo dziwnych 
okolicznościach”22. Niestety nie dowiadujemy się – co jest charakterystycz-
ne dla „lewicowej” tabuizacji podobnych „myśli” w�dawnej Republice Fede-
ralnej – jakiego rodzaju były to wspomnienia i�w�jakich „bardzo dziwnych 
okolicznościach” się pojawiały. Przymus cenzurowania dyskursu pozosta-
wił ślady nawet u� raczej konserwatywnych (choć jednoznacznie antyre-
wanżystowskich) autorów. Na przykład w�powieści pochodzącego z�Wrocła-
wia mnicha benedyktyńskiego Adalberta Seipolta jej bohaterowie: sędziwy, 
pochodzący tak jak autor z�Wrocławia jezuita udaje się w�podróż do tego 
miasta w�towarzystwie rezolutnej wnuczki swojego brata; podróż służy je-
dynie jako pretekst do snucia niekończących się dywagacji o� niemiecko-
-polsko-śląskiej historii, przy czym padre, jako osoba wspominająca, nigdy 
do wspominanych miejsc nie dotarł. Doczepiony do zakończenia powieści 
opis krótkiego pobytu w�polskim Wrocławiu został tak nasycony przygoda-
mi i� wynikającymi z� nich komplikacjami, że dla opisu rodzinnego miasta 
autora i�bohatera jego powieści, a�nawet dla nieodpartych w�takich sytua-
cjach skojarzeń i�wspomnień nie starczyło już miejsca23.

IV.

KONTEKST, W� KTÓRY LUDZIE wpisywali się swoimi wspomnieniami, aż do 
lat dziewięćdziesiątych czynił z� nich (i� czyni nadal) „wypędzonych”, wi-
kłając ich w�ideologiczną sieć zarzuconą przez polityków reprezentujących 
wypędzonych. Jeśli nawet wielu ludzi taką sytuację bez oporów akcepto-
wało i� równie wielu bezwiednie dawało się wykorzystywać i� tylko nielicz-
ni stawiali opór, to jednak pod powierzchnią możliwych wypaczeń świato-
poglądowych wspomnienia zawierają ważny dla tożsamości każdej osoby 
wspominającej rdzeń autentycznych wspomnień, kawałek subiektywnie 
niepodważalnej prawdy, która niekiedy dopadała także jednego z� kulto-
wych autorów zachodnioniemieckiej „lewicy”: „Chciałbym umrzeć z�głodu, 

22 E. Lucas-Busemann, So fi elen Königsberg und Breslau (por. przyp. 9), s. 24.
23 Por. A. Seipolt, Der widerspenstige Pater oder Die Verbesserung des Geschichtsunterrichts, 

Würzburg 1993.
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zdechnąć w�jakiejś małej śląskiej wiosce, z�małą stacją kolejową, na której 
nie wszystkie pociągi się zatrzymują. Przynajmniej byłbym w�domu”24. 

To, że zawłaszczanie pamięci „wypędzonych” przez ich związki odbywa-
ło się tak zaskakująco łatwo, wynikało z�zasadniczej analogii między pracą 
związków wypędzonych a�sposobem funkcjonowania pamięci. Pamięć bo-
wiem jest selektywna i�ogranicza się do horyzontu subiektywnych przeżyć 
i�doznań jednostki, rezygnując z�wszelkiej wiedzy o�czasie, który się wspomi-
na. Praca nad wyparciem, którą prowadzili politycy wypędzonych, skupia-
ła się na przedstawianiu utraconej ojczyzny jako w�sensie prawnym ojczyzny 
wciąż posiadanej, takiej, jaką się znało, natomiast historyczne wydarze-
nia, które ostatecznie doprowadziły do jej utraty (początkiem byłby tu rok 
1772, a�nie dopiero 1939), pomijano. 

Pamięć o�utraconej ojczyźnie jest przede wszystkim pamięcią o�utraco-
nym świecie dzieciństwa, o�zanurzeniu w�kontekście, który w�oczywisty spo-
sób zapewniał bezpieczeństwo, o�wczesnych wzruszeniach, pierwszych do-
znaniach zmysłowych. Wiatr muskający skórę, „pieszczoty, pozdrowienia, 
/ błysk pod mroczniejącą powieką / i�w�piersi owa tęsknota; / jeszcze sil-
niejsza od objęć”25. Chodzi o�przypomnienie prawzorca przeżywania, obec-
ne przynajmniej w�pamięci niezniszczalne ramy, w�obrębie których dziecko 
powoli budzi się do życia i�które jako towarzysząca człowiekowi przez całe 
życie niezbywalna osobista własność, stanowi jego podstawowy zasób do-
świadczeń. „Zatem to w�dzieciństwie i�nigdzie indziej zawiera się to, co na-
zywamy stronami rodzinnymi. Dziecko, niczym u�zarania stworzenia, chło-
nie otoczenie wszystkimi zmysłami, oprócz oczu, uszu i�dotyku; również nos 
jest ważny, różnorodność i�intensywność zapachów”26. Utrata tego pierwot-
nego świata dzieciństwa jest nieuchronna, deprywacja ma miejsce niemal 
we wszystkich biografi ach, co jest następstwem koniecznej wobec kapitali-
zacji warunków życia mobilizacji i�uelastycznienia siły roboczej, do którego 

24 Ustna wypowiedź Franza Junga, cyt. za E. Szittya, Franz Jung bleibt nichts erspart und 
trotzdem muß er immer ein „Ja” haben, w: Torpedokäfer. Hommage à Franz Jung. Red. L. Schulenburg, 
Hamburg 1988, s. 123-130, tu: s. 130. Na temat Franza Junga patrz także: M. Rohrwasser, Aus 
dem Leben eines Taugenichts. Franz Jung als oberschlesischer Autor, w: Assimilation – Abgrenzung – 
Austausch (por. przyp. 7), s. 346-365.

25 J. Bobrowski, Wschód, w: tenże: Wiersze. Wybór, wstęp i�przekład E. Wachowiak, Warszawa 
1976, s. 26-27. 

26 Ch. Graf von Krockow, Heimat. Erfahrungen mit einem deutschen Thema, München 1989, s. 14.
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doszło w�XIX wieku. Dopiero ta zbiorowa utrata spowodowała powstanie 
zbiorowej świadomości bycia osadzonym w�stronach rodzinnych: 

Utrata stron rodzinnych jako obiektu przeżywanego jest dostrzegana dopiero wte-
dy, gdy przestaje istnieć sieć społecznych powiązań, zażyłość dająca poczucie bezpie-
czeństwa. W�takim przypadku strony rodzinne zaczynają nabierać konturów i�specy-
fi cznego, niepowtarzalnego kolorytu; stają się zamkniętą całością, w�której wszystkie 
elementy dotychczasowego porządku zmieniły swoje funkcje. [...] Witalny charak-
ter stron rodzinnych wyczarowuje się z�ich zagubienia27.

Ideologizowanie stron rodzinnych przez związki wypędzonych polega na 
połączeniu żałoby po utraconym świecie dzieciństwa z�historycznie zaprze-
paszczonymi prawami własności, na pomieszaniu posiadanego subiektyw-
nego zasobu wspomnień z�roszczeniami do tego, aby ów zasób jako obiek-
tywny wpis do księgi katastralnej znów stał się własnością realną (tak jakby 
można było w�ten sposób odtworzyć dzieciństwo). Utraconej ojczyźnie na-
daje się w� ten sposób rangę niesprawiedliwie odebranej i� egzystencjalnie 
ważnej podstawy życiowej: „Bez mojego kraju jestem nikim”28. 

Dlatego literatura wspomnieniowa „wypędzonych” poświęcona ich 
utraconej ojczyźnie często jest odbierana jako legitymizujące prawa włas-
ności „ostatnie zaklinanie wybrzmiewającej harmonii człowieka, dojrzałej 
kultury i�krajobrazu”29. Tyle tylko, że kultura „rośnie” bardzo rzadko – ko-
muś w�niej wychowanemu wydaje się jako istniejące już wcześniej otocze-
nie czymś równie „naturalnym” jak drzewa i�rzeki w�krajobrazie, w�którym 
dorasta30. Zniszczone przez industrializację górnośląskie zagłębie węglowe 
występuje u�Bienka jako quasinaturalny „miasto-obraz”31 [Stadtschaft]. Jest 
to określenie zgodne z�nomenklaturą Benjamina, który przestrzenie miej-

27 R. Buczek, Die oberschlesische Heimat in Heinz Pionteks autobiographischen Romanen, w: 
Probleme der zeitgenössischen schlesischen Literatur. Red. E. Klin, P. Zimniak, Zielona Góra 1997, 
s. 11-16, tu: s. 11.

28 H. Lange, Das Bleibende, w: Mir bleibt mein Lied. Schlesisches Lesebuch. Red. U. Höntsch. 
München, Zürich 1995, s. 274-275.

29 F. Helbig, Der ungeheuere Verlust (por. przyp. 13), s. 121.
30 Por. R. Sieferle, Entstehung und Zerstörung der Landschaft, w: Landschaft. Red. M. Smuda, 

Frankfurt/M. 1986, s. 238-265, tu: s. 259.
31 W. Benjamin, Das Passagen-Werk, Frankfurt/M. 1983, t. 2., s. 530.
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skie nazywa w� analogii do krajobrazów nie-miejskich: „Wysokie kominy 
hut żelaza, wysokich pieców należały do krajobrazu, nie było w� nich nic 
nam zagrażającego, były niczym potężny las dębowy, im dalej się jechało na 
Wschód, tym było ich więcej”32. Ta pozorna „naturalność” często przywią-
zuje osobę wspominającą do kiedyś rzekomo szczęśliwego świata, którego 
utrata pozwala (bądź nakazuje) przedstawiać „wypędzających” jako odpo-
wiedzialnych za zniszczenie raju oraz osadzonego, jak na pociechę, w�sferze 
metafi zyki porządku stworzenia:

W� tajemniczo szumiących lasach krainy Ziemi Nyskiej przeżyłem także roman-
tyzm Eichendorffa. Żył on jeszcze w�tych cichych miejscach z�widokiem na falują-
ce,  dojrzewające łany zboża, gdzie zawieszone wysoko w�przestworzach skowronki 
zanosiły swoje trele. [...] Ale cóż to się stało w�1945 roku! Armie sowieckie za-
lały śląską krainę. Nastały bieda, śmierć, przerażenie i� ucieczka – wszędzie, tak-
że w�Nysie33.

Jeśli „bieda, śmierć, przerażenie” zaczęły się w�świadomości wspomina-
jącego dopiero w� 1945 roku, to obiektywnie jest to nieprawda (np. Au-
schwitz leżał nie tak znowu daleko od Nysy) i� jednocześnie subiektywnie 
jest to częściowo prawdą, ponieważ właśnie terenom, które później stały 
się widownią ucieczki i� „wypędzenia”, bezpośrednie skutki wojny (naloty 
dywanowe i�burze ogniowe34) zostały oszczędzone aż do ostatnich miesię-
cy wojny. „W�niezliczonych kronikach stron rodzinnych [...] lata wojny aż 
do 1944 roku to czas, gdy wojna była daleko. Pamięć determinują obrazy 
pokoju”35. Przypisywane tylko zwycięskim „burzycielom” zniszczenia, któ-
re wskutek działań wojennych nastąpiły w�końcu i�tutaj, wspomina się ze 
względu na ich szokującą nagłość jako zniszczenia sięgające głębiej niż szko-
dy wojenne. Rodzinny krajobraz, miejsce rajskiej błogości i�pokoju, wspo-
mina się jako śmiertelnie zraniony: „Spustoszony był kraj, a�kościoły oka-

32 H. Bienek, Brzozy (por. przyp. 2), s. 20.
33 K. Wemmer, Joseph von Eichendorff und Neisse. Zum Gedenken an seinen Todestag am 

26. November, „Unser Oberschlesien” Nr. 22, 20.11.1981, s. 4.
34 Por. W.G. Sebald, Wojna powietrzna i�literatura. Tłum. M. Łukasiewicz, Warszawa 2012.
35 Ch. Tilitzki, Alltag in Ostpreußen 1940-1945. Die geheimen Lageberichte der Königsberger 

Justiz 1940-1945, Leer 1991, s. 59.
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leczone, / góry zdawały się wypchnięte z�miejsc, w�których się piętrzyły, / 
nawet rzeka, niemal wyschnięta, nie chciała już płynąć”36. 

Natomiast właściwa wojna, długa wojna poprzedzająca ostatnie miesią-
ce, które tylko dopełniły niemieckiej klęski, dla ludzi wspominających to-
czyła się gdzie indziej, w� kronikach fi lmowych i� poczcie polowej przyno-
szącej listy od zmobilizowanych członków rodzin. Tocząca się jednocześnie 
na froncie wewnętrznym wojna z�Żydami, komunistami, homoseksualista-
mi, Sinti i�Romami znikała w�jakiejś otchłani, której spenetrowanie pozo-
staje dla kolejnych pokoleń trudnym zadaniem. Tak więc dziecięce spojrze-
nie na utraconą ojczyznę z�góry uwalnia dużą część literatury pamięciowej 
od pytań o� sprawy, które w� chwili wspominania nie budzą już żadnych 
wątpliwości.

V.

ZAMIAST TEGO PERSPEKTYWA DZIECIĘCA pozwala zbudować świat teksto-
wy, który otula podmiot piszący czarodziejskimi słowami i� zaklęciami ro-
dem z�bajki, „leśną głuszę, osobliwą, niebezpieczną tajemniczą jaskinię”37, 
która chroni jaźń w� tworzących zamkniętą całość krajobrazach, rozciąga-
jących się między wyobrażeniem a� wspomnieniem. „To dopiero wyobraź-
nia stwarza krajobraz”38, i�to nie dlatego, iżby pamięć zafałszowywała prze-
szłość, lecz dlatego, że wspomnienie staje się dla wspominającego ważne 
dopiero dzięki znaczeniu, które on mu przypisuje, dzięki wędrującej wyob-
raźni, która wspominającego prowadzi przez wspominany krajobraz i�poka-
zuje mu go jako krajobraz nowy, obejmujący zarówno przypominany wcześ-
niejszy stan własnego Ja, jak też teraźniejsze Ja wspominające. Krajobraz 
nie tylko jest, ale także coś znaczy. Krajobraz ma znaczenie dla osoby, któ-
ra wspominając, dokonuje jego interpretacji. Tym, co ulega zmianie, nie są 
wspomnienia (chociaż i�one mogą się zmieniać), lecz pamięć, ocena wspo-
mnień, sposób ich przeżywania, językowego kształtowania i�stylizacji: „Wie-
le dróg prowadzi do Ortelsburga. Wiele je opuszcza. Aleje starych drzew, 

36 H. Lange, Das Bleibende (por. przyp. 28), s. 274-275.
37 H. Piontek, Windrichtungen. Reisebilder, Stuttgart 1963, s. 73. 
38 Ch. Baudelaire, Zur Ästhetik der Malerei und der bildenden Künste, München o.J., s. 242. 
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ścieżki marzeń, lasy i�jeziora z�księgi baśni. Teraz już dla mnie”39. W�trakcie 
procesu wspominania realność wspomnień zostaje upoetyczniona i� prze-
mieniona w�bajkę, przypisuje się jej całościowy charakter, który ma prezen-
tować wspominającemu „moje Ja”. Także Heinz Piontek podkreśla, że jego 
literatura wspomnieniowa nie odnosi się „wyłącznie do rzeczywistości, do 
faktów – każdy, kto trochę zna Górnoślązaków, mógłby mi natychmiast za-
przeczyć – lecz stwarza poetycko uwznioślony, bajkowy i�wizjonerski obraz 
ich stron rodzinnych”40.

Niemal zawsze opisy krajobrazów41 tworzą ramy dla wspomnień za po-
mocą dodatkowych znaczeń. Często wysuwają się one tak bardzo na pierw-
szy plan, że nasycona wizjami pamięć wydaje się niemal wyłącznie pamięcią 
krajobrazu; równie często tworzą tylko szkielet opisu osadzonego w�krajo-
brazie (i�w�większości idealizowanego) splotu relacji międzyludzkich. Na-
dają one utraconej ojczyźnie tę społecznie zbawczą funkcję, której Günter 
Grass na początku Blaszanego bębenka ironicznie nadał postać matriarchal-
nie ojczystych spódnic42. Natomiast u� Koeppena Ja wspominane (z� per-
spektywy Ja wspominającego) czuło (czuje) się – jeszcze przed osadzeniem 
w� podobnych matriarchalnych kontekstach społecznych – „serdecznie 
przyjętym [!] przez lasy, jeziora i�zwierzynę”43.

Stosunek do natury jawi się jako biologiczna relacja między embrionem 
i�macicą, proces wspominania staje się powrotem do łona kobiety, swoistym 
aktem płciowym, nostalgiczną penetracją wspominanego świata w�poszu-
kiwaniu utraconej jedności z�macicznym krajobrazem [uterale Landschaft]: 
„Poślubić naturę [...], jak wiatr pieprzy w�torfowej jamie!”44. U�Bobrowskie-
go czytamy: „Śnię sen myśliwego, / że parzy się z�łowną zwierzyną”45.

39 W. Koeppen, Pewnego razu na Mazurach. Es war einmal in Masuren. Tłum. M. Sacha, Ol-
sztyn 1998, s. 7.

40 Cyt. za A. Lubos, Von Bezruch bis Bienek. Acht deutsche, polnische und tschechische Autoren, 
Darmstadt 1977, s. 98.

41 Por. M. Dönhoff, Nazwy, których nikt już nie wymienia. Tłum. Grzegorz Supady, Olsztyn 
2001, s. 6: „Krajobraz jest bowiem ważniejszy niż wszystko inne”. 

42 H. Beyersdorf, Geborgenheit und Angst: die Bedeutung der „vier Röcke” und der „Schwarzen 
Köchin” in der „Blechtrommel”, „Colloquia Germanica Stetinensia” 8 (1999), s. 123-142.

43 Koeppen, Pewnego razu (por. przyp. 39), s. 35.
44 P. G. Krohn, Zu den Strömen hin. Fragment auf Bobrowski, w: tenże, Alle meine Namen. 

Gedichte aus zwanzig und mehr Jahren, Halle (Saale) 1976, s. 119-221, tu: s. 220.
45 J. Bobrowski, Wetterzeichen. Gedichte, Berlin 21968, s. 22.
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Nic więc dziwnego, że matczyna kobiecość wspominanego krajobrazu 
musi być mocno podkreślana w�opozycji do krajobrazu zachodnioniemie-
ckiego, w�którym był i�jest on wspominany. „Odra była dla Ślązaków czymś 
więcej niż tylko rzeką, była mitem. Mówiło się o� Ojcu Renie. Ale Odra 
nie była tak po prostu rodzaju żeńskiego jak Łaba; u�nas mówiło się Matka 
Odra. Już w�tym uwidacznia się cześć dla niej”46. Rzeka ojczysta i�matczyna 
są tu rozgrywane przez konfl ikt, którego macierzyste miasto Gliwice wca-
le nie leży nad Odrą. Kłodnica, nad którą Bienek rzeczywiście dorastał, nie 
bardzo się nadawała do idealizacji jako matczyna natura w�przynajmniej do 
pewnego stopnia przywiązanym do rzeczywistości autobiografi cznym przed-
stawieniu. Była ona bowiem typowym ściekiem przemysłowym, „już wów-
czas zafarbowaną przez chemię na czerwono i�żółto, i�cuchnącą, i�już wte-
dy nie było w�niej w�ogóle ryb”47. Dlatego autobiografi czny narrator Bienek 
musi trzymać się Odry, natomiast powieściopisarz Bienek może dzięki więk-
szej swobodzie w� posługiwaniu się fi kcją podjąć próbę poetyckiego prze-
kształcenia Kłodnicy. Najpierw jej nazwa ulega zdrobnieniu w� rozwod-
nionej polszczyźnie, przybierając formę Kłodka, a� następstwie w� ramach 
jedynej, skomponowanej jako narracja osobowa wypowiedzi „Wodnej Mil-
ki”, malowniczego kobiecego pendant do „jej” rzeki, następuje semantycz-
ne przesunięcie od negatywnie do pozytywnie denotowanych atrybutów: 
„Tak, tak to jest, kocham tę rzekę, tę brudną, zamuloną, powolną rzeczkę, 
moją Kłodnicę, spokojną, cicho płynącą wodę w�lecie, szepczącą z�wierzba-
mi i�czeszącą rzeczną trawę, czasem trzeba podchodzić bardzo blisko, żeby 
zobaczyć, w� jakim kierunku porusza się woda”48. O�ile ściek przemysłowy 
„czesze rzeczną trawę”, a�przez podejście „bardzo blisko” zostaje nawiązany 
z�rzeką swoisty intymny stosunek, to nieco później trochę mniej dziwacz-
na postać stwarza analogię między rzeką i�„jej” ludźmi. W�ten sposób rze-
ka zostaje wpisana w�jeśli nie macierzyńską, to w�magicznie sympatetycz-
ną relację ze wspominanymi mieszkańcami wspominanego świata: „Była to 
mała, brudna rzeczka, ale kochał ją bardziej niż potężne rzeki, które widział 
w� swoim życiu. Stara Kłodka była tylko sobą, brudna i� cierpliwa, czasem 

46 H. Bienek, Brzozy (por. przyp. 2), s. 15.
47 Tamże, s. 14.
48 H. Bienek, Pierwsza Polka. Tłum. M. Przybyłowska, Warszawa 1983, s. 223.
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dzika (na wiosnę, gdy śniegi topnieją) i�buntująca się, tak jak ludzie, którzy 
wokół niej się osiedlili”49.

Głównym powodem, dla którego w�literaturze wspomnieniowej dominu-
ją dające macierzyńską ochronę, albo choćby tylko sympatetyczne krajobra-
zy, jest raczej bierny, przeżywający charakter właściwy dla perspektywy dzie-
cka. Pozwala ona wywodzić Ja z�pierwotnego przeżycia kluczowych dla jego 
biografi i wzorców postrzegania i�(re)konstrukcję utraconej jedności podmio-
tu z�oddzielonym odeń później światem obiektów: „Być może to destrukcja 
metafi zycznej jedności natury umożliwiła przeżywanie natury oraz dysocja-
cję doświadczenia świata na autonomiczny podmiot i�obcy przedmiot. Auto-
nomia jednostki i�totalność oglądanego krajobrazu są na zasadzie kompen-
sacji doprowadzane do jedności”50. Następuje to w�taki sposób, że lokalizacja 
utraconej jedności w�dzieciństwie może jej życzeniowy charakter, będący po-
chodną nieszczęśliwej świadomości jej utraty, przykryć pewnością, że się tę 
jedność przynajmniej kiedyś miało. Fragmentaryczny charakter wspomina-
nia pozwala przecież na łączenie odprysków pamięci w�całość pozornie po-
zbawioną dziur i� pęknięć: „Mały chłopiec, jakim wówczas byłem, widział 
świat dookoła siebie jako całość, była w�nim góra i�dół, bogactwo i�bieda, 
chłopi i�robotnicy, hrabiowie i�słudzy, zima i�lato. Tego wojna nie zmieniła”51.

Literatura wspomnieniowa „wypędzonych” staje się w� ten sposób li-
teraturą utraconych archaicznych światów dzieciństwa, które przybiera-
ją postać już nie tylko indywidualnych biografi cznych mitów początku „ze 
zmiennymi elementami rzeczywistości i� fi kcji”52. Ich masowe występowa-
nie w� literaturze „wypędzonych” łączy mnogie indywidualne doświadcze-
nia w� mit założycielski całej grupy „wypędzonych”, zwłaszcza w� twórczo-
ści autorów, którzy wprawdzie nie osiągają takiego stopnia refl eksyjności 
jak Bienek, Piontek, Bobrowski i�Grass, lecz właśnie dlatego, że nie potra-
fi ą bądź nie chcą mówić o� mechanizmach własnego pisania i� wspomina-
nia, tym mechanizmom ulegają. Mit początku „wypędzonych”, zanurzony 
w�mitycznym krajobrazie dzieciństwa i� zakotwiczony jako niepodważalnie 

49 Tamże, s. 256.
50 Sieferle, Entstehung (por. przyp. 30), s. 258-259.
51 H. Bienek, Brzozy (por. przyp. 2), s. 24.
52 E. Kotte, Die Antizipation europäischer Nationen durch Geschichtsmythen. Ein Kommentar zur 

Ausstellung „Mythen der Nationen”, „Orbis Linguarum” 12 (1999), s. 197-215, tu: s. 202.
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„prawdziwy” w�indywidualnej biografi i przez inkorporację strzępów auten-
tycznych wspomnień, daje jednostce i�zbiorowości – tak jak to czyni każ-
dy mit – „przy pomocy przeniesionej w� przeszłość narracji percepcję [...] 
oraz wizję przyszłości, które uprzedzają zamierzoną aktywność”53. Wytycza 
więc perspektywę, tworzy wartości i�popycha do działania. Pozornie niewin-
ne odtwarzanie wspominanych krajobrazów i�poglądów jakże często ucie-
leśnia w�zbiorowym micie początku „utraconej ojczyzny” jednocześnie re-
wanżystowski „cel”, do którego dążą „wypędzeni”54: 

Niechaj stworzona przez raciborzanina z�szczerej miłości i�przywiązania do rodzin-
nych stron scenografi a czyni spotkania ziomkowskie w�partnerskim mieście Lever-
kusen [...] niezapomnianymi, nadaje im mocny wyraz i� napełnia radością, zanim 
w�warunkach wolności i�sprawiedliwości oraz akcie samostanowienia zostanie osiąg-
nięty cel, którym jest powrót w�ojczyste strony jako kraju niemieckiego55. 

VI.

O� TYM, JAK BARDZO TAKIE WSPOMINANIE jest konstrukcją, dokonywaną 
ex post stylizacją wspomnień na obraz i�podobieństwo „utraconej ojczyzny”, 
który stwarza największą zgodność między nią a�nostalgiczną potrzebą on-
giś niczym niezmąconego dzieciństwa, świadczą tylko nieliczne teksty „wy-
pędzonych”, w� których żywa jest jeszcze odwaga otwartego wspominania 
także rzeczy niezgodnych ze zbiorowym i� biografi cznym mitem początku. 
Marion Dönhoff mówi o�idealizowaniu pamięci o�utraconej ojczyźnie w�na-
stępujących słowach: 

Pożegnanie także ze społeczeństwem epoki przedindustrialnej, w� którym stosun-
ki międzyludzkie nie miały jeszcze charakteru przedmiotowego, jak to jest dzisiaj, 

53 Tamże, s. 202-203.
54 Por. na temat historyczno-społecznych uwarunkowań przeżywania krajobrazu A. Métraux, 

Ansichten der Natur und „Aisthesis”. Einige kritische Bemerkungen zum Landschaftsbegriff, w: 
Landschaft (por. przyp. 30), s. 215-237; tu: s. 218.

55 A. Gawlik, Das Ratiborer Bühnenbild auf dem großen Heimattreffen in Leverkusen, „Der Ra ti-
borer” 11 (1964), nr 122, s. 3-4.
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w�którym sens i�wartość życia nie były mierzone wyłącznie zapobiegliwością i�zarad-
nością, a�sukces materialny nie stał się jeszcze miarą wszystkich rzeczy. Tam i�wte-
dy liczyły się w�dalszym ciągu imponderabilia. W�świecie tym było jeszcze miejsce 
dla ptactwa, wydry, kuny i�tchórza, nie znajdujących już dla siebie przestrzeni życio-
wej w�dzisiejszym świecie poddanym intensywnemu zagospodarowywaniu. Orły bie-
liki, żurawie i�wielki kulik mogły sobie znaleźć jakieś odludne miejsce na lęgowisko, 
a�na polach i�poboczach dróg rosły maki i�chabry, które nie musiały jeszcze ustępo-
wać pod naporem wszelkiego rodzaju chemikaliów56.

Ta przedindustrialna idylla nie jest nierozerwalnie związana z�dawną oj-
czyzną „wypędzonych”; daleko posunięta stylizacja utraconej ojczyzny – 
także „wypędzonych” – jako takiej właśnie idylli wydaje się po ludzku nie-
uchronna. Wspomnienia Marion Dönhoff świadczą o� tym, że utraconą 
ojczyznę można przedstawiać inaczej, iż jeszcze przed jej utratą dotarła do 
niej modernizacja, której przeciwieństwem się wydaje, że zatem pożegna-
nie z�nią miało miejsce jeszcze przed „wypędzeniem”, a�więc „wypędzenie” 
i�utrata tej dziecięco-archaicznej praojczyzny nie były ze sobą w�pełni tożsa-
me, jak to się często wydaje z�perspektywy literatury wypędzonych: 

Dobrze pamiętam, jak wątpliwe wydało mi się przestawienie owej samodzielnej 
aprowizacji na gospodarkę rynkową, co wprowadził mój brat przejąwszy majątek. 
Nie ma sensu – twierdził – produkowanie wszystkiego na własną rękę. O�wiele ta-
niej będzie, gdy zlikwiduje się kury, zwolni kobietę, która się nimi zajmuje, i�zacznie 
po prostu kupować jajka. Można było się spodziewać, że pewnego dnia i�ogród pad-
nie ofi arą podobnej argumentacji, tak więc podniósł się wielki lament przeciw za-
chodzącym zmianom. Z�pewnością działania te miały swoje uzasadnienie, ale przy-
bliżały nieuchronnie rozstanie ze starym światem57. 

Podążając za wyznaczoną przez Dönhoff linią podziału między przedno-
woczesnymi i� nowoczesnymi składnikami wspominanego krajobrazu, za-
uważymy, że nie tylko u� niej dochodzi do nakładania się na siebie obra-
zów i�warstw wspomnień, które można uznać tylko jako przednowoczesne 

56 M. Dönhoff, Nazwy (por. przyp. 41), s. 5.
57 M. Dönhoff, Dzieciństwo w�Prusach Wschodnich. Tłum. E. i�J. Czerwiakowscy, Berlin 1993, 

s. 67.
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albo nowoczesne, co stwarza wrażenie, że są one ze sobą sprzeczne. To, z�ja-
kich obrazów będzie się składał wspominany krajobraz, zależy od czynni-
ków, które nie są zależne tylko od procesu wspominania. Zideologizowana 
para przeciwieństw nowoczesny vs przednowoczesny wymaga od kogoś, kto 
według nich porządkuje swoje wspomnienia, określenia własnej pozycji. Po-
nieważ chodzi o�językową inscenizację utraty, nader łatwo jest ulec poku-
sie uwypuklenia w�niej tego, co wydaje się lepsze w�porównaniu z�obecną 
sytuacją życiową. To logiczne, że zurbanizowanej Republice Federalnej z�jej 
opartą na niewzruszonej wierze w�cud gospodarczy automodernizacją prze-
ciwstawiana jest przednowoczesność jako istota utraconej ojczyzny. Nato-
miast w�okresie powojennym zniszczonej bombardowaniami infrastrukturze 
w�zachodniej części Niemiec można było przeciwstawić nienaruszoną (przy-
najmniej we wspomnieniu) infrastrukturę utraconej ojczyzny. W�powieści 
Kudenow jej autor Arno Surminski dokonuje konfrontacji wspomnienia 
jednego ze swoich bohaterów ze wspomnieniami jego matki: 

Do matki też nie zaszedł. Nie znosił, gdy w�rozmowach z�gośćmi wymieniała, czego 
to nie było w�Prusach Wschodnich. Na przykład światło elektryczne, w�sąsiednim 
domu nawet centralne ogrzewanie na koks, wspaniale wyasfaltowane drogi, auta 
i�traktory. Matko, matko! Nie musisz usprawiedliwiać twoich Prus Wschodnich. To 
przecież nic nie szkodzi, że dzieci boso biegały po mazurskim błocku, że kury włazi-
ły do kuchni, a�w�korytarzu gnieździły się jaskółki. Całe piękno Prus Wschodnich, 
które pamiętał Kurt, nie miało nic wspólnego ze światłem elektrycznym, asfaltowy-
mi drogami ani z�centralnym ogrzewaniem58.

„Piękno” zapamiętane przez Kurta jest narratorowi wyraźnie bliższe niż 
wspomnienia matki; Prusy Wschodnie to dla niego raczej Mazury niż Kró-
lewiec. Ponieważ jednak w�rzeczywistości istniało i�to, i�to, wybór tego, co 
będzie wspominane jako utracona ojczyzna, zależy od czynników zewnętrz-
nych wobec pamięci, od otoczenia, któremu przeciwstawia się to, co utra-
cone, od kontekstu (działalności kulturalnej „wypędzonych”), w� któ-
rą pamięć o� utracie jest wpisywana. „Ojczyzna” musi oznaczać utracone 
szczęście; wszystko, co nie mieści się w�schematach wspominania, pozostaje 

58 A. Surminski, Kudenow oder An fremden Wassern weinen. Roman, München 1990, s. 346.
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niewypowiedziane, nawet jeśli jak najbardziej jest pamiętane: „Gdy [matka] 
mówiła o�domu, był to zawsze piękny, nietknięty dom, a�nie spalone stajnie, 
pokaleczone przez granaty drzewa owocowe i�pokrzywy przed wejściem”59.

VII.

UTRACONA OJCZYZNA jest wbrew bezdyskusyjnej autentyczności wspomi-
nania konstrukcją, jej całościowy obraz jest przecież efektem wyboru spo-
śród ogółu autentycznych wspomnień. W�wielu przypadkach pracę pamię-
ci wspomagają, zmieniają, uzupełniają i� kształtują późniejsze kwerendy: 
„Dzisiaj wiem o�niej więcej, bo do moich powieści badałem historię mia-
sta (...)”60. Bienek mówi o�tym, co także dla Grassa, Bobrowskiego61, Dön-
hoff62 i�Manfreda Petera Heina było i�jest normalną praktyką:

Czym jest materiał? To ówczesne źródła, takie jak śpiewniki Hitlerjugend i�żołnier-
skie, mapy, fotografi e, literatura ojczyźniana, podręczniki szkolne z�czasów nazizmu, 
wycinki z� gazet, historyczne opracowania, biografi e i� inne rzeczy, także rozmowy 
z�przyjaciółmi [...]. Poza tym rodzinne papiery i�fotografi e, bezpośrednio cytowane 
dzienniki oraz listy, przede wszystkim listy63.

Wspominanie staje się w� twórczości autorów świadomych, krytycz-
nych i�odpornych na wszelkie formy zawłaszczania przez związki wypędzo-
nych aktem kunsztownie zmontowanej intertekstualności; Hein na przy-
kład włączył do swojej eksperymentalnej powieści pamięciowej Fluchtfährte 
oprócz wielu tekstów nawiązujących do wschodniopruskiego krajobrazu, 

59 Tamże, (por. przyp. 58), s. 117.
60 H. Bienek, Podróż w�krainę dzieciństwa. Spotkanie ze Śląskiem / Reise in die Kindheit. Wiederse-

hen mit Schlesien. Tłum. M. Podlasek-Ziegler, Gliwice 1993, s. 265.
61 Wiele przykładów i�dowodów: Johannes Bobrowski oder Landschaft mit Leuten. Eine Ausstel-

lung des Deutschen Literaturarchivs im Schiller-Nationalmuseum Marbach am Neckar. Ausstellung und 
Katalog Reinhard Tgahrt in Zusammenarbeit mit Ute Doster, Marbach am Neckar 1993.

62 Dönhoff, Dzieciństwo (por. przyp. 57), s. 30.
63 A.F. Kelletat, Stichwörter. Aus einem Zettelkasten zu Manfred Peter Heins Prosabuch „Flucht-

fährte”, Regensburg 1999, s. 40.
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także podziwianego przez siebie Bobrowskiego64 oraz – idąc za jego przykła-
dem – Kristijonasa Donelaitisa65, który w�jego utworze przemawia własnym 
głosem. To pomieszanie autentycznych wspomnień z�nabytą później wiedzą 
może na pierwszy rzut oka nieco osłabiać roszczenie do autentyczności, jed-
nocześnie jednak odsłania ukrytą intertekstualność w�pozornie autentycz-
nych odpryskach pamięci także w�utworach autorów dysponujących mniej 
rozwiniętą świadomością. Wspomina się bowiem także treści odnalezio-
ne w�lekturze. We wspominanym krajobrazie wspominane Ja musi „często 
myśleć o�historiach z�naszej książki”66; reminiscencje literackie i�faktyczne 
mieszają się tak, że nie sposób ich rozdzielić: „Wówczas ogarniała człowieka 
nie wypowiedziana, nie zgłębiona melancholia jesieni. Dzisiaj jeszcze, gdy 
gdzieś na wschodzie zobaczę taki obraz, przychodzi mi na myśl strofa Ril-
kego: ‘Choćbyś zjeździł w�podróży strony świata, wspomnienie to powróci – 
i�to po latach’”67. 

Manfred Peter Hein daje68 przykład uformowanego przez lekturę po-
strzegania stron rodzinnych, które po wielu latach będą wspominane w�tak 
wielu tekstach jako ojczyzna utracona. W� czasach, gdy jeszcze nie była 
utracona, należało o�niej czytać i�uczyć się jej na pamięć:

Stań w� pogodny dzień jesienny na wysokości przykościelnego cmentarza w� Pot-
kehme albo w�jakimś innym punkcie widokowym! Twoja cała ojczyzna i�jeszcze ka-
wałek więcej leży u� twoich stóp; ziemia ojczysta niczym wspaniały barwny ogród 
wkrada się do twojego serca. [...] przed tobą rozpościera się dal, a� w� niej urocze 
miejsca pełne radośnie krzątających się ludzi. [...] To trzeba było wykuć na blachę69.

64 M.P. Hein, Fluchtfährte. Erzählung, Zürich 1999, s. 24-25; opowiadanie Spielend in Tilsit zostało 
pierwszy raz opublikowane razem z�esejem Heina Schule der Freundschaft. Begegenungen mit Johannes 
Bobrowski, w: Der Gingko-Baum 11/1992, s. 171-182. Patrz także wiersz Heina Wer geht napisany pięć 
dni po śmierci Bobrowskiego, w: M.P. Hein, Ausgewählte Gedichte 1956-1986, Zürich 1993, s. 36.

65 Opowiadanie Heina Fluchtfährte (por. przyp. 64), s. 206 łączy Kristijonasa Donelaitisa 
Metai. Nachdichtung von Hermann Buddensieg, München 1966, w. 465-474 z� wersami Michaela 
Pogorzelskiego. Por. Kelletat, Stichwörter (por. przyp. 63), s. 6.

66 H. Piontek, Zeit meines Lebens. Autobiographischer Roman, München 1984, s. 136.
67 Dönhoff, Dzieciństwo (por. przyp. 57), s. 11.
68 Cytowany przez Heina tekst pochodzi z: Unsere liebe Heimat. Ein Ergänzungsbuch zu 

deutschen Lesebüchern. Heimatkunde des Kreises Darkehmen. Seria C, Sachlesehefte / z. 1. Von Blut 
und Boden der Heimat. Red. G. Keuchel. Langensalza, Berlin, Leipzig 1934, s. 2-4.

69 Hein, Fluchtfährte (por. przyp. 64), s. 53.
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Pozostawmy na boku kwestię, czy uczenie się takich tekstów na pamięć 
faktycznie wzmacniało umiłowanie stron rodzinnych przez uczniów. Nato-
miast po „wypędzeniu” wyryte w�pamięci obrazy i�zwroty stały się cennym 
rezerwuarem wzorców i� szablonów pomocnych w� rekonstruowaniu utra-
conej ojczyzny, mentalnymi i� formalnymi ramami, w�których można było 
umieszczać odpryski pamięci i�łączyć je w�całość: 

Odpowiedni dla jasnych obrazów pamięci był śpiewny język, który pozwalał osiąg-
nąć ich pożądaną estetyczną realność. A� może było odwrotnie? Może właśnie 
z�‘uczuciem’ wyśpiewywana pieśń niejako przyporządkowała sobie pasującą do niej 
idyllę, a�rodzimość kojarzyła się twórcom z�bliskością owego zaśpiewu70.

Uderzające jest to, jak bardzo wspominane krajobrazy są przesycone li-
terackimi reminiscencjami. Tak bardzo, że na przykład antologia tekstów 
poświęconych Prusom Wschodnim stanowi barwną mieszankę tekstów po-
wstałych zarówno przed 1939, jak i�po 1945 roku. Decydujące jest to, że łą-
czą się one w�obraz wschodniopruskiego krajobrazu, zgodny z�zamierzoną 
idyllicznością71. Jeśli więc w� innym miejscu brzmiący znajomo śpiew pta-
ków wyzwala wspomnienia ojczyzny, którą August Scholtis, ów śpiew pta-
ków wspominający, opuścił na długo przed 1945 rokiem i�dopiero później 
zaczął o�niej myśleć jako o�swojej ojczyźnie, z�której został „wypędzony”, to 
przywoływane przez Scholtisa po 1945 roku wspomnienia są przynajmniej 
częściowo reminiscencjami literackimi: „Z�tym przeczuciem w�teraźniejszo-
ści trwać chciałbym, boso i�rozmarzony, tak jak w�‘Chłopca rogu cudowności’ 

70 B. Leistner, Bobrowskis Gedichtsprache der Erinnerung, „Convivium” 1998, s. 157-177; tu: 
s. 159.

71 Und Petrula lacht. Heiteres und Besinnliches von ostpreußischen Erzählern. Oprac. H.H. Kirst. 
Red. R.M. Wagner, Tübingen-Basel 21972. W�tym zbiorze można znaleźć teksty m.in. Grete Fi-
scher (ur. 11.02.1922 r. w�Szczecinie), Lovisa Corintha, Frido Junga (1865-1929), Kl. Klootboom-
-Kloot-weitschen (1890-1963, Johannesa Bobrowskiego, Siegfrieda Lenza, Hermanna Suderman-
na, Agnes Miegel, Käthe Kollwitz, Ernsta Wiecherta i�Marion Dönhoff. Wybrane fragmenty pre-
zentują emblematyczne motywy, scenki krajobrazowe, rodzajowe martwe natury w�stylu industrial-
nego kiczu z�końca XIX wieku. Oto niektóre tytuły: Mężczyźni na torfowisku, Koński targ w�Wehlau, 
Życie – święto, Wtedy – wczesnym latem, Chłopi z�Boskollen, Piasek na wydmach, Fantastyczna jazda na 
promieniu księżyca, Wśród pasterzy, Podróż do młodzieńczej miłości, Powrót jesienią, Przed Bożym Naro-
dzeniem w�starym Królewcu, Wiedźma z�wydm, Nocna przechadzka, Mój dziecięcy raj. 
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na zielonym kobiercu mojej ojczyzny”72. Heidelberski zbiór pieśni ludowych 
i�późny romantyzm Eichendorffa stanowią punkt odniesienia dla wspomi-
nanych wrażeń:

We śnie [...], gdy tajemnymi ścieżkami przez las wiodącymi do zakazanej ojczyzny 
się przekradałem, jakiś ruch w�leśnej głuszy poruszył moje serce. Spotkałem starego 
pocztyliona z�dyliżansu pocztowego [...]. Nie może się uwolnić od danej mu od uro-
dzenia panoramy doliny Opawy, powiedział, i�dlatego musi od czasu do czasu prze-
mykać się przez ustronny las, [...] aby wciąż na nowo rozkoszować się tym obrazem 
rodzinnych stron73.

Nie tylko ten – należy zwrócić uwagę na zrozumiały w�tym kontekście 
zaimek wskazujący – „pocztylion”, który w�wierszach Eichendorffa niestru-
dzenie dmie w�róg pocztowy i�nie tylko nie do końca prawidłowe utożsamie-
nie baśniowych krajobrazów Eichendorffa z�„daną od urodzenia [!] panora-
mą doliny Opawy”, ale także rozsiane po całej twórczości Scholtisa74 liczne 
cytaty z� Eichendorffa świadczą mimowolnie o� prawicowym zawłaszcze-
niu poety75 i�wprzęgnięciu go w�służbę antypolskiej polityki germanizacyj-
nej na Górnym Śląsku za czasów wilhelmińskich76. Poza tym zaświadczają 
one o� zintensyfi kowanym właśnie na Górnym Śląsku w� okresie plebiscy-
tów ideologicznym treningu w�rozpoznawaniu wszelkich „elementów nie-
niemieckich” na terenach późniejszych wypędzeń. Do niewinnych fantazji 
Eichendorffa sięgano po to, aby krajobraz prezentować etnicznie wymie-
szanej ludności Górnego Śląska jako „niemiecki”. W�efekcie odświętną cu-
kierkowatość krajobrazów Eichendorffa wykorzystywano po 1945 roku do 
przeciwstawiania dziecinnie „niewinnej” ojczyzny jej obecnym właścicielom 

72 A. Scholtis, Die Katze im schlesischen Schrank, Augsburg 1968, s. 7.
73 Tenże, Die Katze (por. przyp. 72), s. 12.
74 Tamże, (por. przyp. 72), np. s. 11 („na chłodnym gruncie”), s. 15 („Kto cię, o�piękny lesie, 

wzniósł tak wysoko, tam daleko”, „O�doliny rozległe, o�wyżyny, o�piękny, zielony lesie”) oraz s. 16 
(„Swą łaskę komu Bóg okaże”).

75 Por. M. Hollender, Die politische und ideologische Vereinnahmung Joseph von Eichendorffs. 
Einhundert Jahre Rezeptionsgeschichte in der Publizistik (1888-1988), Frankfurt/M. i�in. 1997.

76 Patrz także: J. Joachimsthaler, „Erziehung zum Deutschtum”. Aspekte der wilhelminischen Li-
teraturpolitik unter Berücksichtigung der besonderen Verhältnisse im mehrsprachigen Oberschlesien, „Ze-
szyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego. Filologia Germańska” 2 (1996), s. 37-72.
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w�taki sposób, że musieli oni w�tym przeciwstawieniu wypadać jako jej zło-
śliwi profanatorzy77. 

Tradycje takiego przedstawiania krajobrazu są o�wiele starsze niż samo 
„wypędzenie” i� nie należą tylko do tradycji „(prowincjonalnej) literatury 
stron ojczystych”, która – jak stwierdza Orłowski – „zawierała ofertę ide-
alnego, nietkniętego, osadzonego w�‘uduchowionym’ krajobrazie przedwo-
jennego obrazu świata”78. Chodzi tu o� naiwną romantyczną iluzję „ludu” 
organicznie wrośniętego w�swoje „naturalne” otoczenie i�wykorzystanie tej-
że iluzji najpierw do propagowania idealnego wyobrażenia pruskich pod-
danych jako z� dziecięcą ufnością spoglądających na ojcowskiego władcę 
wiernych (i�absolutnie posłusznych) sług, a�następnie do przypisania tym 
idealnym poddanym niezmiernie ważnego na wschodnich terenach byłej 
Rzeszy Niemieckiej atrybutu „niemieckości”. Aby stało się to możliwe, wie-
loetniczne tereny79 musiały zdaniem władz pruskich dopiero przejść solid-
ną germanizację.

Głębokie poczucie „nieświadomej symbiozy człowieka z�jego naturalnym 
otoczeniem”80 w�utraconej ojczyźnie nie było więc związane tylko z�okresem 
dzieciństwa, lecz kształtowała je szkoła; w� ramach odgórnie zaprogramo-
wanej edukacji wpisywano w� nie patriarchalne, kulturowo konserwatyw-
ne81 i�nacjonalistyczne treści, które czystemu, pierwotnemu wyczuciu, czym 
jest krajobraz (o�ile ono w�ogóle istnieje) musiały być obce. Kraj obraz miał 
być równie „niemiecki”, jak w�ogóle poczucie przywiązania do niego (jako 
„Niemiec”). Krajobraz ziem utraconych był więc konstrukcją ideologiczną 
na długo przedtem, zanim wyłonił się ponownie ze wspomnień „wypędzo-
nych” jako pozornie neutralne poczucie, że wraz z�nim przepadła pierwot-
nie pełna jedność o�wręcz mistycznej intensywności.

77 Por. przykładowo G. Hyckel, Liebe Stadt im Odertale. Ein Buch der Heimat um Ratibor und 
Joseph von Eichendorff, Warendorf/Ems. 1955.

78 H. Orłowski, Lost Paradise? Verlorene Welten in Literatur und Erinnerung, w: Blick zurück ohne 
Zorn. Polen und Deutsche in Geschichte und Gegenwart. Red. Dieter Beyrau, Tübingen 1999, s. 105-
-122, tu: s. 114.

79 Patrz także: A. Scholtis, Ein Herr aus Bolatitz. Lebenserinnerungen, München 1959, s. 1.
80 Sieferle, Entstehung (por. przyp. 30), s. 238.
81 H. Orłowski, Lost Paradise (por. przyp. 78), tu: s. 117.
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VIII.

TEN KRAJOBRAZ SKŁADA SIĘ z� cytatów i� słów, z� języka, który nakłada się 
na wspomnienia (i�je kształtuje) najdalej wtedy, gdy wspomnienie ma ulec 
zwerbalizowaniu, co wymaga sklejenia go na płaszczyźnie językowej z�tych 
elementów werbalnych, które są już ukształtowane semantycznie i�ideolo-
gicznie. „Dzieciństwo jest jak palimpsest. Odnajduje się obrazy, słowa, frag-
menty. Nie wie się już jednak dokładnie, do czego one należą. Wiem tyl-
ko, że tutaj w� krajobrazie, gdzie wyrastałem, odnalazłem pierwsze chyba 
właściwe słowa, że nazwałem nimi rzeczy i�świat zdobywając je dla siebie”82. 
Gromadzi się materiały do słowników, tworzy się bazy nazw miejscowych83, 
zbiera się sprawiające wrażenie egzotycznych pojęcia84, które często bez bliż-
szego wyjaśnienia85 są używane w�tekstach wspomnieniowych. W�ten spo-
sób pamięć często powtarza to, co na temat wspominanych treści kiedyś 
usłyszano, czego się wyuczono bądź co wyczytano:

Majątek
w�którym
żona owczarza Augusta Scholtisa
Baba
wychowała dwanaście swoich bachorów
pachniał spokojem
spokojną pracą
gnojem
i�serwatką
i�szczęściem
[...]
Pachnie
fajrantem

82 H. Bienek, Brzozy (por. przyp. 2), s. 6.
83 Patrz: I. Surynt, Assimilation, Abgrenzung und Austausch als kategoriale Grundformen der 

Interkulturalität in der Namensgebung bei Bienek, w: Assimilation – Abgrenzung – Austausch (por. 
przyp. 7), s. 327-343. Taż, Die Auseinandersetzung um die oberschlesischen Personennamen im Spiegel 
der Literatur, „Convivium” 1999, s. 65-89.

84 J. Bobrowski, Sarmatische Zeit. Gedichte, Berlin 31967, s. 32.
85 S. Hoefert, Westöstliches in der Lyrik Johannes Bobrowskis, München 1968, s. 7-9.
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świeżo upieczonym chlebem
wiejski nauczyciel
nazywa się Hermann Stehr
i�Bóg
tak jak ludzie
łuska orzechy86.

Powyższe cytaty pochodzą z�utworów dwóch śląskich pisarzy: Augusta 
Scholtisa87 oraz Hermanna Stehra88, wrogiego wobec państwa i�Kościoła na-
uczyciela szkół ludowych, który w� czasach Cesarstwa został karnie prze-
niesiony na górnośląską (polskojęzyczną) wieś. Obaj, patrząc z�perspekty-
wy „oddolnej” i�antycentralistycznej na wyjątkowość ich stron rodzinnych, 
czynili to jako przedstawiciele opcji proniemieckiej i�w�końcu – aczkolwiek 
w�różnym stopniu – wysługiwali się narodowemu socjalizmowi. W�utworze 
Baba und ihre Kinder89 Scholtis podjął próbę rozwiązania przedstawianych 
w�jego utworach sprzeczności między agraryzmem i�industrializmem z�jed-
nej oraz między (preferowaną przezeń do tej pory, zwłaszcza w� głównym 
dziele, czyli powieści Ostwind90) „lokalną prezentacją” i�(do tej pory prze-
zeń raczej odrzucaną) „reprezentacją państwa narodowego” z�drugiej stro-
ny, sięgając do syntezy, którą była „Nowa Rzesza” Adolfa Hitlera91. W�li-
rycznym opisie krajobrazu u�Bleischa znajdziemy nie tylko cytaty z�autorów, 
którzy stworzyli tradycję opisywania górnośląskiego krajobrazu, lecz mamy 
tu także do czynienia z� semantycznym wypełnieniem krajobrazu. Dzięki 
niemu stał się on symbolem obrazu świata, który ze względu na esencjal-
ny dlań germanizacyjny obłęd doprowadził do utraty utraconej ojczyzny. 

86 E.G. Bleisch, Der schlesische Frieden, w: Schriftzeichen. Beiträge des Wangener Kreises zur ldee 
des Friedens. Red. M. Taubitz, v. Mutius i�A.M. Kosler,. Heidenheim 1975, s. 112-115.

87 Na temat Scholtisa patrz m.in. M. Zybura, August Scholtis 1901-1969. Untersuchungen zu 
Leben, Werk und Wirkung, Paderborn-München-Wien-Zürich 1997. Tenże., „...ein großer Lump und 
Antichist”? – Der Fall August Scholtis, „ Deutsch-Polnisches Jahrbuch der Germanistik” 1993, s. 27-
-44, 275-329.

88 Patrz: U. Erdmann, Vom Naturalismus zum Nationalsozialismus? Zeitgeschichtlich-biographische 
Studien zu Max Halbe, Gerhart Hauptmann, Johannes Schlaf und Hermann Stehr, Frankfurt/M. i�in. 
1997, s. 21-25.

89 A. Scholtis, Baba und ihre Kinder, Berlin 1934.
90 Tenże, Ostwind. Roman der oberschlesischen Katastrophe, Berlin 1932.
91 M. Zybura, Scholtis (por. przyp. 87), s. 61-74.
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W�ten sposób w�pamięci powtarza się tabu, które opanowało wspominany 
czas, powtarza się przemilczanie i�wypieranie (i�zwalczanie) polskiego kom-
ponentu „stron rodzinnych”, które ulegają redukcji do chroniącej „niemie-
ckie” Ja „niemieckiej” pramatki.

Autostereotyp „wypędzonych” powtarza to wszystko, dodając kwestię ut-
raty żywą swego czasu wśród weteranów walk narodowościowych na „krwa-
wiącej granicy”92. Polscy „inni” występują w� najlepszym przypadku jako 
niezrozumiali i�złośliwi awanturnicy, którzy przestają mieć rację bytu. „Wy-
pędzenie” nie spowodowało u�większości autorów żadnej wartej uwagi zmia-
ny wzorców obcości i�wrogości93, co więcej, owe wzorce do dziś determinu-
ją ogólny obraz polskiego sąsiada, wobec czego „niemiecki obraz Polski we 
współczesności bądź bezpośredniej przeszłości tylko z�trudem [oddziela się] 
od doświadczeń wypędzonych ze stron ojczystych”94. Stereotyp „polskiego 
bałaganu”95 z�powodzeniem powielają m.in. Leonie Ossowski96 i�Janosch97. 

IX.

Z�POWIELANIEM STARYCH UPRZEDZEŃ ściśle wiąże się utrwalona w�krajobra-
zie mityczna redefi nicja (na ogół wieloetnicznej) utraconej ojczyzny jako 
rdzennie niemieckich terenów. Ja wspominające wpisuje Ja wspominane 
(i�tym samym także siebie) – jak to już widzieliśmy – w�skonstruowany kra-
jobraz, który wiąże z�tylko pozornie biografi cznymi historiami o�pochodze-
niu. W� rzeczywistości naturalizacja utraconej ojczyzny wydłuża biografi ę 
Ja wspominanego daleko w� przeszłość i� wpisuje je w� ponadindywidualne 

92 Patrz M. Mackiewicz, Das Nationalitätenproblem in literarischen Texten aus der Zeitschrift „Der 
Oberschlesier” 1919-1933, w: Nationale ldentität aus germanistischer Perspektive. Hg. v. M.K. Lasato-
wicz i�J. Joachimsthaler, Opole 1998, s. 75-85.

93 Por. E. Mehnert, Vademekum der Imagologie, Chemnitz 1997.
94 H. von Zitzewitz, Das deutsche Polenbild in der Geschichte. Entstehung – Einfl üsse – Auswir-

kungen, Köln-Weimar-Wien 1991, s. 226.
95 Por. fundamentalną pracę H. Orłowskiego, „Polnische Wirtschaft”. Zum deutschen Polendiskurs 

der Neuzeit, Wiesbaden 1996 (= Studien der Forschungsstelle Ostmitteleuropa an der Universität 
Dortmund 21).

96 Patrz L. Ossowski, Holunderzeit, München 1993, s. 222-223.
97 Patrz Janosch, Polski Blues, München 1991.
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tradycje, które mają do spełnienia taką samą funkcję ochronną, jak ma-
ciczna natura. Poza tym zakotwiczają one pochodzenie Ja wspominane-
go w�mitycznie odległych czasach. Możliwe jest wtedy (nawet jeśli nie jest 
to wyraźną intencją) formułowanie roszczeń prawnych: „Tak nakładała się 
warstwa na warstwę, mijał rok za rokiem w�rytm przyrody. To ona określała 
proporcje naszego świata, była jednak pełna nieoczekiwanych zdarzeń, ta-
jemniczych zjawisk nocą w�lesie i�dziwnych odgłosów nad brzegiem mrocz-
nego jeziora. Wzrastały tak pokolenia za pokoleniami, ucząc się przemia-
ny zabawy w�odpowiedzialność”98. Utożsamianie rytmu pokoleń z�„rytmem 
przyrody” implikuje niezmienny stan harmonijnej równowagi, osadzenia Ja 
wspominanego i�wszystkich jego przodków w�samej naturze, zagwarantowa-
ną przez „równomierność” wewnętrzną spójność pokoleń, które jawią się 
jako niemal niezniszczalna całość.

Na południu Prus Wschodnich, między torfowiskami i�piaszczystą pustacią, pośród 
jezior i�sosnowych lasów żyliśmy my, Mazurzy – mieszanina składająca się z�żywio-
łu pruskiego i�polskiego, brandenburskiego, salzburskiego i�ruskiego. Moja rodzinna 
kraina leżała, jak by to powiedzieć, na tyłach historii; nie wydała żadnego sławne-
go fi zyka, żadnego mistrza w�jeździe na wrotkach ani też prezydenta, to, co można tu 
było raczej znaleźć, to niepozorne złoto ludzkiej społeczności: drwale i�chłopi, ryba-
cy i�robotnicy deputatowi, drobni rzemieślnicy i�miotlarze. Beznamiętnie i�cierpliwie 
wiedli oni swój żywot; rozmowy, jakie się u�nas prowadziło, dotyczyły odwiecznych 
tematów o�strzyżeniu owiec, o�kopaniu torfu, o�pełni księżyca i�jego wpływie na mło-
de kartofl e, o�kornikach, albo też o�miłości99.

Ten świat jest statyczny, archaiczny i�przednowoczesny. Jako przeszłość 
żyje jeszcze we wspominającej siebie teraźniejszości Ja wspominanego, któ-
re dzięki temu żyje nie tylko w� swoim własnym czasie, ale także w� wie-
lu czasach, które wraz z�nim są wspominane: „Las niczego nie zapomniał. 
W� jego pamięci płonęły ogniska kudłatych myśliwych oraz pożary wznie-
cane przez karczujących go osadników”100. Historia osadnictwa w�utraco-
nej ojczyźnie jest w� ten sposób włączana we własne wspominanie, które 

 98 M. Dönhoff, Nazwy (por. przyp. 41), s. 61.
 99 S. Lenz, Słodkie Sulejki. Tłum. M. Świętek, Poznań 1988, s. 140.
100 H. Piontek, Windrichtungen (por. przyp. 37), s. 75.
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w�większości kontrowersyjną pod względem narodowościowym i�etnicznym 
historię terenów, z�których pochodzą „wypędzeni”, przypisuje własnej gru-
pie etnicznej. Nawet jeśli u�niektórych autorów duma narodowa po 1945 
roku słabnie, a�o�wieloetnicznych stosunkach w�utraconej ojczyźnie myśli 
się z�łagodną nostalgią i�zaklina się na Perkuna, Poklusa i�Potrimpa101, to i�tak 
„własne” pozostaje „własnym”, choćby nawet za cenę późniejszego wyparcia 
jego „niemieckiego” wymiaru na rzecz wieloetnicznego „własnego” mazur-
skiego. Nie jest to jeszcze równoznaczne z�odwetowymi żądaniami, tym nie-
mniej strukturalnie wzorce pamięci antyrewanżystowskiej tylko u�niewielu 
autorów różnią się od wzorców rewanżystowskich. 

X.

PAMIĘĆ „WYPĘDZONYCH” jest zawłaszczana nie tylko przez kontekst, w�któ-
ry wtłoczył go dyskurs w�dawnej Republice Federalnej. Schematy pamię-
ci same są pochodną ideologicznych uwarunkowań dziewiętnastowieczne-
go nacjonalizmu. Oczywiście to wcale nie znaczy, że wszyscy „wypędzeni” 
mieszczą się w�ramach wytyczonych przez najbardziej radykalne wypowie-
dzi reprezentujących ich polityków. Znaczy to tylko tyle, że „wypędzeni” 
w�większości znajdowali się w�historycznie nieszczęśliwym położeniu i�sami 
nadawali swoim wspomnieniom znaczenia, które niekoniecznie odpowia-
dały intencjom osób wspominających. 

Jest więc logiczne i�jednocześnie zdumiewające, że tylko niewielu pisa-
rzy potrafi ło się uwolnić od działania mechanizmów pamięci, która wspo-
minanie natychmiast instrumentalizowała i�kierowała na utarte tory. Na 
koniec kilka przykładów pokazujących, jak takie uwalnianie dokonywało 
się na gruncie literatury. Na przykład śląskie lasy Heinza Piontka noszą śla-
dy drugiej wojny światowej i�nie nadają się – jakkolwiek tęsknota za utra-
conym dzieciństwem jest w�jego tekstach silnie obecna – do utożsamiania 
utraty tego świata z�„wypędzeniem”. To narodowy socjalizm jest przyczyną 
jego zniszczenia. Krajobraz nie zostaje utracony jako krajobraz o�niezmą-
conym pięknie, lecz już przed utratą jest akustycznie nasycony ujadaniem 

101 G. Grass, Psie lata, s. 445-446.
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psów, odgłosami ucieczki, „echami eksplozji” i� „przenikliwymi krzyka-
mi rannych”102. Podobny obraz znajdziemy u�Lipinsky-Gottesdorfa. Krajo-
braz ostatnich tygodni wojny jest u�niego podszyty podprogowymi zagro-
żeniami: „W�lasach trzaskają wystrzały; horyzonty ulegają rozerwaniu, na 
brzegach żarzą się czerwienią, niekiedy ta czerwień wybucha, sięgając pło-
mieniem aż do zenitu, po czym znowu przygasa. Ale w�ciemności nie ma 
spokoju”103.

W�tę stronę zmierza też ironiczne i�drastycznie realistyczne przełamywa-
nie wspominanej idylli, które znamy z�utworów Bienka i�Grassa. Obaj au-
torzy nie tylko szukają przyczyny zniszczenia utraconej ojczyzny po właści-
wej stronie, ale pokazują też problematyczność samych wspomnień. Żałoba 
z�powodu utraty oczywiście nie znika, ale rewanżystowskie instrumentaliza-
cje zostają pozbawione podstaw. Dotyczy to naturalnie także wyraźnie za-
deklarowanej rezygnacji z�roszczeń, m.in. przez Marion Dönhoff i�Dietma-
ra Scholza104.

Istotę procesu wspominania uchwyciło w�mojej opinii jak dotąd tylko 
dwóch autorów: Johannes Bobrowski i�– podążający jego śladem – Manfred 
Peter Hein. Obaj uzmysławiają czytelnikowi, że wspomnienia są językową 
konstrukcją; słusznie język jawi się jako „ojczyzna, która pozostała”105, ale 
taka, która sama się rani i�czuje się poruszona sprawami, od których wciąż 
chce uciec w�niczym niezmącone wspomnienia. Ta wiedza nie oznacza re-
zygnacji z�tęsknoty, ale pociąga za sobą rezygnację ze złudzenia, że wyima-
ginowane wspominanie wystarczy jako dowód, iż wspomnienia zapewniają 
schronienie nie budzące zastrzeżeń moralnych. 

Późny, żałobny wiersz Bobrowskiego każe zadać pytanie, czy „gra” pa-
mięci, rekonstrukcja utraconej ojczyzny jako nienaruszonego, szczęśliwego 
świata w�ogóle może znaleźć usprawiedliwienie:

Zawsze nazywać:
drzewo, ptaka w�locie, czerwonawą skałę, tam, gdzie

102 H. Piontek, Windrichtungen (por. przyp. 37), s. 74.
103 H. Lipinsky-Gottersdorf, Wanderung im dunklen Wind, w: tenże, Zugvögel. Wanderung im 

dunklen Wind. Wenn es Herbst wird. Zwei Romane, München-Berlin 1977, s. 13-145, tu: s. 35.
104 D. Scholz, selbst wenn, w: Mir bleibt mein Lied (por. przyp. 28), s. 354.
105 Kelletat, Stichwörter (por. przyp. 63), s. 46.
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Semantyka pamięci. Utracona ojczyzna – zmitologizowane krajobrazy (2001)  

rzeka płynie, zielona, i�rybę
w�białej mgle, gdy zmierzch
opada na lasy.
Znaki, barwy, to
gra, jestem zakłopotany,
może nie skończyć 
się sprawiedliwie.
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WARMIA I MAZURY JAKO KONCEPCJA HISTORYCZNA 
(2000)

WRAZ Z�REFORMĄ TERYTORIALNĄ z�1 stycznia 1999 r. powstało na północ-
nym wschodzie Polski województwo warmińsko-mazurskie, którego granice 
na wschodzie i�południu od miejsca, gdzie stykają się Rosja, Litwa i�Polska, 
do linii Działdowo-Mława odpowiadają cum grano salis granicom pruskiej 
prowincji „Ostpreußen” do roku 1919. Przy ustalaniu zachodniej granicy 
nowego województwa Elbląg znalazł się w�obrębie województwa warmińsko-
-mazurskiego; tylko w�nieznacznym stopniu jednak można tam stwierdzić 
historyczne powiązanie z�granicami Prus Wschodnich – oczywiście przebieg 
granicy ulegał tutaj w�ciągu stuleci większym zmianom. Podczas gdy polska 
część Prus Wschodnich w�granicach po 1920 r. przed reformą terytorialną 
należała do pięciu województw1, to w�nowym podziale województw również 
na płaszczyźnie administracyjnej odzwierciedla się struktura przestrzenna, 
która w�kolektywnej świadomości Polski jest już od dawna mocno osadzo-
na – gdyż w�polskiej literaturze historycznej, jak i�w�języku dnia codzienne-
go określa się obecnie polską część Prus Wschodnich jako Warmia i�Mazu-
ry. Jeżeli geograficzny zasięg Warmii i�Mazur – w�tym charakterystycznym 
dwuczęściowym złożeniu – w�znacznej mierze pokrywa się z�obecnie polską 

1 Elbląg, Olsztyn, Suwałki, Toruń oraz Ostrołęka. Podczas pierwszego podziału na wojewódz-
twa z�roku 1945 teren Prus Wschodnich znalazł się przed wszystkim w�obrębie województw Gdańsk 
i�Olsztyn; trzy wschodnie powiaty: Gołdap, Olecko oraz Ełk dołączono do województwa Białystok.
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częścią dawnych Prus Wschodnich, to można domniemywać semantycznej 
opozycji między niemiecko konotowanymi Prusami Wschodnimi a�polsko ko-
notowanymi Warmią i�Mazurami, która doprowadziła w�Polsce do awansu 
Warmii i�Mazur. Należy zatem poniżej z�grubsza zastanowić się, po pierwsze 
– nad genezą i�funkcją określenia Warmia i�Mazury, po drugie – nad faktem, 
że określenie to – jako określenie całego regionu, jego historii i�kultury, wy-
grało w�Polsce z�określeniem Prusy Wschodnie.

Nasuwa się przypuszczenie o� zależności podwójnej nazwy od ideolo-
gicznych przesłanek z�czasów Polski Ludowej. Za tym założeniem przema-
wia to, że już przy powierzchownym spojrzeniu na nowe polskie publikacje 
od końca lat 80., w� przeciwieństwie do okresu powojennego, coraz częś-
ciej tam, gdzie wzmiankuje się o�historycznych Prusach Wschodnich2, znaj-
dujemy przykłady użycia określenia Prusy Wschodnie. Za przyczynę zmia-
ny określenia Warmia i�Mazury na Prusy Wschodnie jako nazwy historycznej 
można przyjąć odideologizowanie historiografii, jak i�publicystyki lub też je-
dynie zmianę etykiety przy w�znacznym stopniu niezmienionej treści. Traf-
nym przykładem owej zmiany określenia jest monografia tego regionu w�po-
litycznym myśleniu Polski autorstwa Wojciecha Wrzesińskiego: wydanie 
pierwsze nosi w�tytule nazwę „Warmia i�Mazury”, drugie natomiast odno-
si się wyraźnie do „Prus Wschodnich”3. Spoglądając na Warmię i� Mazu-
ry stwierdzenie, że obydwa człony nazwy są jako takie nieporównywalne, 
nie jest już wprawdzie czymś oryginalnym, to jednak fakt ten należy tu po-
nownie podkreślić, ponieważ narzuca on z�jednej strony pytanie o�badania 
historiograficzne każdego regionu z�osobna, po drugie o�połączenie w�całość 
Warmii i�Mazur.

I

2 Np.: J. Serczyk, A. Tomczak (red.), Dzieje historiografi i Prus Wschodnich i�Zachodnich do 1920 
roku. (Kierunki, ośrodki, najwybitniejsi przedstawiciele). Materiały sesji w�Toruniu 15-16 IV 1988 r., 
Toruń 1989; A. Rzempołuch. Przewodnik po zabytkach sztuki dawnych Prus Wschodnich, Olsztyn 
1992; N. Kasparek, Prusy Wschodnie w�polskiej opinii politycznej lat 1795-1847, Olsztyn 1995.

3 W. Wrzesiński, Warmia i�Mazury w�polskiej myśli politycznej w� latach 1864-1945, Warszawa 
1984, tegoż: Prusy Wschodnie w�polskiej myśli politycznej w�latach 1864-1945, Warszawa 1994.
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ROZPOCZNIJMY OD WARMII: mamy tutaj do czynienia z�wcześnie wyraźnie 
wyodrębnioną jednostką polityczną. Nazwa, wywodząca się od pruskiej kra-
iny Warmii4, przeszła na biskupstwo o�tej samej nazwie, które jako jedyne 
spośród czterech pruskich biskupstw zdołało wymknąć się spod bezpośred-
niej kontroli Zakonu Krzyżackiego. Ze względu na to granice terytorium bi-
skupstwa, nie diecezji, miały już przed rokiem 1466 znaczenie polityczne. 
Od roku 1466 do 1772 były one jednocześnie granicami politycznymi mię-
dzy Prusami Królewskimi a� Książęcymi, względnie między Rzeczpospolitą 
a�terytorium Hohenzollernów. Przy pierwszym rozbiorze Polski Fryderyk II 
anektował Warmię, a�następnie, w�roku 1773, włączył do nowo utworzonej 
prowincji Prusy Wschodnie5. Również po zniesieniu granic administracyj-
nych istniały i�istnieją nadal – oczywiście mające inny przebieg – kościelne 
granice diecezji warmińskiej, tworzącej dzisiaj archidiecezję6. Decydująca 
dla postrzegania Warmii od XIX stulecia była jednak do 1945 r. odmienna 
struktura wyznaniowa i�etniczna7. 

Z�istnienia samodzielnego tworu kościelno-politycznego wynikło, iż już 
dość wcześnie był on przedmiotem osobnej historiografii, której korzenie 
sięgają czasów renesansu. W� XIX wieku stała się Warmia obiektem roz-
ległych niemieckich badań regionalno-historycznych. Bibliografia Ernsta 
Wermkego wymienia od 1820 r.8 pojedyncze niemieckie pozycje o�Warmii, 
np. Ludwiga von Baczko z�charakterystycznym tytułem Über die Verfassung 
des Bisthums Ermland in dem Zeitpunkte, da es unter preußische Herrschaft 
kam (,,O� ustroju biskupstwa Warmii w� momencie przejścia pod pruskie 
panowanie”)9. Historia regionalna wyraźnie nabiera znaczenia od czasu za-
łożenia „Historische Verein für Ermland” z� jego czasopismem „Zeitschrift 

4 Peter von Dusburg, Chronica terre Prussie, III, 3.
5 M. Bär, Westpreußen unter Friedrich dem Großen, t. 2, Leipzig 1909, nr 171, por. Tamże, t. 1, 

s. 83-85.
6 Po 1919 diecezja obejmowała całe Prusy Wschodnie w�ówczesnych granicach; do dzisiejszej 

archidiecezji Olsztyn z�dodatkiem ,,Warmia” należą utworzone w�1992 r. biskupstwa Elbląg i�Ełk.
7 R. Traba, Niemcy – Warmiacy – Polacy. Z�dziejów niemieckiego ruchu katolickiego i�stosunków 

polsko-niemieckich w�Prusach, Olsztyn 1994, s. 39 i�n.
8 E. Wermke, Bibliographie der Geschichte von Ost- und Westpreußen, t. 1: bis 1929, Königsberg 

1933 (dodruk z�suplementem, Aalen 1962); t. 2: für die Jahre 1930-1938. Aalen 1964; t. 3: für die 
Jahre 1939-1970, Bonn-Godesberg 1974; t. 4: für die Jahre 1971-1974. Marburg 1978 (cytowane 
dalej jako: Wermke I�etc. z�podaniem numerów), tu: Wermke I, nr 5926-6069.

9 Beiträge zur Kunde Preußens, 1820, 3. s. 361-419, por. Wermike 1, nr 5496.
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für Geschichte und Altertumskunde Ermlands” oraz z� ,,Monumenta Hi-
storiae Warmiensia”. Stowarzyszenie to powoływało się przy jego powstaniu 
na odrębny historyczny byt państwowy Warmii10. Opierało się ono w�szcze-
gólności na katolickim duchowieństwie i�na Lyceum Hosianum w�Branie-
wie. Punktem odniesienia niemieckich publikacji jest zawsze warmińska 
kapituła katedralna. Podłożem historycznym Warmii była – jak wywodził 
Josef Bender, profesor historii na Hosianum – polityczna niezależność bi-
skupstwa; jednakże historię warmińską można sobie wyobrazić wyłącznie 
tylko jako część historii ,,całej krainy pruskiej”, również gdy Państwo Za-
konne wcale nie było „niwelującym wszystko państwem centralistycznym”. 
Warmia jest według Bendera regionem definiowanym „historyczno-poli-
tycznie”, ale nie „geograficznie” lub ,,etnograficznie”. Jako „duchowe po-
wołanie Warmii” Bender postrzegał pogodzenie przeciwieństw narodo-
wościowych „poprzez pokojową działalność misjonarską i� kolonizacyjną 
po dokonanym przez Zakon podboju. Oderwanie się od Zakonu w�1454 r. 
umożliwiło zachowanie politycznej niezależności Warmii i�poprzez to rów-
nież wyznania katolickiego i�jej niemieckości”. Wraz z�rozbiorem roku 1772 
Warmia stała się – jak określał to Bender – ,,znowuż integrującą częścią 
wielkiej krainy pruskiej” i�osiągnęła szczególną pozycję historyczną, a�wraz 
z� nią ,,prezentację szczególnych stosunków politycznych i� narodowościo-
wych Warmii we wcześniejszych czasach – swój cel”11. Koncepcja „wyjąt-
kowej historii warmińskiej” została więc przez Bendera podporządkowana 
pruskiemu wzorcowi interpretacyjnemu. Nie inaczej brzmiało to u�Vikto-
ra Röhricha, następcy Bendera w�Hosianum, który w�1894 r. konstatował: 
,,Był to w�znacznej mierze kraj niemiecki, który Prusy objęły w�posiadanie, 
kiedy w�roku 1772 dopełniły się losy polityczne biskupstwa”12. Po pierwszej 
wojnie światowej niemieckie postrzeganie historii warmińskiej zmieniło się 
tylko nieznacznie13.

10 Zob.: przedmowa w: „Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde Ermlands” 1, 1858.
11 J. Bender, Ermland’s politische und nationale Stellung innerhalb Preußen’s an den Hauptmomen-

ten seiner früheren Geschichte und Verfassung dargelegt, Braunsberg 1872, 58, s. 109 i�n., 121.
12 V. Röhrich, Ermland im dreizehnjährigen Städtekrieg, „Zeitschrift für Geschichte und Alter-

tumskunde Ermlands” 1894, 11., s. 161-260, 337-489, tu s. 488 i�n.
13 Zob. np. H. Schmauch, Das staatsrechtIiche Verhältnis des Ermlandes zu Polen, Altpreußische 

Forschungen 1934, 11, s. 153-167.
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Niejako obok i�w�sprzeczności z�tą prusko-warmińską perspektywą roz-
wijał się polski pogląd na historię Warmii. Należy tu wskazać przede wszyst-
kim na Karola Emiliana Sieniawskiego, który pochodził z�Ornety, a�także 
na Wojciecha Kętrzyńskiego w�jego rozprawie z�Sieniawskim14. Wywód Sie-
niawskiego jest naznaczony różnymi tendencjami: z�jednej strony mamy do 
czynienia z�etnografi czną prezentacją polskiej ludności na Warmii, z�drugiej 
zaś jego główne zainteresowanie historyczne skupiało się nie na polskich, 
lecz pruskich czasach biskupstwa oraz na historii Zakonu. Chodziło mu 
więc nie tyle o�polityczną przynależność do Polski po roku 1466 – chociaż, 
jak pisał, „ludność warmińska chętnie wstępowała do tego nowego związ-
ku politycznego” – lecz o�regionalną odrębność ludności warmińskiej, która 
z�jednej strony kształtowała się z�oddzielenia od pozostałych „plemion pol-
skich”, a�z�drugiej strony z�mieszanki wpływów słowiańskich, jak i�gocko-
-litewskich oraz niemieckich15. Sieniawski rozwinął tu obraz historii pru-
skiej, który skłaniał się mocno ku koncepcji historii staropruskiej Christo-
pha Hartknocha16; zakładał istnienie pierwotnej ludności słowiańskiej, 
z� której poprzez późniejsze przetasowania gockie, litewskie i� niemieckie 
miała powstać mieszana ludność słowiańsko-prusko-niemiecka17. Jedno-
cześnie odrzucił tezę, jakoby dopiero za czasów Zakonu w� Warmii miała 
mieć miejsce imigracja z� Polski18. Sieniawski reprezentował tu – jak po-
czątkowo także Wojciech Kętrzyński19 – pogląd, skłaniający się w� stro-
nę Dominika Szulca20 i� zmierzający do udowodnienia autochtonicznego 
charakteru ludności polskiej. Sieniawski ograniczył się jednakże w�swoich 

14 K.E. Sieniawski, Biskupstwo warmińskie, jego założenie i� rozwój na ziemi pruskiej z� uwzględ-
nieniem dziejów, ludności i�stosunków geograficznych ziem dawniej krzyżackich, 2 tomy, Poznań 1878; 
odnośna recenzja Wojciecha Kętrzyńskiego w: „Przewodnik Naukowy i�Literacki” 6, 1878, 1136-
-1148. W� tym kontekście również tegoż, Ludność polska w� biskupstwie warmińskiem, „Ateneum” 
1879, 14, s. 370-383, wznowienie w: tegoż. Szkice, wyd. przez Andrzeja Wakara, Olsztyn 1984, 
s. 172-193.

15 K.E. Sieniawski, t. 1, s. 222, 249.
16 Ch.K. Hartknoch, Alt- und Neues Preußen […], Frankfurt, Leipzig 1684; zob. również 

J. Hackmann, Ostpreußen und Westpreußen in deutscher und polnischer Sicht. Landeshistorie als bezie-
hungsgeschichtliches Problem, Wiesbaden, 1996, s. 34-37.

17 K.E. Sieniawski, t. 1, 130; w�nawiązaniu do Hartknocha, dz. cyt., s. 121, 204, 221.
18 Tamże, t. 1, s. 117 i�n.
19 W�związku z�tym zob. niżej.
20 Por. J. Hackmann, Ostpreußen, s. 88-93.
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obserwacjach ludności polskiej do Warmii; nie napotyka się na sięgające 
poza to relacje do Mazur lub do całych Prus Wschodnich. Pod tym wzglę-
dem owa regionalna perspektywa postrzegania Warmii koresponduje z�nie-
mieckim sposobem spoglądania na historię warmińską. Koncepcja Sieniaw-
skiego spotkała się z�ostrą krytyką w�recenzjach Wojciecha Kętrzyńskiego. 
W�tej kwestii krytykował on tezę o�autochtonicznej ludności słowiańskiej, 
metodologicznie krytyka kierowała się przede wszystkim przeciwko Sie-
niawskiego etymologicznej wykładni miejscowych nazw, ponieważ miałby 
on jakoby nie uznawać kolonizacyjnego charakteru polskiego osadnictwa 
na Warmii. Przede wszystkim jednak chodziło o�narodowo-historyczne im-
plikacje tez Sieniawskiego, ponieważ – podczas gdy teza o�autochtonizmie 
forsowała raczej zawężony regionalizm – Kętrzyński chciał wzmocnić polski 
ruch narodowy. Kętrzyńskiemu brakowało u�Sieniawskiego przede wszyst-
kim powiązania ze współczesnym mu antagonizmem narodowościowym, 
któremu to przypisywał centralne znaczenie. Według Kętrzyńskiego udo-
wodnienie polskiej kolonizacji na Warmii służyło obaleniu niemieckiej te-
orii propagowania kultury i�jednocześnie wytwarzało ścisłe więzy z�Polską. 
Defi cytem Sieniawskiego miał być brak przeglądu początków polskiej ko-
lonizacji. Zaoferował go Kętrzyński w�drugiej recenzji, w�której stwierdził, 
że Warmia południowa ma jakoby porównywalną z�Mazurami historię ko-
lonizacji. Polonizacja ludności pruskiej różniła się przy tym wyraźnie – tak 
Kętrzyński – od germanizacji, ponieważ nie charakteryzowała się „wypie-
raniem pierwotnej ludności, co praktykowała niemiecka władza dla do-
bra niemieckich kolonistów, lecz raczej obopólnością w�stosunkach”21. Tym 
zdaje się tłumaczyć polski faktor pruskiej historii, który miał być zakorze-
niony „w�społecznym i�politycznym życiu” w�czasach Zakonu, podczas gdy 
Zakon bronił się przed tymi wpływami22. Już tu staje się wyraźnym, iż spoj-
rzenie historyczne przez pryzmat polskości zdobyło solidną podstawę do-
piero poprzez interpretację historyczno-kolonizacyjną. Pozostaje jeszcze 

21 W. Kętrzyński, Ludność poIska w�biskupstwie, s. 378 i�n.; por. tenże, O�powołaniu Krzyżaków 
przez ks. Konrada, w: Rozprawy Akademii Umiejętności, Wydział Historyczno-Filozoficzny 1903, 
45, s. 125-230, tu s. 150 i�n.; wyd. rozszerzone niemieckojęzyczne: Der deutsche Orden und Konrad 
von Masovien 1225-1235, Lemberg 1904.

22 W. Kętrzyński, O�ludności polskiej w�Prusiech niegdyś krzyżackich, Lwów 1882, s. 596. Teza ta 
odegrała w�dyskusji po roku 1945 ważną rolę. W�związku z�tym zob. niżej.
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do wyjaśnienia, w�jakim stopniu było przez to możliwe połączenie obu re-
gionów zamieszkałych w�drugiej połowie XIX wieku przez ludność polską 
obszarów Prus Wschodnich. Kętrzyński – jak zostanie wykazane poniżej – 
przejął historyczno-kolonizacyjny sposób ujęcia problemu z� niemieckich 
badań historycznych, których wyniki jednak odmiennie zinterpretował. 

Jeżeli już w�przypadku niemieckiego sposobu postrzegania okazało się, 
że narodowo-historyczne wzorce argumentacyjne przed rokiem 1918 „ule-
gły dewaluacji”, to owo stwierdzenie odnosi się również do polskiej per-
spektywy; w�okresie międzywojennym mało zajmowano się tematyką War-
mii i�właściwie dopiero po 1945 r. powróciła ona jako temat dyskusji. Tak 
w�1949 r. Bogusław Leśnodorski w�analizie stosunku prawnego Warmii do 
Korony polskiej przed rokiem 1569 krytycznie rozprawił się z� niemiecką 
tezą o�samodzielności i�niezależności biskupstwa23, a�Karol Górski podkre-
ślił polityczne i�kulturowe więzi z�Polską w�historii warmińskiej po 1466 r., 
które strona polska powinna gruntownie zbadać24.

II

HISTORIOGRAFICZNE BADANIA MAZUR rozpoczynają się później niż w�przy-
padku Warmii. Wermke odnotowuje rozprawę Gustawa Gizewiusza z�roku 
184725 jako pierwszy tekst, który w�nazwie zawiera słowo ,,Mazury”. Abs-
trahując od dzieła Maxa Toeppena o� Mazurach26, Wermke odnotowuje 
tylko drobniejsze pisma. Należałoby oczywiście wskazać na publicystycz-
ną debatę prowadzoną w�okresie poprzedzającym Wiosnę Ludów na temat 

23 B. Leśnodorski, Dominium Warmińskie (1243-1569), Poznań 1949.
24 K. Górski, Polityczna rola Warmii w�Rzeczypospolitej 1466-1772, „Przegląd Zachodni”, 1949, 

nr 7/8, s. 1-23.
25 G. Gisevius, Thesen über das Vordringen des Germanismus in Masuren, „Jahrbücher für slawi-

sche Literatur” 1847. 5, s. 271-287; zob. Wermke I, nr 6465. Tekst nawiązuje do Gizewiuszowskiej 
„polskiej kwestii językowej”. Jeżeli ze względu na nastawienie narodowościowe zaliczymy Gizewiu-
sza do literatury polskiej, to pierwszym „niemieckim” tekstem będzie tekst odnotowany u�Wermke-
go pod nr 6434. t. 1

26 M. Toeppen, Geschichte Masurens. Ein Beitrag zur preußischen Landes- und Kulturgeschichte. 
Nach gedruckten und Ungedruckten Quellen dargestellt, Danzig 1870 (wznowienie Aalen 1979).
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kwestii językowej na Mazurach27. Max Toeppen oraz Jan Sembrzycki/Jo-
hannes Sembritzki28, którzy od lat sześćdziesiątych XIX w. w�swoich pra-
cach poruszali temat Mazur, uważali, że powinni najpierw wyjaśnić nazwę 
,,Mazury”. Toeppen wskazywał na fakt, że regionu tego nie można określić 
poprzez historię zajmowanego przezeń obszaru, lecz poprzez cały zbiór kry-
teriów geograficzno-etnograficznych oraz językowych, a� nazwa „Mazury” 
dla określenia regionu spotykana jest dopiero od początku XIX w.29 Za języ-
kowym określeniem opowiadał się Sembrzycki30. Mniejsza precyzja definicji 
Mazur, względnie fakt, że świadomość regionalna była dopiero w� trakcie 
formowania, pozwoliła w�porównaniu z�Warmią dopiero później, pod ko-
niec XIX w., na wystąpienie inicjatyw mających na celu założenie czaso-
pism i�stowarzyszeń historycznych, przy czym od roku 1895 przede wszyst-
kim należałoby wymienić stowarzyszenie literackie „Masovia” i�noszące tę 
samą nazwę czasopismo. Należy zarazem podkreślić, iż ze względu na póź-
niejsze postrzeganie Mazur łącznie z�Warmią dla wielu autorów, jak widocz-
ne np. u�Sembrzyckiego również w�jego biografi i31, znaczenie miało powią-
zanie Mazur z� Prusami litewskimi w� administracyjnym okręgu Gąbin32. 
Również w�– jeśli nawet czasowo przesuniętej – paraleli dyskusji na temat 
języka wykładowego zaistniało w�XIX w. ścisłe powiązanie między Mazura-
mi a�Prusami litewskimi33.

Według Toeppena Mazury cechowało peryferyjne położenie regionu 
oraz fakt, że ,,znalazły się wcześnie pod niemieckim panowaniem i�wcześnie 
zostały zasiedlone przez Polaków”; sytuacja ta wynikła z�deficytu kolonizacji 
średniowiecznej, ponieważ nie powiodło się już zasiedlenie przez Niemców 

27 Por. G. Gisevius, Die polnische Sprachfrage in Preußen. Eine Zusammenstellung von dahin 
einschlagenden Aktenstücken und Journalartikeln, 3 Hefte, Leipzig 1845, wydane ponownie przez 
Władysława Chojnackiego pt. Polska kwestia językowa w�Prusach, Poznań 1961, tu t. 1, 2. cz. A.

28 J. Sembrzycki, Über Ursprung und Bedeutung der Wörter „Masur” und „Masuren”, „Altpreus-
sische Monatsschrift” 1887, 24. s. 256-262.

29 M. Toeppen. IV i�n.; por. G. Jasiński, Mazurzy w�drugiej połowie XIX wieku. Kształtowanie się 
świadomości narodowej, Olsztyn 1994. s. 23 i�n.

30 J. Sembrzycki, Über Ursprung, s. 261.
31 D. Kasparek, Jan Karol Sembrzycki 1856-1919. Mazur na rozdrożu narodowym, Olsztyn 

1988.
32 Por. np. Wermke I, nr 6205.
33 Odnośnie Prus litewskich zob. J. Hackmann, Die Nationalitäten in Ostpreußen in der preußi-

schen Politik bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts, „Mare Balticum” 1997, s. 38-49.
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jako „mistrzów kultywowania i�uprawiania ziemi”, więc kraj został zasied-
lony przez Mazowian34. Dlatego – podług Toeppena – historia Mazur mie-
ści w� sobie „antagonizm i�pojednanie obydwu narodowości”35. Jeśli poło-
żenie na peryferiach konstytuowało szczególną historię Mazur, to Toeppen 
widział w�czasach mu współczesnych cezurę, która w�ostateczności musiała 
doprowadzić do upadku specyfi ki mazurskiej, ponieważ „z�pewnością moż-
na przewidzieć, że Mazury wyjdą ze swojej izolacji i�wejdą materialnie i�du-
chowo w�ściślejszy niż dotychczas kontakt z�pozostałymi częściami państwa. 
Dla Mazur zaczyna się całkiem nowy okres ich historii”. Na dłuższą metę, 
tak kontynuował, Mazurzy nie mogliby uciec przed wpływem wyższej kultu-
ry państwa pruskiego, ponieważ ,,są oni odseparowani od narodu polskie-
go państwowo, religijnie, społecznie, dialektycznie i�pod innymi względa-
mi do tego stopnia, że nie mogą brać udziału w�rozwoju jego kultury (nawet 
jeśli byłby on szczęśliwszy niźli jest); zdecydowanie nie są zdolni, na co 
wskazuje wielowiekowy zastój ich kultury, podnieść się o�własnych siłach; 
jeżeli ich sytuacja materialna i�duchowa ma ulec jeszcze kiedykolwiek po-
lepszeniu, to może to nastąpić tylko wówczas, gdy błogosławieństwa rozwo-
ju kultury państwa, z�którym powiązani są poprzez najsilniejsze więzi, obej-
mą ich w�pełni swoim zasięgiem; będzie to jednak możliwe jedynie wtedy, 
gdy swój język zamienią na mowę niemiecką”36. Z�tą oceną łączył Toep pen 
politycznie wyraźną krytykę wyobrażeń „fanatyków czysto-polskiego języ-
ka” jak Gizewiusz, dotyczących wspierania polskiej świadomości narodowej 
u�Mazurów37. Tego samego zdania odnośnie rozwoju ludności mazurskiej 
co Toeppen był Sembrzycki. Wykazał on polskie pochodzenie ludności ma-
zurskiej, równocześnie jednak zauważał „ustępowanie ludności mazurskiej”, 
które [polega, J.H.] „na procesie historyczno-kulturowym, który zupełnie 
nie sposób było by zatrzymać”38.

Już u�Toeppena można zauważyć, iż w�przeciwieństwie do w�przeważa-
jącej mierze historyczno-terytorialnego i� -kościelnego spojrzenia na War-
mię, na owym historyczno-demograficznym postrzeganiu historii Mazur 

34 M. Toeppen, Geschichte Masurens, s. 118. 
35 Tamże, s. [1]-[3].
36 Tamże, s. 465, 478.
37 Tamże, s. 478.
38 J. Sembrzycki, Ueber Ursprung, s. 262.
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wycisnął od początku piętno narodowy antagonizm niemiecko-polski, in-
nymi słowy: ujmowanie regionu jako całości było, inaczej niż w�przypad-
ku Warmii, nie do pomyślenia bez postrzegania Mazurów jako ludności 
polskiej lub słowiańskiej, co bezpośrednio pociągnęło za sobą dyskusję na 
temat ich stosunku do Polski. Odnosi się to też vice versa do polskiego po-
strzegania Mazur, jak można to stwierdzić w�XIX w. u�Gizewiusza, a�później 
u� Kętrzyńskiego. Także tutaj punktem wyjścia jest postrzeganie ludności 
mazurskiej, która dopiero konstytuuje region Mazur. Ukazuje to plastycz-
nie również bibliografia Ludwika Finkela, która wprawdzie wymienia pra-
ce na temat Mazur39, ale jako określenie regionu odnotowuje tylko Mazow-
sze (Masowien).

Zauważalna już u�Toeppena niemiecka tendencja do postrzegania histo-
rii Mazur jako historii integracji w�państwie pruskim została ostatnio po-
nownie opracowana w� latach sześćdziesiątych XX w. przez Walthera Hu-
batscha w� jego rozważaniach pruskiej polityki narodowościowej wobec 
ludności mazurskiej i�litewskiej. Zakładając, że ,,historia Prus miałaby być 
identyczna z� historią państwa pruskiego”40, uważał on integrację Mazu-
rów w�społeczeństwie niemieckim za wyznaczoną linię rozwoju. Przyczyną 
przerwania tego procesu miałoby być nacjonalistyczne oddziaływanie z�ze-
wnątrz, więc „posunięcia administracyjne na Mazurach nie [...byłyby] uci-
skiem mazurskości, lecz obroną przed obcą agitacją”41. 

Na niemiecką koncepcję historii Mazur Toeppena Wojciech Kętrzyń-
ski zareagował natychmiast sformułowaniem koncepcji polskiej. Zamiarem 
jego było uchronienie „śladów polskości w�Prusach Wschodnich” przed ich 
zaniknięciem i�„pobudzenie Mazurów z�ich wielowiekowego letargu do ży-
cia i�ruchu narodowego”42. Jego pierwszy historyczno-regionalny opis Mazur 
skierowany był jeszcze oczywiście przeciwko interpretacji historyczno-ko-

39 L. Finkel, Bibliografi a Historyi Polskiej, 3 tomy, Lwów, Kraków 1891-1914 (przedruk Warsza-
wa 1955), nr 11674-11711.

40 W. Hubatsch, Masuren und Preußisch-Litthauen in der Nalionalitätenpolitik Preußens 1870-
-1920, „Zeitschrift für Ostforschung” 1965, 14, s. 641-670 oraz 1966, 15. s. 1-55. Także w�popra-
wionym oddzielnym wydaniu, Marburg 1966, tu cytowane według „Zeitschrift für Ostforschung” 
1965. 14. s. 641.

41 Tamże, s. 657.
42 W. Kętrzyński, O� Mazurach, Poznań 1872, s. 31, 2, 7. Por. również J. Jasiński, Wstęp, w: 

W. Kętrzyński, O�Mazurach, wyd. przez J. Jasińskiego, Olsztyn 1988, s. V-XLV.
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lonizacyjnej Toeppena. Kętrzyński odrzucił pochodzenie Mazurów z�Polski 
i� obstawał przy autochtonicznym polskim charakterze Mazur, podzielając 
w�tej kwestii poglądy Dominika Schulca. Z�tego powodu nie mógł Kętrzyń-
ski wywodzić nazwy Mazury od Mazowsza, zamiast tego ustalił jej etymo-
logię z� języka litewskiego43. W�swoim dziele O�ludności polskiej w�Prusiech 
niegdyś krzyżackich z�1882 r. odszedł Kętrzyński jednak od pierwszych pub-
likacji etnograficznych i� przejął pogląd Toeppena o� kolonizacyjnym cha-
rakterze polskiego osadnictwa na Mazurach, które zatem postrzegał teraz 
jako ,,pruskie Mazowsze”. W�swoim opisie zasiedlania Mazur zajął się Kę-
trzyński nie tylko ludnością polską, ale również pruską i�litewską, które jed-
nak pod względem ich nie-niemieckiego charakteru połączył w�taki sposób 
z�ludnością polską, że doszedł do wniosku: „Na ogół przeważali jednak pra-
wie wszędzie Polacy, z�którymi stopili się Prusowie i�Litwini, i�przed który-
mi ostatecznie musiał także [...] ustąpić element niemiecki”44. Jeżeli wcześ-
niejsza teza o�autochtonizmie wynikała najwyraźniej z�narodowościowego 
wzorca interpretacyjnego, to Kętrzyński wskazywał, że to nowe spojrzenie, 
poprzez odrzucenie niemieckiej teorii propagatora kultury oraz udokumen-
towanie powiązań z�Polską, jeszcze lepiej wspiera polskie roszczenia. Gdyż 
okazało się – tak Kętrzyński – iż Zakon nie zamierzał „uczynić z�Prus kra-
ju niemieckiego, na co wskazuje kolonizacja polska oraz litewska”45. Podob-
nie nie może Zakon, tak jak mniema Heinrich von Treitschke, być uważany 
za prekursora polityki germanizacyjnej, ponieważ, tak Kętrzyński, „daw-
ni Niemcy – i� tym odróżniają się korzystnie od dzisiejszych – unicestwia-
li tylko narody pokonane przy pomocy miecza – tak więc i�Prusów”. Pod-
sumowując swoje badania, Kętrzyński doszedł do wniosku, że około roku 
1410 ludność polska Prus wraz z�mieszkańcami Pomorza Gdańskiego sta-
nowiła w�Państwie Zakonnym większość. Ostatecznie w�XVI i�XVII wie-
ku Mazury „jeżeli nie były już czysto polskie, to były wypełnione ludnością 
polską”46. Jej spadek był dopiero wynikiem pruskiej polityki germanizacyj-
nej. Nadrzędną ideą Kętrzyńskiego, który dążył do zrównoważenia niemie-

43 W. Kętrzyński, O�Mazurach, 1988, s. 8; por. J. Sembrzycki, Ueber Ursprung.
44 W. Kętrzyński, Udział Polaków i� innych narodów w� kolonizacyi Mazowsza pruskiego, 

„Przewodnik Naukowy i�Literacki” 1882, 10, s. 526-543, tu s. 543, por. tenże, O�ludności, s. 244.
45 W. Kętrzyński, O�ludności, s. VIII.
46 Tamże, s. 580, 615.
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ckiej historiografii, było nawiązanie do polskości, tak więc dla osiągnięcia 
celów narodowych za usprawiedliwioną uważał instrumentalizację swoich 
naukowo ugruntowanych prac.

III

POSZUKIWANIE GENEZY dwuczłonowego pojęcia Warmia i� Mazury prowa-
dzi więc do koncepcji Wojciecha Kętrzyńskiego spoglądania na historię po-
przez pryzmat polskości. Oczywiście należy w� tym momencie wspomnieć 
o�pewnych ograniczeniach, gdyż, po pierwsze, już przed Kętrzyńskim moż-
na stwierdzić poszukiwanie w�Prusach Wschodnich śladów polskości47. Po 
wtóre, utrwalenie zakorzenionego obecnie w� polskim społeczeństwie po-
łączenia obydwu regionów w�dwuczłonowej nazwie Warmia i�Mazury na-
stąpiło najwyraźniej dopiero później. Wprawdzie można stwierdzić po roku 
1918 publikacje, które w�tytule łączą Warmię z�Mazurami48, ale mimo tego 
w� publikacjach historiograficznych przeważa jednoznacznie nazwa Pru-
sy Wschodnie. Dotyczy to również polskiej historiografii okresu międzywo-
jennego, jak np. jest to widoczne na przykładzie Dziejów Prus Wschodnich. 
W�kontekście tej pracy zbiorowej, która została zrealizowana tylko częścio-
wo, nie pojawia się żaden tytuł, który zawierałby określenie Warmia i�Ma-
zury. W�drugim tomie Prusy Książęce tytuły poszczególnych części zawierają 
przeważnie określenie „Prusy Wschodnie”. W�planach z�1938 r. trzeci tom 
miał nosić tytuł Żywioł polski i�polskie wpływy kulturalne w�Prusach Wschod-
nich. Były tam przewidziane wprawdzie trzy części dotyczące historii osad-
nictwa i� ludności Mazur – również Warmia pojawia się w� jednym tytule, 
ale nie w�powiązaniu z�Mazurami, lecz – historycznie bardziej trafnie – jako 

47 Zob. również wymienioną w�przypisie 2 monografi e N. Kasparka, jak też W. Wrzesińskiego, 
Prusy Wschodnie, s. 12-31.

48 Wermke I�odnotowuje jako polskie publikacje np. nr 211, 5931, 6386, jako niemiecką publi-
kację zob. Wermke I, nr 3107; przy tym (M. Worgitzki, Geschichte der Abstimmung in Ostpreußen. Der 
Kampf um Ermland und Masuren, Leipzig 1921) dotyczy to jedynie tytułów, które powstały w�związku 
z�plebiscytem 1920 r. i�poprzez użycie terminu Warmia i�Mazury odzwierciedlają polskie nazewnictwo. 
Wermke III zawiera jako kategorie z�jednej strony Warmię i�Mazury z�osobna, jak również Warmię i�Ma-
zury, tam, nr 7251-7651 znajdują się, z�małymi wyjątkami, tylko polskie tytuły; ten sam podział znajdu-
je się także w�Wermke IV, wymienione są tam tylko dwa niemieckie tytuły dotyczące Warmii i�Mazur.
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Warmia i� Ziemia Malborska49. W� tym kontekście należy zauważyć, że po 
pierwszej wojnie światowej praktycznie nie miała miejsca percepcja prac 
Kętrzyńskiego na temat Prus Wschodnich. Jego czczenie jako „syna ziemi 
odzyskanej” lub „wielkiego syna ziemi mazurskiej” jest jednoznacznie wy-
tworem drugiego okresu powojennego50.

Wynika z�tego, że dopiero po 1945 r., poprzez wyraźne zdystansowanie 
się od nazwy Prusy Wschodnie, uwolnione miejsce semantyczne zostało za-
jęte przez Warmię i�Mazury51. Faktycznie można jeszcze do roku 1947 od-
notować publikacje nawiązujące do Prus Wschodnich52, jednak u�Karola 
Górskiego i�Kazimierza Piwarskiego jest wyraźnie zauważalne krytyczne na-
stawienie wobec wschodnio-pruskiej historii, którą według nich cechować 
miał odwieczny niemiecko-polski antagonizm od czasów Zakonu Krzyża-
ckiego po Trzecią Rzeszę. Fakt odwrócenia się od określenia Prusy Wschod-
nie można również stwierdzić w� wypowiedziach Gerarda Labudy. Na hi-
storii Prus Wschodnich wywarły wg Labudy piętno wielowiekowy konfl ikt 
niemiecko-polski oraz ciągłość w�uciskaniu miejscowej ludności pruskiej, 
jak i�polskiej przez element niemiecki53. Prusy Wschodnie są – tak pisał on 
w�roku 1947 – dla Polski pod względem historyczno-regionalnym całkowi-

49 Dzieje Prus Wschodnich, t. 1: Prusy Krzyżackie; t. 2: Prusy Książęce; t. 3: Żywioł polski i�pol-
skie wpływy kulturalne w�Prusach Wschodnich, Toruń 1935-1939. Informacje odnośnie planów wg 
danych każdorazowo na s. 2 okładki u: S. Zajączkowskiego, Podbój Prus i�ich kolonizacja przez Krzy-
żaków (Dzieje Prus Wschodnich 1,4), Toruń 1935; K. Górski, Ustrój państwa i� zakonu Krzyżackie-
go (Dzieje Prus Wschodnich, 1, 8), Toruń 1938; A. Vetulani, Polskie wpływy polityczne w�Prusiech 
 Książęcych (Dzieje Prus Wschodnich, 3, 1), Toruń 1939. Do podobnego stwierdzenia dochodzi rów-
nież M. Zawidzki (wyd.), Prusy Wschodnie. Przeszłość i� teraźniejszość, Poznań 1932, również tam 
Warmia i�Mazury nie odgrywają żadnej roli.

50 E. Serwański, Syn Odzyskanej Ziemi: Wojciech Kętrzyński 1838-1918, Warszawa 1955; 
A. Wakar, Wojciech Kętrzyński. Wielki syn ziemi mazurskiej, Olsztyn 1956.

51 Por. K. Śląski, Nazwa Pomorza w�okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, w: Historia Pomo-
rza, wyd. przez G. Labuda, t. I: Do roku 1466, Poznań 1972, część 1, s. 47-51, tu s. 48-50; odnoś-
nie dyskusji dot. nazw zob. również J. Hackmann, Gerard Labudas Konzeption der Geschichte Pom-
merns, „Jahrbuch für Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands” 1993, 41, s. 109-134, tu s. 115 i�n.

52 S. Srokowski, Prusy Wschodnie. Studium geografi czne, gospodarcze i�społeczne, Gdańsk 1945; 
K. Górski, Państwo Krzyżackie w�Prusach, Gdańsk, Bydgoszcz 1946; K. Piwarski, Dzieje Prus Wschod-
nich w�czasach nowożytnych, Gdańsk, Bydgoszcz 1946; odnośnie obydwu prac zob. recenzje G. La-
budy, Dwie publikacje o�Prusach Wschodnich, „Przegląd Zachodni” 1946, 2, s. 873-879. Górski i�Pi-
warski wydali również opracowania dla szkół: K. Górski, Krótkie dzieje Prus Wschodnich, Warszawa 
1946; oraz K. Piwarski, Prusy Wschodnie w�dziejach Polski, Kraków 1947.

53 G. Labuda, Dwie publikacje, s. 873.
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cie nieinteresujące, ponieważ historia tego regionu to jedynie historia uci-
sku jego mieszkańców. Prusy Wschodnie były niejako obcym ciałem w�pol-
skim organizmie, z� którego ciągle wypływało niebezpieczeństwo wojny54. 
Swoim postulatem dekolonizacji historii Prus Wschodnich wspierał Labuda 
ze względów pragmatycznych spojrzenie historyczne przez pryzmat polsko-
ści, podczas gdy sięgające zapatrywania historyczno-strukturalne zeszły na 
plan dalszy55. Podczas gdy Labuda w�oparciu o�oficjalne nazewnictwo Po-
morze Mazowieckie w� swojej koncepcji „Wielkiego Pomorza” chciał zanie-
chać pojęcia Prusy Wschodnie, to jednak nastała w�tych latach koniunktu-
ra na nazwę Warmia i�Mazury. Dość ewidentnie poza obszarem działalności 
Labudy subsumcja dawnych Prus Wschodnich pod Pomorze (z�dodatkami 
mazurskie, mazowieckie lub wschodnie) została przejęta tylko w�bardzo ogra-
niczonym zakresie. I�tak istniała wprawdzie na pierwszym polskim kongre-
sie historyków w�roku 1948 we Wrocławiu sekcja historii Wielkiego Pomo-
rza, ale już w�tytułach odczytów nie przewijało się to nazewnictwo, chociaż 
znajdują się tam dwa przyczynki na temat „Mazur pruskich”56.

Wyraźną oznaką tego przesunięcia wagi znaczeniowej na określenie War-
mia i�Mazury są obydwa tomy poświęcone temu regionowi w�serii „Ziemie 
Staropolskie” Instytutu Zachodniego w�Poznaniu. Tamże wypowiada się re-
dakcja przeciwko postrzeganiu regionu jako Pomorze Mazowieckie i�opowia-
da się w�zamian za Warmią i�Mazurami, chociaż jako trzeci region omawia 
się tam obszary na wschód od Wisły i�Nogatu jako Powiśle. Na określenie 
Warmia i�Mazury wydawcy zdecydowali się jednak – jak czytamy w�słowie 
wstępnym – „dla zaznaczenia tradycji i�historycznego związania tych obsza-
rów z�Polską”57. Jeżeli konstrukcja publikacji orientuje się na granice obsza-

54 G. Labuda, Wielkie Pomorze w�dziejach Polski, Poznań 1947, s. 61, 70 i�n. Bez tak ostrej ar-
gumentacji, choć w�stylu podobnie, ponownie sformułowane jako kontekst historyczno-regionalny 
przez M. Biskupa i�G. Labudę, Dzieje Zakonu Krzyżackiego w�Prusach. Gospodarka – Społeczeństwo – 
Państwo – Ideologia, Gdańsk 1986, s. 6.

55 G. Labuda, Dwie publikacje, s. 874, 877; por. J. Hackmann, Gerard Labudas Konzeption, 
s. 117 i�n.

56 A. Wojtkowski i� I. Pietrzak-Pawłowski, Budzenie się świadomości narodowej Mazurów pru-
skich, w: Pamiętnik VII Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich we Wrocławiu 19-20 września 1948, 
Warszawa 1948, t. 1, s. 101-109 i�110-120.

57 Od redakcji, w: S. Zajchowska, M. Kiełczewska-Zaleska (wyd.), Warmia i�Mazury (Ziemie 
Staropolskie, t, 4), Poznań 1953, cz. 1, s. 7.
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rów przypadłych Polsce w�1945 r., to nie dlatego, aby wzbudzać reminiscen-
cje Prus Wschodnich, lecz by przedstawić obszary przyłączone do Polski58.

Spojrzenie na program Pierwszej Metodologicznej Konferencji History-
ków Polskich w�Otwocku prowadzi do podobnego spostrzeżenia: jedynymi 
pracami, które zajmowały się regionem byłych Prus Wschodnich, były pra-
ce odnoszące się do Warmii i�Mazur, mające na celu przyporządkowanie do 
historii narodu polskiego, które to Irena Pietrzak-Pawłowska uważała za ist-
niejące od początków polskiej historii59. W�przeciwieństwie do tego Konfe-
rencja Pomorska w�roku 195460 nie zajmowała się tym regionem.

Po tomach Warmia i�Mazury z�serii „Ziemie Staropolskie” przede wszyst-
kim w�Ośrodku Badań im. Wojciecha Kętrzyńskiego w�Olsztynie ukazały 
się od końca lat 50. liczne publikacje o�Warmii i�Mazurach, które w�efek-
cie opierają się na założeniu Instytutu Zachodniego, aby określenie Warmia 
i�Mazury traktować jako synonim polskich Prus Wschodnich, a�w�szczegól-
ności podkreślać polski charakter ludności i�kultury61. Zamiar ten nie ogra-
niczał się do ludności polskiej w�XIX i�XX wieku, lecz równocześnie przywo-
ływane były argumenty z�wcześniejszych epok, wywodzące się z�postrzegania 
historii przez pryzmat polskości regionu. Zaliczało się do tego w�publikacji 
z� roku 1958 pruskie powstanie przeciwko Zakonowi Niemieckiemu, rów-
nież historia biskupstwa warmińskiego od zarania była interpretowana jako 
opór przeciwko ekspansji Zakonu62. Dla czasów nowożytnych na pierwszym 
planie stała polska ludność i�kultura, jak również stosunki między regionem 
i�Polską. „Egzystencja i�wytrwanie polskiego narodu na Warmii i�na Mazu-

58 Por. Warmia i�Mazury, t. 2, s. 271.
59 I. Pietrzak-Pawłowska, W�sprawie dziejów narodu polskiego na Warmii, Mazurach i�Powiślu, w: 

Pierwsza Konferencja Metodologiczna Historyków Polskich. Przemówienia, referaty, dyskusja, Warszawa 
1953, s. 241-245; B. Leśnodorski, Z�dziejów Warmii i�Mazur, w: dz. cyt., s. 387–390.

60 Konferencja Pomorska 1954, wyd. przez Polską Akademię Nauk, Instytut Historii, 2 tomy, 
Warszawa 1956.

61 Jako publikacje z� lat 50. należy wymienić: W. Chojnacki, Mazury i� Warmia 1800-1870, 
Wrocław 1959; E. Martuszewski (wyd.), Z�dziejów Warmii i�Mazur, Olsztyn 1958. Od roku 1957 
wydaje Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w�Olsztynie „Komunikaty Ma-
zursko-Warmińskie”, odnośnie ich treści zob. J. Minakowski, Komunikaty Mazursko-Warmińskie. Bi-
bliografi a zawartości za lata 1957-1992, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, 1993, nr 2, s. 242-
-368.

62 J. Antoniewicz, Walki wyzwoleńcze Prusów z� Zakonem Krzyżowym, w: Z� dziejów Warmii 
i�Mazur, 39-44; W. Ogrodziński, Władztwo biskupów na Warmii, w: dz. cyt., s. 71-81.
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rach miały wcale niemałe znaczenie dla żywotności praw Polski do jej tere-
nów nadbałtyckich”, pisał Władysław Ogrodziński w�tej publikacji63. Tak-
że w�wydanych przez Gerarda Labudę Szkicach z�dziejów Pomorza Warmia 
i�Mazury dominuje nad Pomorzem Mazowieckim lub Pomorzem Mazurskim64.

Koncepcyjne podejście badań historycznych do Warmii i�Mazur odno-
si się z�jednej strony w�postulowaniu uwzględnienia całego procesu histo-
rycznego od historii pruskiej do czasów współczesnych i� jego analizy hi-
storyczno-strukturalnej do koncepcji Historii Pomorza65. Z� drugiej strony 
stwierdza się znaczne odstępstwa w�olsztyńskiej koncentracji na wiek XIX 
i� XX, ponieważ zauważa się tu wyraźne ograniczenie do historycznych 
punktów widzenia przez pryzmat polskości66. W�tym ujęciu pruska polityka 
dotycząca Polski była postrzegana również jako oznaka polskich faktorów 
historycznych, co można zauważyć u�Tadeusza Cieślaka, który w�1965 r. pi-
sał: „Więź Warmii i�Mazur z�resztą polskich regionów nie była wyłącznie na-
stępstwem geograficznego sąsiedztwa i�decyzji politycznych końca drugiej 
wojny światowej, lecz w�omawianej epoce [XIX i�XX wiek, J.H.] utrzymy-
wała się nieprzerwanie dzięki ciągle istniejącym więziom językowym i�po-
litycznej współpracy w� najważniejszych dla polskiego narodu kwestiach. 
O�sile i�trwałości tych związków świadczą m.in. ich przeciwnicy, którzy bez-
ustannie przypominali o� «polskim zagrożeniu»67”. Z� tej perspektywy roz-
woju polskiej świadomości narodowej, względnie z�perspektywy niepowo-
dzenia pruskiej polityki integracyjnej, wynika jedność Warmii i�Mazur. Przy 

63 W. Ogrodziński, Warmia w�granicach Polski, w: Z�dziejów Warmii i�Mazur, s. 95-106, tu 106; 
por. J. Jasiński, Z�zagadnień łączności kulturalnej Warmii i�Mazur z�całością ziem polskich, w: dz. cyt., 
s. 119-136.

64 Por. rejestry nazw geograficznych w: G. Labuda (wyd.), Szkice z� dziejów Pomorza, 3 tomy, 
Warszawa 1958-1961.

65 Tak np. u�M. Biskupa, Potrzeby badawcze historiografi i Warmii i�Mazur do końca XVIII w., 
w: Stan i�potrzeby nauk społecznych na Warmii i�Mazurach, Referaty z� sesji naukowej w�Olsztynie 
26-27 luty 1965 r., Olsztyn 1966, s. 31-46, tu s. 33; znajdują się tam również krytyczne uwagi 
dotyczące wspólnego ujmowania Warmii i� Mazur, dz. cyt., s. 45 i� n.; por. J. Hackmann, Gerard 
Labudas Konzeption, s. 127-130.

66 Por. W. Wrzesiński, Olsztyńskie badania regionalne, w: Stan i� potrzeby, s. 16-20; J. Jasiński, 
Potrzeby badawcze historiografi i Warmii i�Mazur do końca XVIII w. do 1945 r., w: dz. cyt., s. 47-57, 
tu s. 50-52.

67 T. Cieślak, Miejsce Warmii i� Mazur w� historii ziem polskich XIX i� XX w., „Komunikaty 
Mazursko-Warmińskie”, 1965, nr 1, s. 81- 89, tu s. 81.

Prusy Wschodnie.indd   773Prusy Wschodnie.indd   773 14.06.2022   16:22:2014.06.2022   16:22:20



« 774 »

Jörg Hackmann

tym, jak już w�XIX wieku, opór przeciwko pruskiej polityce językowej uwa-
żany był za oznakę co najmniej utajonej polskości68. Taki punkt widzenia 
historycznego poprzez pryzmat polskości został wzmocniony założeniami hi-
storycznego materializmu, który nadawał polskości atrybut postępowości. 

***

Gdy spojrzymy na te trzy syntezy dotyczące historii Warmii i�Mazur, któ-
re od lat 80. ukazały się w� Olsztyńskim Ośrodku Badań Naukowych, to 
okazuje się, że publikacja z�roku 1985 Warmia i�Mazury. Zarys dziejów jest 
w�znacznej mierze identyczna z�Dziejami Warmii i�Mazur w�zarysie (1981-
-1983)69. W�słowie wstępnym do drugiego wydania wydawcy oczywiście od-
cinają się od pierwszej wersji, której koncepcja wywodziła się jeszcze z� lat 
sześćdziesiątych. Jednakże cel obydwu wydań w�znacznej mierze nie uległ 
zmianie. Uwaga skupia się – tak sformułowano w� pierwszym wydaniu – 
przede wszystkim na „historii elementu polskiego i�historii polityczno-pań-
stwowej. Inne kwestie natomiast, takie jak problem ludności niemieckiej, 
historia gospodarki i�kultury, zostały uwzględnione tylko na tyle, na ile są 
konieczne dla zrozumienia powszechnego procesu historycznego na tych 
obszarach”70. W�słowie wstępnym do drugiego wydania brakowało informa-
cji o�nieuwzględnieniu ludności niemieckiej, a�poza tym włączono rozdział 
o�reformacji. Stąd ujawniła się tu utrata znaczenia antagonizmu narodowe-
go, jednocześnie w�nowej wersji zyskały jednakże na znaczeniu czynniki po-
pularyzujące, odnoszące się do polskości, co widać już w�redukcji rozdzia-
łów poświęconych średniowieczu na korzyść historii najnowszej po roku 
1939. W�syntezach tych wyraźnie widoczna jest motywowana współczes-
nością zmiana odniesienia obszarowego, gdyż do historii XIX wieku synte-

68 T. Cieślak, Miejsce, s. 82 i�n.; jak również: J. Jasiński, Zabór warmiński, w: Warmia i�Mazury. 
Zarys dziejów, wyd. przez OBN, Olsztyn 1985, s. 335-347, tu s. 356 i�n.; S. Szostakowski, Polityka 
germanizacyjna państwa pruskiego i� walka o� język polski do 1870 roku, w: dz. cyt., s. 364-384, tu 
s. 383 i� n.; także J. Jasiński, Świadomość narodowa na Warmii w� XIX wieku. Narodziny i� rozwój, 
Olsztyn 1983, s. 95-98, 249-254, 398-401.

69 Dzieje Warmii i�Mazur w�zarysie, wyd. przez OBN, t. 1: Od pradziejów do 1870 roku; t. 2: 
Od 1871 do 1975 roku, Warszawa 1981-1983; Warmia i�Mazury. Zarys dziejów, wyd. przez OBN, 
Olsztyn 1985.

70 Od wydawcy, w: Dzieje Warmii i�Mazur w�zarysie, t. 1, s. 5 in.
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zy te obejmują teren osadniczy Prusów, Państwo Zakonne i�Prusy Książęce, 
tzn. dawne Prusy Wschodnie. Nie oznacza to oczywiście, że poszczególne 
prace w� sumie były ukierunkowane na wąski koncept historycznego wi-
dzenia Warmii i� Mazur poprzez pryzmat polskości, jeśli chodzi o� średnio-
wiecze i�wczesne czasy nowożytne korespondują one raczej z�prezentacja-
mi w� Historii Pomorza71. Ta bardziej uwypuklona historyczno-narodowa 
ciągłość w�historiografii Warmii i�Mazur wynika jednakże z�faktu, że histo-
ryczno-strukturalne ujęcie problemu, które bazuje na integracji regionów 
nadbałtyckich z� narodem polskim, tylko w� wyraźnie niewielkim stopniu 
mogło tu zastąpić odniesienie do polskości. Można tym również wytłuma-
czyć powściągliwość Olsztyńskiego Ośrodka względem koncepcji Pomo-
rza72. Opublikowana w�roku 1992 synteza Stanisława Achremczyka Histo-
ria Warmii i�Mazur potwierdza w�swoim założeniu owe stwierdzenia. Także 
Achremczyk rozpatruje do roku 1466 całe Państwo Zakonne, potem dołą-
cza prezentację Warmii jako części Rzeczpospolitej do 1772 r., a�następnie 
omawia historię Prus Wschodnich od 1466 do 1772 r. Od tej cezury wspól-
nie traktuje on Warmię i�Mazury, przy czym od połowy XIX w. ogranicza się 
on do polskiego ruchu narodowego73. Okazuje się tu, że w�perspektywie hi-
storycznej obstawanie przy koncepcie Warmii i�Mazur prowadzi do naro-
dowo- lub narodowościowo-historycznie zawężonej perspektywy, która nie 
może uwzględnić rozległych obszarów wschodniopruskiej historii regional-
nej, ponieważ rozwija ona – prawdopodobnie nieświadomie – antagonizm 
narodowościowy jako punkt postrzegania.

Jeżeli, jak stwierdzono na początku, w�administracyjnym nazewnictwie 
Warmia i� Mazury przyjęły się jako nawiązujące do współczesności okre-
ślenie polskiej części byłych Prus Wschodnich, to można uwzględniając 
dziejo pisarstwo skonstatować, iż odwołanie się do Prus Wschodnich – także 

71 Np.: J. Okulicz, Osadnictwo ziem pruskich od czasów najdawniejszych do XIII wieku, w: Dzieje 
Warmii i�Mazur, t. 1, s. 8-60; J. Powierski, Państwo krzyżackie w�Prusach, w: dz. cyt., t. 1, s. 92-
-118; F. Mincer, Prusy Książęce. Królestwo w�Prusach (od 1701 r.) i�Warmia w�XVI- XVIII wieku. Rys 
historyczny, w: dz. cyt., t. 1, s. 190–207.

72 Np. u� W. Ogrodzińskiego, Swoistość rozwoju kulturalnego Warmii i� Mazur (Wstęp do 
zagadnienia), w: Rola kultury w�integracji Ziem Odzyskanych, Olsztyn 1987, s. 36-49, tu s. 39.

73 S. Achremczyk, Historia Warmii i�Mazur. Od pradziejów do 1945 roku, Olsztyn 1992. Nowum 
stanowi tu jednakże podjęcie tematu ucieczki i� wypędzenia ludności niemieckiej, 270 i� n.; por. 
także recenzję G. Jasińskiego, Nordost-Archiv NF 2, 1993, z. 1, s. 127-134.
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z� dodatkiem „dawne” – tam, gdzie jest to historycznie wskazane, prowa-
dzi do historyczno-regionalnej obiektywizacji i�zgłębienia. Takie historycz-
nie skonstruowane zróżnicowanie semantyczne może przyczynić się do 
odideologizowania Warmii i�Mazur w�Polsce i�vice versa również w�Niem-
czech. Jeżeli dla niemieckiego czytelnika wypowiedź „Żyjemy na Warmii 
i�na Mazurach”74 brzmi niezgrabnie, to przynajmniej zostaje odnotowane, że 
również Republika Federalna zna podwójne nazwy regionów, powstałe do-
piero po roku 1945.

74 Tak w�polityczno-kulturalnej korespondencji wydanej przez Ostdeutscher Kulturrat, 1995, 
z. 930, s. 12-13.
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CZYJE SĄ PRUSY WSCHODNIE? 
(2005)

„Niemiecka ziemia” czy „kraj reakcyjnych junkrów”?

O�PRUSY WSCHODNIE TOCZY SIĘ OD 1945 ROKU swego rodzaju wojna wy-
znaniowa. „Centrum propagandy nacjonalizmu, faszyzmu i� rewanżyzmu” 
– tak autorzy lewicowej ulotki protestowali w�1987 roku przeciwko utwo-
rzeniu w�Lüneburgu Muzeum Prus Wschodnich, regionu dostrzeganego na 
zachodzie powojennych Niemiec głównie wtedy, gdy do głosu dochodzi-
li przedstawiciele związków wypędzonych. Ich roszczenia terytorialne były 
wodą na młyn komunistycznych władz Niemieckiej Republiki Demokra-
tycznej, Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i� innych państw Układu War-
szawskiego i�z�reguły wywoływały reakcje, zawsze ostre.

Podczas gdy za żelazną kurtyną wszystkie grupy społeczne obawiały się 
powrotu Niemców, społeczeństwo Republiki Federalnej w� poglądach na 
dawne niemieckie tereny wschodnie już dawno podzieliło się na dwa obozy. 
Reinhold Rehs, socjaldemokratyczny poseł do Bundestagu i�rzecznik Ziom-
kostwa Prus Wschodnich, w�swoim przemówieniu „Prus Wschodnich sło-
wo na chwilę obecną”, wygłoszonym 3 lipca 1966 roku w�Düsseldorfi e do 
ponad dwustu Wschodnioprusaków, nie pozostawił wątpliwości co do tego, 
gdzie kryje się domniemany wróg: „U�nas jest to grupa zakompleksionych 
intelektualnych fanatyków, którzy o�wypędzonych z�ojczyzny mówią i�piszą 
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jak o�chorych umysłowo albo o�nieużytkach politycznych […]. Z�750-let-
niej niemieckiej historii Prus Wschodnich [...] ma zostać kilka ostatnich 
dziesięcioleci; 12 lat niemieckiego uwikłania w�błąd i�zbrodnie dyktatury”1.

Od kiedy żelazna kurtyna nie istnieje, obydwa obozy zbliżają się do sie-
bie, gdyż bieg wydarzeń i� nowe badania skłaniają do rezygnacji ze skraj-
nych pozycji. Młode pokolenie patrzy na kraj i�jego historię obiektywniej, 
bo już dawno dopytało się sedna sprawy: niemiecko-litewsko-polskich sto-
sunków w�XIX i�XX wieku. To właśnie wtedy niemieccy, litewscy i�polscy 
nacjonaliści zwrócili uwagę na Prusy Wschodnie. I�gdy ojczyźniana histo-
riografi a niemiecka za pomocą dziwacznej ekwilibrystyki myślowej starała 
się dowieść „praniemieckiego” charakteru tej prowincji, strona polska swo-
je prawo do południa Prus Wschodnich jako „prapolskiej ziemi” wywodziła 
z�etnicznej dominacji języka polskiego wśród ludności Mazur i�południowej 
Warmii, a�Litwini domagali się „ponownego zjednoczenia” Pruskiej Litwy, 
czyli terenów położonych na północnym wschodzie dawnej prowincji pru-
skiej, z�wielkolitewską macierzą.

Narody wytwarzają kolektywne wspomnienia. Pamięć historyczna 
i� kulturowa to rezultat kolektywnych procesów tożsamościowych. Prusy 
Wschodnie są tu znakomitym przykładem, gdyż Litwini i�Polacy kształto-
wali swój obraz Niemiec przeważnie na podstawie wydarzeń, jakie się dzia-
ły na ziemi wschodniopruskiej. Wynika to przede wszystkim stąd, że Prusy 
Wschodnie jako miejsce styku kultur oddziaływały na regiony litewsko-
-nadbałtyckie, polskie i�rosyjskie, a�z�drugiej strony jak żadna inna prowin-
cja niemieckiego obszaru językowego wyróżniały się etniczną odrębnością 
mieszkańców.

Na przykładzie Prus Wschodnich możemy też, niestety, prześledzić, 
z�jaką łatwością pamięć zbiorowa poddaje się manipulowaniu i�zafałszowy-
waniu. Przeciwnym biegunem pamiętania jest zapominanie i� bywa w� pa-
mięci społeczeństw równie podatne na wpływy2. Patrząc na to, co pozostało 
w�historycznej pamięci narodów spierających się o�Prusy Wschodnie, mu-
simy stwierdzić, że wszystkie strony coś z�tej pamięci świadomie wyrzucały.

1 R. Rehs, Ostpreußens Wort zur Stunde. Die geistige Grundlage und politische Aufgabe der Ost-
preuße. Die Ansprache des Sprechers der Landsmannschaft Ostpreußen, Reinhold Rehs, MdB, gehalten 
auf dem Düsseldorfer Bundestreffen am 3. Juli 1966, Hamburg 1966.

2 P. Nora, Gedächtniskonjunktur, „Transit” 22 (2001/2002), s. 18-31.
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Od XIX wieku każda z�nich własną pamięcią zbiorową sterowała po swo-
jemu.

Niemcom zawęziła spojrzenie na Prusy ideologiczna manipulacja tłem 
historycznym. Historiografi a pruska, zanim stała się nacjonalistyczna, pod-
kreślała szczególne związki Prus Wschodnich z�sąsiadami, a�pruski historyk 
Christoph Hartknoch (1644-1687) w�pracy Alt- und Neues Preußen pisze: 
„To pewne, że europejska Sarmacja niczym wspólna matka żywi Polaków, 
Litwinów i�Prusów”3. Po II wojnie światowej natomiast jeszcze przez dłu-
gi czas usiłowano negować nieniemieckie wpływy w�Prusach Wschodnich. 
W�ofi cjalnej publikacji Ziomkostwa Prus Wschodnich z�1983 roku czytamy: 
„To nie Słowianie tu mieszkali, lecz lud pogańskich Prusów, który należy za-
liczyć do grupy bałtyckiej, odgałęzienia wielkiej indogermańskiej wspólno-
ty językowej i�ludów [...]. Ludność pruska nie została [...] ani wypędzona, 
ani wytępiona, tylko wspolona w� nowe, bardzo powoli powstające uwar-
stwienie społeczne. W�rezultacie wielowiekowej społecznej asymilacji krew 
ludu staropruskiego zlała się w�jedno z�krwią ludności niemieckiej”4. Jeszcze 
w�1990 roku autorzy popadali w�zupełnie niestosowną egzaltację. „Za wyż-
szością niemieckich kolonizatorów przemawia to, że piętno kultury niemie-
ckiej potrafi li nadać nawet liczebnie przeważającej, niższej warstwie obcego 
narodu i�w�ciągu zaledwie kilku stuleci ją wchłonąć”5.

Niemieckoojczyźniany sposób patrzenia na historię zapoczątkował 
Heinrich von Treitschke, który esejem o� Zakonie Niemieckim w� istotny 
sposób ukształtował jego obraz w�oczach Niemców aż po czasy narodowe-
go socjalizmu, a�nawet późniejsze. Prusy nie miały już uchodzić za parwe-
niusza wśród państw europejskich, a�cel ten zamierzano osiągnąć, wywo-
dząc dzieje kraju od państwa zakonnego, niemieckiej potęgi. W� taki oto 
sposób Prusy Wschodnie stały się „przedmurzem”. Treitschke uważał, że po-
śród anarchicznego zalewu ludów słowiańskich państwo zakonne i�w�ogóle 

3 Ch. Hartknoch, Alt- und Neues Preussen: oder Preussicher Historien zwey Theile, Franckfurt 
am Mayn-Leipzig 1684, s. 101.

4 H.-G. Tautorat, Ostpreußen verpfl ichtet. Ein Beitrag zur Darstellung des lebendigen ostpreu-
ßischen Kulturerbers, wyd. Landkreis Rothenburg (Wümme) i� Kreisgemeinschaft Angerburg, 
(b.m.w.) 1983.

5 H.A. Kurschat. Das Buch vom Mumelland. Heimatkunde eines deutschen Grenzlandes, Olden-
burg 1990 (wyd. 2 niezmienione), s. 117.
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naród niemiecki reprezentowały ład, niezłomność, a� także walory obron-
ne6. Newralgicznym punktem w�tych dziejach był Grunwald/Tannenberg. 
Wzniesiony w�latach 1927-1934 Tannenberski pomnik narodowy miał nie-
wątpliwie gloryfi kować zwycięstwo Hindenburga w�bitwie 1914 roku, ale 
przyświecał mu też inny cel: demonstracja niemieckiej przewagi. W�całko-
witej zgodzie z�niemiecką „polityką narodowościową na pograniczu” (Volks-
tums- und Grenzlandpolitik) miał wieścić Słowianinowi – Rosjanom, jak 
i�Polakom, że po klęsce, jaką w�1410 roku zadały tu Zakonowi wojska pol-
sko-litewskie, przyszło ostateczne zwycięstwo.

Szukanie iunctim między Germanami a�rycerzami Zakonu Niemieckie-
go, ahistoryczne kojarzenie wydarzeń z� czasów średniowiecza i� prehisto-
rii z�aktualnymi, znamienne dla ideologii „walki narodowościowej”, szerzy-
ło się także w�beletrystyce. Max Halbe w�autobiografi i wydanej w�Trzeciej 
Rzeszy tak pisze o�czasach Zakonu: 

„Chcemy cwałować na wschód!”. Zakon Rycerzy Niemieckich pierwszy rzucił ro 
fanfarowe hasło w�Niemczech epoki późnych Stauffów. Przez całe wieki dawali mu 
posłuch synowie mieszczan i�chłopów ze wszystkich niemieckich okręgów i�plemion 
[...]. Każdy Niemiec ma obczyznę we krwi! (Obcość, niestety, najczęściej też!) [...]. 
Nie bez kozery taki historyczny wieszcz jak Treitschke nazwał germański powrót na 
wschód i�wzięcie w�posiadanie oraz ponowne zasiedlenie rozległych, żyznych krain 
między Wisłą a�Dźwiną największym dokonaniem nie tylko w�naszym średniowie-
czu, lecz w�całej naszej historii7.

Erich Maschke, jeden z� protagonistów niemieckiego „Ostforschung” 
(badań nad „niemieckim” wschodem) w�latach Trzeciej Rzeszy, za przykła-
dem Treitschkego upatrywał w�Zakonie Niemieckim symbolu, mitycznego 
przeistoczenia zasady wodzowskiej, wyrosłej do nowej wielkości: 

Jako wzorzec, jako symbol trwale żywotnej treści staje dziś przed nami wizerunek 
Zakonu Niemieckiego i�jego pruskiego państwa. Nic się w�historii nie powtarza; ni-

6 H. von Treitschke, Das deutsche Ordensland Preußen, w: tenże, Historische und politische 
Aufsätze, Leipzig 1865, s. 11.

7 M. Halbe, Scholle und Schicksal. Die Geschichte meiner Jugend, Salzburg 1940, s. 11-14.
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czego nie można skopiować. To jednak, co w�naszych czasach domaga się zewnętrz-
nego kształtu, jest jak najgłębiej pokrewne istocie i�dziełu owego zakonu Niemców. 
Znowu żołnierz i� mąż stanu to jedno. Znowu państwo i� naród wyrastają z� dzieła 
wspólnoty. Znowu panuje idea Zakonu, gdy trzeba drogą najsurowszej selekcji w�jak 
najściślejszej więzi z�państwem niemieckim […] zapewnić narodowi życie i�wielkość 
na całą przyszłość. Tej politycznej woli naszych czasów zaleca się tylko jeden histo-
ryczny symbol: Zakon Niemiecki8.

Symbole, które przetrwały wieki, mają szczególną siłę oddziaływania. Nic 
dziwnego, że zideologizowane dzieje Zakonu zdeterminowały obraz historii 
w�oczach kilku pokoleń. Wiązała się z� tym walka narodowościowa, która 
w�II wojnie światowej przyniosła ludom Europy śmierć i�zniszczenie. Później 
państwa Układu Warszawskiego obciążały winą Republikę Federalną Nie-
miec. Także NRD jako członek bloku wschodniego przeszła ideologicznie 
na ten kurs. Walter Ulbricht już latem 1945 roku oświadczył mieszkańcom 
radzieckiej strefy okupacyjnej: „Chociaż to tak bolesne, nie możemy prze-
cież brać innym narodom za złe, że szukają zabezpieczeń, skoro nasz naród 
nie był w�stanie we własnym państwie poczynić koniecznych kroków, by się 
zabezpieczyć przed silami pruskiego militaryzmu i�przed reakcyjnymi rzecz-
nikami «parcia na wschód»”9. Postępowanie zwycięzców czy też wyzwoli-
cieli usprawiedliwia Ulbricht argumentem, że nie wolno dopuścić, by nie-
miecki nacjonalizm znów wyrwał się spod kontroli. Wzywa rodaków, aby 
okazali zrozumienie dla rozbicia Prus i�dla granicy na Odrze i�Nysie, którą 
w�układzie zgorzeleckim z�1950 roku NRD uznała bądź też musiała uznać.

Od tamtej pory programy nauczania w�NRD kierowały się polityczny-
mi dyrektywami z�Moskwy, w�kwestii Prus Wschodnich bardzo zbliżonymi 
do stanowiska polskiego. W�1952 roku Paul Wandel, minister oświaty lu-
dowej we wczesnych latach NRD, widział w�legitymizacji granicy na Odrze 
i�Nysie jedynie przywrócenie statusu quo ante, mówiąc, że utracone obsza-
ry na wschodzie „dopiero za panowania elektorów brandenburskich, za 

8 E. Maschke, Der deutsche Ordensstaat. Gestalten seiner großen Meister, Hamburg 1940, 
s. 11-14.

9 W. Ulbricht, Die Entwicklung des deutschen volksdemokratischen Staates1945-1953, Berlin 
1958, s. 23, cyt. za: W. Wippermann, Der „deutsche Drang nach Osten”. Ideologie und Wirklichkeit 
eines politischen Schlagworts, Darmstadt 1981, s. 117.
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Fryderyka II i�jego następców w�XVIII i�XIX wieku zostały przyłączone do 
państwa pruskiego jako zdobyczne tereny polskie i� inne słowiańskie”. Po-
zostałe terytoria natomiast były według niego zasiedlone pierwotnie przez 
Słowian i�zostały zgermanizowane przez „feudalnych zdobywców”. Wandel 
przyłączył się więc w�zasadzie do tezy historyków polskich i�radzieckich, ja-
koby przesunięcie Polski na zachód było w�pewnej mierze historyczno-mo-
ralnym zadośćuczynieniem za zbrodniczy niemiecki „Drang nach Osten”.

Polskie, litewskie czy rosyjskie?

GRUNWALD – LITEWSKI ŽALGIRIS, a�niemiecki Tannenberg – to symbol pol-
sko-litewskiego zwycięstwa nad Zakonem Niemieckim w�1410 roku, nato-
miast Prusy Wschodnie kojarzyły się na ogół z�łupieżczym zakonem krzyża-
ckim. Później oznaczały państwo junkrów, a�w�końcu stały się synonimem 
pruskiego militaryzmu par excellence. W�Polsce i�na Litwie, podobnie jak 
i�w�Rzeszy Niemieckiej, poprowadzono bezpośrednią linię od średniowie-
cza po współczesność, wyciągając wniosek, że „Krzyżak” wrogo usposobio-
ny do Słowian, jak i�do Bałtów, stanowi trwały element niemieckiego cha-
rakteru narodowego.

Wysokie nakłady powieści Krzyżacy autorstwa Henryka Sienkiewicza 
i�Krzyżacy 1410 Józefa Ignacego Kraszewskiego w�powojennej Polsce, uro-
czyste obchody 550 rocznicy bitwy pod Grunwaldem, liczne artykuły w�ga-
zetach i�czasopismach, a�wreszcie fi lmy o�tematyce krzyżackiej przemawiają 
za tym, że „ideologia krzyżactwa” odpowiadała narodowym resentymen-
tom Polaków. Paralele między klęską Zakonu pod Grunwaldem w� 1410 
roku a�upadkiem Trzeciej Rzeszy w�1945 zdawały się wprost narzucać. A�co 
do tego, że dużą część pruskich terenów wschodnich zasiedlali pierwotnie 
Słowianie, zgermanizowani później przez „feudalnych zdobywców”, i�że to 
obce władanie skończyło się po kilkuset latach za sprawą granicy na Odrze 
i�Nysie, panowała zgoda nawet między komunistycznymi ideologami a�krę-
gami opozycji katolickiej.

Powiedzenie o�„parciu na wschód”, ukute przez polskich nacjonalistów 
z� prawego skrzydła, weszło do historiografi i marksistowskiej. Wyjaśniało, 
aczkolwiek w�sposób irracjonalny, złożone zjawiska i�pozwalało pielęgnować 
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popularny wizerunek wroga. Jeszcze Edward Gierek, I� sekretarz Polskiej 
Zjednoczonej Partii Robotniczej, składając w� czerwcu 1976 roku wizytę 
w�Republice Federalnej Niemiec, w�wywiadzie dla magazynu „Der Spiegel” 
powiedział: „Tysiącletnie sąsiedztwo nie zawsze było dobre. W�ciągu wie-
ków byliśmy narażeni z�waszej strony na parcie na wschód, byliśmy obiek-
tem ekspansji niemieckiej. To parcie nie przejawiało się w� sferze kultury, 
chociaż bywały i� takie okresy w� dziejach stosunków między naszymi na-
rodami. Niestety, było inaczej. Głównym celem tego parcia było wyparcie 
nas, Polaków, z�ziemi naszych ojców”10.

Od 1945 roku Polacy rocznicę zwycięstwa z� 1410 roku obchodzili na 
polu bitwy pod Grunwaldem11. W� tym historycznym miejscu znajdu-
je się metalowa urna z�ziemią ze 130 pól bitewnych, na których w�latach 
963-1945 Polacy stawali przeciw Niemcom. Piętnastego lipca 1943 roku, 
w�rocznicę Grunwaldu, została zaprzysiężona w�Związku Radzieckim I. Dy-
wizja Piechoty, walcząca ramię w� ramię z� Sowietami. Trzy miesiące póź-
niej przeszła pod Lenino chrzest bojowy. Dziesięć lat później bitwom z�1410 
i�1943 roku poświęcono nowy, wspólny pomnik. W�550 rocznicę zwycię-
stwa powstał w�Grunwaldzie cały zespół pomnikowy wokół centralnie usta-
wionego obelisku z� obliczami dwóch rycerzy. Groźnie zwracają wzrok na 
zachód, w�stronę „rewanżystowskiej” Republiki Federalnej Niemiec, która 
linii na Odrze i�Nysie nie chciała uznać za polską granicę. 

Przyłączenie „prapolskich” Prus Wschodnich, tak jak i�wszystkich pru-
skich prowincji wschodnich, Polska w�1945 roku świętowała jako ich „po-
wrót” do macierzy po „700 latach pruskiej niewoli”. Z�tym poglądem moż-
na się powszechnie spotkać do dziś. Na monumentalnym pomniku przed 
ratuszem w�Biskupcu (Bischofsburg) widnieje napis wykuty po 1945 roku: 
„Myśmy tu nie przyszli, myśmy tu wrócili”. W�polskiej publikacji wydanej 
w�1958 roku czytamy: „W�1944-1945 została wyzwolona Warmia i�Mazu-
ry. Ziemie, o�które walczyli Bażyńscy i�Kalksteinowie, Kętrzyńscy i�Pienięż-
ni, i�wielu bezimiennych działaczy, wróciły do macierzy”12. A�strona inter-

10 „Der Spiegel”, 11 czerwca 1976, cyt. za: W. Wippermann, Der „deutsche Drang nach Osten”. 
Ideologie und Wirklichkeit eines politischen Schlagworts, dz. cyt., s. 117.

11 Akapit opracowany na podstawie: S. Ekdahl, Tannenberg/Grunwald – ein politisches Symbol 
in Deutschland und Polen, „Journal of Baltic Studies” 22 (1991), s. 271-324.

12 Zygmunt Lietz, Plebiscyt na Powiślu, Warmii i�Mazurach w�1920 roku, Warszawa 1958, s. 252.
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netowa miasta Ryn (Rhein) na Mazurach informuje: „Ryn do Polski wrócił 
w�1945 roku”. 

Jedną z�placówek, które miały naukowo dowieść polskiego charakteru 
tego regionu, był Instytut im. Wojciecha Kętrzyńskiego w�Olsztynie (niem. 
Allenstein) na Warmii, prowadzący badania nad południowo-wschodnim 
obszarem nadbałtyckim. Wojciech Kętrzyński, dawniej Adalbert von Win-
kler, był wschodniopruskim mediewistą, który w�pełni świadomie zmienił 
tożsamość narodową i�jako Polak zgłaszał historyczne roszczenia Polski do 
Prus Wschodnich. W�rozprawie O�Mazurach z�1872 roku po raz pierwszy 
wpisał w�polską pamięć narodową Prusy Wschodnie jako „prapolskie”. Pra-
wo Polski do tego regionu uzasadniał polskojęzycznością Warmiaków i�Ma-
zurów, mimo że stowarzyszenia polskich mniejszości narodowych na „pra-
polskiej” Warmii i�Mazurach stanowiły wielkości zaledwie ułamkowe. Już 
sam wynik plebiscytu w�1920 roku, kiedy to ponad 99 procent Mazurów 
opowiedziało się za pozostaniem przy Prusach Wschodnich, dowodził ab-
surdalności propagandy polskich nacjonalistów na temat „polskich braci 
niewyzwolonych”. Choć dla nacjonalistów w�Polsce może to być bolesne, 
również w�1945 roku nikt w�Prusach Wschodnich nie czekał na „powrót” 
do Polski.

Kiedyś Litwa zaczynała się tam, gdzie kończyły się Prusy – na brze-
gach Nemunasu, przez Niemców nazywanego Memel, a�przez Rosjan Nie-
mnem. Litwini czują się mocno związani z�tą rzeką, której ostatni odcinek 
wraz z�Zalewem Kurońskim nadaje charakter południowemu i�zachodnie-
mu pejzażowi kraju. W�ich tradycji to właśnie Nemunas powstrzymał eks-
pansję rycerzy zakonnych, stając się dla Litwinów rzeką opatrznościową, 
nic więc dziwnego, że często go wspominają w�poezji ludowej i�wysławia-
ją w�pieśniach13.

Bitwa pod Grunwaldem 15 lipca 1410 roku niewątpliwie należy do tych 
wydarzeń historycznych, które do dzisiaj nie straciły politycznego i�kultu-
rowego znaczenia dla Europy. Owego dnia triumf wojsk polsko-litewskich 
nad rycerzami Zakonu w�zasadniczy spos6b zmienił stosunki władzy w�tej 
części kontynentu. Rozstrzygające starcie miało dla zwycięzców charakter 

13 M. Klein, G. Bauer, Das alte Litauen. Dörfl iches Leben zwischen 1861 und 1914, Köln-Weimar-
Wien 1998, s. 11.
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konstytuujący tożsamość. Na Litwie, inaczej niż w�Polsce, za zwycięzcę i�bo-
hatera narodowego nie uważa się króla Jagiełły (po litewsku: Jogajła), lecz 
jego kuzyna, wielkiego księcia litewskiego Vytautasa (po polsku: Witold), 
i� mówi się o� bitwie pod Žalgirisem, co jest tłumaczeniem polskiej nazwy 
Grunwald (z� niem. ‘zielony las’), przekształconej z� Grunenvelt (‘zielone 
pole’).

Vytautasowi Wielkiemu Litwini w�1932 roku wystawili przed akademią 
wojskową w�Kownie pomnik. U�stóp Witolda leżał ze złamanym mieczem 
rycerz Zakonu Niemieckiego, ale także Rusin, Polak i�Tatar, którzy mu się 
najwyraźniej poddali. Podczas wojny pomnik został zniszczony, ale w�marcu 
1990 roku stanął ponownie, tym razem przy Laisvės alėja – Alei Wolności 
w�centrum Kowna. Od tamtej pory Litwini dyskutują o�założeniu gaju pa-
mięci „boharera spod Žalgirisu”.

Na Litwie, inaczej niż w�Polsce, istnieje potrzeba nadrobienia zaległo-
ści w� symbolice ugruntowującej tożsamość narodową, gdyż za czasów ra-
dzieckich usunięto tam pomniki o�treści narodowej, a�w�1980 roku KGB 
zabroniło nawet uroczystych obchodów 550 rocznicy śmierci Vytautasa. 
Aby zaspokoić tę potrzebę, prezydent Litwy Valdas Adamkus i� jego pol-
ski kolega Aleksander Kwaśniewski w�2000 roku wspólnie obchodzili rocz-
nicę polsko-litewskiego zwycięstwa z�1410 roku. Już wcześniej ministrowie 
obrony obu krajów podpisali list intencyjny w�sprawie utworzenia wspólnej 
grupy bojowej NATO, a�w�1990 roku obraz Jana Matejki, przedstawiający 
na czterdziestu metrach kwadratowych bitwę pod Grunwaldem, dotarł do 
Wilna jako depozyt warszawskiego Muzeum Narodowego – dwieście tysię-
cy osób, które przyszły go obejrzeć, to dowód, że wielki książę Vytautas, po-
gromca Zakonu Niemieckiego, jest wielkim bohaterem narodu litewskiego.

Po 1918 roku odrodzona Litwa wysunęła historyczne roszczenia do pół-
nocnej części Prus Wschodnich, sięgające daleko poza właściwy litewsko-
języczny obszar Pruskiej Litwy i�obejmujące także Królewiec (Königsberg, 
dziś Kaliningrad). Przyczyn tych dążeń należy upatrywać w�rozmaitych bli-
skich związkach kulturalnych, jakie się wytworzyły między Litwą a�Prusami 
Wschodnimi w�następstwie sytuacji panującej na Rosyjskiej Litwie w�latach 
1864-1904. Po krwawym stłumieniu powstania styczniowego w�1863 roku 
rosyjski gubernator generalny w�Wilnie wydal bowiem zakaz druku, a�takie 
wwozu pism litewskich w�alfabecie łacińskim. Do dziś pamięć o�tym kładzie 
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się na Litwie brzemieniem, gdyż zakaz był wymierzony przeciwko pierwsze-
mu, nieśmiałemu rozkwitowi nowoczesnej literatury litewskiej, wyrastają-
cej z�idei odrodzenia narodowego. W�tych warunkach błogosławieństwem 
okazało się to, że w� Prusach Wschodnich od wieków istniały tradycje li-
tuanistyczne, a�wschodniopruskie drukarnie miały wprawę w�składaniu li-
tewskich książek. Wywożono je teraz nielegalnie, po kryjomu, na Rosyj-
ską Litwę i�tam z�narażeniem życia rozprowadzano. Fakt, że łamany dialekt 
litewski używany w� Prusach Wschodnich stał się litewskim jęzkiem lite-
rackim, pozostaje w� związku z� językowymi i� kulturalnymi tradycjami się-
gającymi czasów powstania uniwersytetu królewieckiego. Są one ważnym 
elementem litewskiej świadomości narodowej. Zmierzch pruskich Litwi-
nów i�ich kultury w�Prusach Wschodnich jednak już od XVIII wieku zbli-
żał się niepowstrzymanie. Dla tego niewielkiego ludu utrata etnicznej od-
rębności, nawet jeśli się rozpłynęła ona w� kraju tak ważnym dla historii 
kultury jak Prusy Wschodnie, oznaczała katastrofę. Litewska pisarka Neri-
ja Putinaitė w�eseju W�poszukiwaniu Niemiec pisze o�tym, co Litwini ceni-
li w�kulturze niemieckiej, która zawsze bardzo szczególnie będzie związana 
z�Prusami Wschodnimi: 

Mity, które skłaniają do poszukiwania Niemiec. Niemcy to dla nas kraj sprawied-
liwych bohaterów, którzy odrębność Litwy dostrzegają i� potrafi ą docenić: Johann 
Georg Hamann, Johann Gottfried Herder, Karl Friedrich Lessing, Johann Wolfgang 
Goethe, Georg Sauerwein, Eduard Gisevius i�oczywiście, na wybitnej pozycji, Im-
manuel Kant. Wszyscy oni zajmują poczesne miejsce na ołtarzu litewskich mitów 
o�Niemczech. Wszyscy oni nie tylko zajmowali się językiem litewskim i�litewską kul-
turą, lecz także brali je w�obronę. Lessing na przykład nie krył wrażenia, jakie na 
nim wywarła „fascynująca prostota” litewskich pieśni ludowych. Herder włączył do 
swojego zbioru osiem litewskich pieśni ludowych, Hamann interesował się między 
innymi przekazami ustnymi. A�cóż dopiero mówić o�Giseviusie i�Sauerweinie, cia-
łem i�duszą oddanych litewskości. 

Nasz wielki idol Kant dołączył „Nachschrift eines Freundes” [Dopisek przyja-
ciela] do słownika litewsko-niemieckiego i�niemiecko-litewskiego, opublikowane-
go przez Mielkego w�1800 roku. Tekst ten, bardziej nawet niż fi lozofi czne, etyczne 
i�polityczne rozważania Kanta, uchodzi za jego największy wkład do kultury litew-
skiej, a�jego autor stał się ikoną litewskiego życia kulturalnego i�fi lozofi cznego (Kant 
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nie zobaczył już tekstu, nad którym pracował jeszcze na krótko przed śmiercią). Pi-
sząc, że pruscy Litwini zasługują na to, by czystość ich języka została zachowana, 
sam chyba nie zdawał sobie sprawy, na jak długo jego słowa zapadną w�ludzką pa-
mięć. Nie mógł przewidzieć, że ta kropla w�oceanie kultury niemieckiej będzie mia-
ła potężny wpływ na litewską samoświadomość i�że się stanie jednym z�głównych fi -
larów litewskiego mitu bohaterskich Niemiec14.

Na łuku triumfalnym w�Kłajpedzie (do 1923 roku Memel), uroczyście 
odsłoniętym w�2003 roku, w�80. rocznicę „powrotu” Kraju Kłajpedzkiego 
do Litwy, widnieje napis: „Jesteśmy jednym narodem, jednym krajem, jed-
ną Litwą”. To słowa Ievy Simonaitytė (1897-1978), Kłajpedzianki, która 
w�dwudziestoleciu międzywojennym należała do nielicznej grupy bojowni-
ków o� litewskość tego obszaru. Wkroczenie Litwinów do Kraju Kłajpedz-
kiego w� 1923 roku zwłaszcza emigranci litewscy w� USA i� Kanadzie na-
zywają do dziś jego „odzyskaniem”, natomiast wejście Niemców w� 1939 
– aneksją. Na starym cmentarzu miejskim w�Kłajpedzie wznosi się od 1977 
roku pomnik symbolizujący „zjednoczenie narodowe” i�upamiętniający li-
tewskich „powstańców” z�1923 roku. Został wykonany z�niemieckiego słu-
pa granicznego, który w�czasach cesarstwa stał koło miejscowości Nemirse-
ta (Nimmersatt). O�tym, że w�1939 roku ze 150 tysięcy Kłajpedzian tylko 
585 głosowało za Litwą, do dziś nikt nie chce nawet słuchać. Ale to czę-
ste naruszenia statusu Kłajpedy spowodowały, że jej mieszkańcy bardziej niż 
kiedykolwiek poczuli się Niemcami. Litwa ze swoimi narodowymi uroszcze-
niami i� lekceważeniem odrębności regionalnej przegrała w� końcu batalię 
o�Kraj Kłajpedzki – tak jak Polska przegrała swoją na Warmii i�Mazurach. 
Wprawdzie litewski dla wielu Wschodnioprusaków był językiem ojczystym, 
ale to wcale nie znaczyło, że świadomość narodową też mieli litewską, prze-
ciwnie – to wielowiekowa tolerancja sprawiła, że Prusy Wschodnie mówi-
ły wieloma językami.

Tymczasem dla Litwinów dzieje Prus w�Prusach Wschodnich są tylko 
epizodem, a�Prusy zawsze były przez nich uważane za część Wielkiej Lit-
wy, zagarniętej przez Zakon Niemiecki. Litewscy ultranacjonaliści do dziś 

14 N. Putinaitė, Auf der Suche nach Deutschland, w: P. Subacius (oprac.), Fortsetzung folgt. 
Essays über Litauen und Europa, Vilnius 2000, s. 131-139, tu s. 135.
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domagają się powrotu do granic wielkolitewskiego państwa Mendoga, któ-
ry zjednoczył pod swoją władzą kilka plemion bałtyjskich i� 6 lipca 1253 
roku koronował się w�Wilnie na króla. W�1945 roku Kraj Kłajpedzki wraz 
z�północnym obszarem Mierzei Kurońskiej stał się częścią Litewskiej Socja-
listycznej Republiki Radzieckiej, a�w�1991 roku demokratycznej Republi-
ki Litewskiej. Można powiedzieć – na szczęście, gdyż Litwini troskliwie się 
obeszli z�prusko-litewskim dziedzictwem. 

Wraz z�niepodległością, Litwa uzyskała w�1991 roku część Prus Wschod-
nich i�po zatwierdzeniu granic dołączyła z�opóźnieniem do grona państw 
zwycięskich II wojny światowej. Potomkowie litewskich emigrantów dba-
ją o� dziedzictwo Pruskiej Litwy i� swoimi dotacjami na rzecz litewskich, 
a� zwłaszcza małolitewskich organizacji wydatnie się przyczynili do badań 
nad kulturą litewską w�Prusach Wschodnich – ich zasługą jest między in-
nymi wydanie w�2000 roku pierwszego tomu małolitewskiej encyklopedii 
Mažosios Lietuvos enciklopedija. Nadal jednak co jakiś czas wysuwają wo-
bec Rosji żądania, aby odstąpiła Litwie część obwodu kaliningradzkiego. Na 
początku lat 90. międzynarodową konsternację wywołał tą sprawą litewski 
ambasador w�USA, Stasys Lozoraitis.

Jak wynika z� dokumentów odnalezionych ostatnio, naczelnym funk-
cjonariuszom Litewskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej takie myśle-
nie też nie było obce. Polityka narodowa, nawet jeśli przejawiała się tylko 
w�postulatach, była niewątpliwie uprawiana również za czasów Związku Ra-
dzieckiego, i�to nie tylko przez państwa na jego obrzeżach, lecz także przez 
niektóre republiki radzieckie15. Pod władzą radziecką odżył mit Žalgirisu, 
politycznie zależni Litwini pielęgnowali bowiem w�tym czasie swoją szcze-
gólną tożsamość etniczną i�religijną, kierując się przy tym w�znacznie więk-
szym stopniu myśleniem życzeniowym niż realiami. Ich pragnienie, by siłę 
i� oparcie znaleźć we własnej bohaterskiej przeszłości, ogniskowało się na 
walce z�Krzyżakami, którzy teraz stali się symbolem arcypotężnej Rosji. Co 
się udało w�przeszłości, musi być przecież możliwe także w�przyszłości. Do-
kładność historyczna nie była wskazana, gdyż marzenia by się o�nią rozbiły.

15 Opieram się tu przede wszystkim na publikacji Alvydasa Nikžentaitisa, Ostpreußen in der 
 litauischen Geschichtsschreibung, w: J.D. Range (oprac.), Baltisch-deutsche Sprachen- und Kulturkon-
takte in Nord-Ostpreußen. Methoden ihrer Erforschung [Schriften des Instituts für Baltistik, t. 2), 
 Essen 2002, s. 143-163.
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W� walce Litwinów z� Zakonem Niemieckim pewną rolę odgrywał an-
tagonizm litewsko-polski, dominujący, z�nielicznymi wyjątkami, w�historio-
grafi i litewskiej. Stosunki z�Zakonem Niemieckim w�dziejach Litwy od XIII 
do XV wieku nie miały większego znaczenia. Na skali wartości moralnych 
Zakon Niemiecki był zawsze wyżej stawiany niż Królestwo Polskie. W�bi-
twie pod Grunwaldem z�1410 roku, która w�historiografi i polskiej tradycyj-
nie się wiąże z�silnymi antyniemieckimi resentymentami, Litwinów w�grun-
cie rzeczy interesuje tylko jedno: kto odegrał w�niej większą rolę – Polacy 
czy Litwini? 

W�nielitewskiej części Związku Radzieckiego, w�obwodzie kaliningradz-
kim na północy Prus Wschodnich, obszarze przyznanym bezpośrednio Ro-
syjskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej, nowy początek w�1945 roku 
szczególnie sobie ułatwiono. Rosjanie, nie poczuwając się do obowiązku ja-
kiejś historycznej ciągłości, uznali północną część Prus Wschodnich po pro-
stu za zdobycz wojenną. Przejęcie przez Związek Radziecki oznaczało zarazem 
koniec i�początek, zaczynanie od zera. Ale to zero też miało swoją przeszłość.

Po 1991 roku na Litwie i� w� Polsce niezliczone inicjatywy regionalne, 
jakby uwolnione od ideologicznego balastu przeszłości, podejmowały temat 
Prus Wschodnich, natomiast na obszarze królewieckim wydarzenia zaczę-
ły się toczyć chyba inaczej. Królewiec jako Kaliningrad też już przeżywał 
godny uwagi renesans. Z�betonowej socjalistycznej monotonii wydobywa-
no kamyczki dawnej królewieckiej mozaiki, z�pieczołowitością, ba z�czułoś-
cią odkrywano w�całym obwodzie kaliningradzkim ślady całkowicie wypar-
tej przeszłości. Tak jest do dziś, ale ofi cjalnie coraz mniej chętnie widziane. 
Podkreśla się raczej wielkorosyjskie odniesienia historyczne, mające nawią-
zywać do roli Rosjan w�dziejach Prus Wschodnich. W�coraz bardziej złożo-
nym świecie przemian politycznych czynniki ofi cjalne kurczowo starają się 
podkreślić tożsamość regionalną przedstawiając obszar królewiecki w�kon-
tekście rosyjskim. W�Królewcu pięciokopułowy sobór katedralny Chrystusa 
Zbawiciela wyrósł na drugą co do wielkości świątynię Rosji – symbol rosyj-
skich roszczeń terytorialnych. Po północnej stronie portu wojennego w�Pi-
ławie (niem. Pillau, dziś Bałtyjsk) ogromny posąg konny carycy Jelizawie-
ty Pietrowny zwieńcza stylizowany „Fort Elżbietański”. Pomnik jest częścią 
programu kulturalnego, mającego dowartościować obwód kaliningradz-
ki jako europejską przestrzeń kulturalną, a�zarazem jako obszar tradycyjnie 
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rosyjski – oświadczył rosyjski minister kultury Szwydkoj16. Podczas wojny 
siedmioletniej wojska rosyjskie carowej zdobyty Piławę, pruską twierdzę 
nad Bałtykiem, i�na krótko zajęły Królewiec. Teraz obie budowle mają wieś-
cić o�„wiekowej więzi” tego regionu z�Rosją.

Z�okazji jubileuszu Królewca Kreml polecił wybić specjalną, aczkolwiek 
historycznie wątpliwą monetę: „750 lat Kaliningradu”, i�obstawał przy tym, 
żeby uroczystości odbyły się 4 lipca 2005 roku, w� rocznicę przemianowa-
nia wschodniopruskiej stolicy na Kaliningrad17. Podczas ofi cjalnych imprez 
nie wolno było wymieniać jej niemieckiej nazwy. Wydaje się to wręcz ab-
surdalne, tym bardziej, że takie wielkie miasta w�Rosji jak St. Petersburg, 
Twer, Niżny Nowogród i�Jekaterynburg odzyskały swoje historyczne nazwy. 
A�w�Królewcu władze upierają się przy groteskowych określeniach z�czasów 
radzieckich: „Sprawia to wrażenie pudeł rezonansowych w�akustycznym re-
zerwacie zagrożonego radzieckiego żargonu albo eksponatów w� skansenie 
upadłego Związku Radzieckiego, które swoim autentyzmem usuwają w�cień 
nawet Biełaruś czy Transnistrię18.

Czy w� trudnych czasach przełomu mieszkańcom północnych Prus 
Wschodnich pomagają odnaleźć nową tożsamość takie nazwy jak „miasto 
sowietów” (Sowieck) „miasto sztandarów” (Znamiensk) i�„miasto czerwo-
nych sztandarów” (Krasnoznamiensk) – pozostawmy to pytanie bez odpo-
wiedzi. Nazywanie Królewca nazwiskiem najbliższego towarzysza Stalina, 
Michaiła Iwanowicza Kalinina (1875-1946), który przez kilkadziesiąt lat 
był w�Związku Radzieckim formalnie głową państwa, jest w�każdym razie 
prowokacją. Podczas gdy litewska i�polska część Prus Wschodnich zmienia-
ją się dynamicznie, w�czym pomaga im pamięć o�wspólnych historycznych 
korzeniach, Kalininem pochwalić się nie można. I�gdy w�jubileusz 60-lecia 
Kaliningradu rozlega się wołanie o�pomnik dla Stalina w�podzięce za zało-
żenie miasta, coraz silniejsze staje się pragnienie ukazania krajobrazu kultu-
rowego Prus Wschodnich – na nowo i�bez cenzury.

16 Zu Pferd in Pillau. Reiterstatue der Zarin Jelizaweta Petrowna, „Frankfurter Allgemeine Zei-
tung”, 24 lipca 2003.

17 T. Plath, Wenn Kant das wüsste. 750 Jahre Königsberg: Moskau untersagt, bei der Jubelfeier den 
deutschen Namen des heutigen Kaliningrad zu nennen, „Die Zeit”, 15 maja 2003.

18 M. Sapper, Ein Diener seines Herrn. Die zweifelhaften Verdienste von Michail Kalinin, „Ost-
europa” 2003, 53, z. 2-3, s. 244-248, tu s. 244.
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NOWOCZESNA HISTORIOGRAFIA 
PRUS WSCHODNICH I�ZACHODNICH 

JAKO WIELOPERSPEKTYWICZNA HISTORIA REGIONU 
W�EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ. 

NIEBEZPIECZEŃSTWA I�SZANSE W�EUROPIE NARODÓW1 
(2007)

NOWOCZESNA HISTORIA KRAJU [Landesgeschichte] lub regionalna [Regional-
geschichte] – w�poniższych rozważaniach będę używał obu terminów syno-
nimicznie, mimo że jestem świadom terminologicznych debat, toczonych 
wokół tych pojęć szczególnie w�Niemczech, podczas gdy w�języku polskim 
istnieje tylko jedna możliwość wyrażenia tego pojęcia, czyli „historia regio-
nalna” – jest w� swoim podejściu badawczym anarodową subdyscypliną 
historiografi i2. Zajmuje się ona regionem i�jego całą ludnością, która w�tym 

1 W� języku niemieckim tekst ukazał się pierwotnie w: „Zeitschrift für die Geschichte und 
Altertumskunde Ermlands. Beiträge zur Kirchen- und Kulturgeschichte des Preussenlandes”, 
nr 52/2007, s. 9-26. Tłumaczenie na język polski ukazało się w�„Ełckim Przeglądzie Historycznym. 
Roczniku Muzeum Historycznego w� Ełku”, nr 1/2014-2015, s. 41-56. Redakcji i� Autorowi 
dziękujemy za wyrażenie zgody na przedruk tekstu w�niniejszej antologii.

2 Niektóre z�przedstawionych w�niniejszym przyczynku tez zostały pierwotnie opublikowane 
w� języku polskim: H.-J. Bömelburg, Historia regionalna w�dialogu polsko-niemieckim – granice, za-
grożenia i�szanse dla dwunarodowego podejścia, „Studia Śląskie”, nr 62 (2003), s. 123-139. Punktem 
ciężkości tego tekstu była cała wschodnioniemiecka lub zachodniopolska historia kraju bez specy-
fi cznego uwzględnienia historii regionalnej ziemi pruskiej.
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regionie mieszkała i�mieszka, bez względu na jej wyznanie i� język, przyna-
leżność państwową oraz zmieniające się w�czasie jej etniczne i�narodowe 
przyporządkowania3.

Tym samym między nią a�danymi historiami narodowymi panuje peł-
na napięcia relacja. Głównym obiektem zainteresowań wspomnianych hi-
storii narodowych jest, niezależnie od przestrzeni, rozwój i�konstruowanie 
określonych narodów. Europa Środkowo-Wschodnia stanowi właśnie przy-
kład zmiennego przestrzennie zasięgu poszczególnych historii narodowych. 
 Litewska historia XIV i�XV w., względnie XX w., historia Polski wczesnej 
ery nowożytnej oraz historia po 1945 r., czy wreszcie dziewiętnastowieczna 
historia Niemiec oraz historia po 1945 r. rozgrywają się w�zmiennych prze-
strzeniach. Wykazują tendencje do konstruowania narracji systematycznie 
wykluczających z�całego obszaru inne grupy etniczne i�narodowości. Spo-
glądając ogólnie, historia miast odgrywa w�tym całym wielkim regionie rolę 
podrzędną, ponieważ aż do XX w. przeważają tutaj obszary słabo zurbanizo-
wane. W�tych specyfi cznie środkowoeuropejskich warunkach, które w�ta-
kiej formie nie występują w�Europie Zachodniej i�Południowej, historia re-
gionalna jest z�punktu widzenia badań naukowych nieodzowna. Należy ją 
potraktować jako specyfi czny środek przeciwko hipertrofi cznym i�zajmują-
cym się tylko wycinkami przestrzeni historiom narodowym, które wykazu-
ją tendencję do „narodowej” interpretacji wszelkich układów odniesienia. 

Zasadniczo trzeba jednak uwzględnić fakt, że nowoczesne nauki histo-
ryczne, będące dzieckiem XIX w., od momentu swojego powstania oraz 
z�punktu widzenia historii jako dyscypliny naukowej, są „nauką o�charakte-
rze szczególnie narodowym”. Historia jako dyscyplina naukowa jest do dzi-
siaj często zorganizowana w�sposób narodowy; wiele katedr na niemieckich 
i� polskich uniwersytetach koncentruje się na badaniach niemieckiej lub 
polskiej historii, wykładający tam historycy są w�90% obywatelami swoje-
go kraju. Adresatem tworzonych przez tych historyków dzieł jest wyłącznie 
publiczność narodowa, która podziela określone przyzwyczajenia recepcyj-
ne i�podejścia metodyczne, zaś horyzont jej oczekiwań ukształtowany jest 
w�sposób narodowy. Każdy, kto bierze udział w�konferencjach naukowych, 

3 W. Buchholz, Vergleichende Landesgeschichte und Konzepte der Regionalgeschichte von Karl Lam-
precht bis zur Wiedervereinigung im Jahre 1990, w: W. Buchholz (red.), Landesgeschichte in Deutsch-
land. Bestandaufnahme – Analyse – Perspektiven, Paderborn 1998, s. 11-60, tutaj s. 52.
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doświadcza, że struktura konferencji, wybór tematów, rozkład zagadnień 
merytorycznych oraz styl prowadzenia dyskusji są w�większej części z�góry 
określone narodowo. Dochodzi do tego fakt, że aktywne dzisiaj pokolenie 
historyków w�swojej większej części socjalizowało się oraz akulturowało na-
ukowo w�drugiej połowie XX w., a�więc w�czasach, w�których w�Europie 
Wschodniej jak nigdy dotąd państwo i� kultura narodowa stanowiły nie-
podlegające dyskusji elementy dominujące. W�niektórych obszarach sfery 
publicznej mamy obecnie do czynienia z�renacjonalizacją kultur pamięci – 
zarówno w�Niemczech, jak i�w�Polsce można usłyszeć publicystyczne i�poli-
tyczne żądania jednoznacznie afi rmatywnej kultury narodowej, „widoczne-
go znaku”, narodowej polityki historycznej itp.4

Ta pełna napięcia relacja – operująca geografi cznym pojęciem historia 
regionalna, która działa w�przestrzeni komunikacyjnej o�strukturze ukształ-
towanej przez języki narodowe i�w�narodowo zorganizowanym krajobrazie 
naukowym – stanowi w�Europie Wschodniej szczególne wyzwanie. W�tej 
części Europy prawie nie istnieje region, w� którym wielokrotnie nie do-
szłoby do wymiany ludności, zmiany regionalnych struktur ekonomicznych 
i� społecznych, języka urzędowego, kultury wiodącej i� przynależności pań-
stwowej i�w�którym ostre cezury nie dokonałyby zupełnej transformacji lud-
ności i�struktur lokalnych, tak że zostały one zmienione nie do poznania. 
W�przypadku historii regionalnej ziemi pruskiej, którą należy odgraniczyć 
od historii brandenbursko-pruskiej i�którą w� języku polskim najlepiej jest 
oddać za pomocą pojęcia „historia Pomorza Wschodniego”, można wymie-
nić jako cezury pierwszą połowę XIII w., lata: 1525, 1772, 1919, 1939 oraz 
1945. Podobne cezury można jeszcze mnożyć.

Z�konstelacji tej wynika wyzwanie dla nowoczesnej i�otwartej historii re-
gionalnej: na ile uda jej się opisać formacje kulturowe, różniące się od sie-
bie w� zależności od epoki, wyznaniowo, językowo, społecznie i� ze wzglę-
du na swoją przynależność państwową? Na ile będzie ona w� stanie objąć 
istniejące paralelnie etniczne i� narodowe społeczne światy przeżywane? 
Albo czy skonstruujemy zamkniętą narodową historię kraju, w�której wy-
kreowane we wczesnym XX w. pojęcia Prus Wschodnich i� Zachodnich 

4 Niemieckojęzyczny przegląd aktualnych polskich dyskusji na temat rozumianej często w�spo-
sób afi rmatywny polityki historycznej por. artykuły Dariusza Gawina, Pawła Machcewicza, Roberta 
Traby i�Anny Wolff-Powęskiej w: „Inter Finitimos”, nr 4 (2006). 
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zostaną rozciągnięte ponadczasowo i� użyte jako kryterium do wyklucze-
nia nieniemieckich tradycji? W�tej postaci historia regionalna zakończy się 
w�1945 r., zostanie jednak w�dłuższej perspektywie wskutek utraty ważno-
ści oraz zdolności odnalezienia się w�międzynarodowych konstelacjach ba-
dawczych zredukowana do kontekstu wschodnioniemieckich izb regional-
nych [Heimatstube]. 

W�dalszej części niniejszego artykułu zostaną naszkicowane – jednak-
że bez roszczenia do uczynienia tego w� sposób wyczerpujący – obciąże-
nia, szanse, ale także i�niebezpieczeństwa takiej otwartej historii regional-
nej ziemi pruskiej [Preußenland]. Na początku jednak chciałbym poczynić 
kilka obserwacji na temat stanu współpracy między niemieckimi, polski-
mi i�litewskimi historykami w�kwestii prowadzenia badań nad historią kra-
in pruskich, które opierają się także na moich doświadczeniach, zdobytych 
podczas długoletniej pracy w�Niemieckim Instytucie Historycznym w�War-
szawie (1994-2000).

Niewykorzystane szanse współpracy 
w�niemiecko-polskiej historii regionalnej: 

zaprzepaszczony dialog niemowy z�głuchym?

WSCHODNIONIEMIECKA WZGLĘDNIE ZACHODNIOPOLSKA historia krajowa i�re-
gionalna stała się od 2000 r. przedmiotem naukowej i�publicystycznej dys-
kusji. Szczeciński historyk Włodzimierz Stępiński w�wielu tekstach zarzucał 
niemieckiej historii krajowej, że „dominującą pozycję zajmują wartości na-
rodowo-konserwatywne i� jednostronna pochwała niemieckiego dzieła cy-
wilizacyjno-kulturowego we wschodniej części Europy Środkowej”5. Dalej 
autor twierdzi, że w� Niemczech stopniowemu przewartościowaniu ulega-
ją interpretacje krytyczne wobec tradycji pruskiej, z�czego powstaje skraj-
nie afi rmacyjne przedstawienie przeszłości. W�artykule zatytułowanym Po-
trzeba zmiany Jörg Hackmann poddał krytyce polsko- i�niemieckojęzyczną 
historię krajową Prus Wschodnich, określając ją jako ciągle jeszcze polo-

5 Kwestia dziedzictwa kulturowego ziem pruskich (opr. J. Bierula), „Komunikaty Mazursko-War-
mińskie” nr 1/2002, s. 123 -136, tutaj s. 124.
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no- względnie niemieckocentryczną oraz wysunął postulat rewizji całej – 
tak polskiej, jak i�niemieckiej – historiografi i regionalnej6. Te dwa polskie 
i�niemieckie głosy o�różnym rozłożeniu akcentów wskazują na odczuwane 
wspólnie defi cyty. 

Duże znaczenie ma fakt, że krytyka ta nie jest odosobniona, lecz bywa 
również podobnie, a�nawet czasami jeszcze ostrzej, wyrażana w�formie po-
lemik, częściowo bez konkretnego odniesienia do naukowo-historycznych 
i�naukowych przesłanek subdyscypliny historii kraju. W�nauce niemieckiej 
polemiki te nie zostały prawie dostrzeżone, tak jak w�ogóle można wysu-
nąć tezę, że rozpowszechnionej w�Polsce krytyce niemieckiej historii kraju 
można przeciwstawić słabą percepcję oraz brak zainteresowania wewnątrz-
polskimi dyskusjami i�badaniami. Istotną rolę odgrywa tutaj ciągle jeszcze 
bardzo zróżnicowana znajomość języków: wszyscy polscy historycy regionu, 
prowadzący badania nad historią Pomorza albo ziemi pruskiej, znają język 
niemiecki. Wśród historyków w�Niemczech daje się zauważyć rosnącą gru-
pę młodych historyków posługujących się polszczyzną. Jednakże w�starszym 
pokoleniu, w�Komisji Historycznej oraz wśród naukowców specjalizujących 
się w�badaniach historii państwa pruskiego znajdują się w�większości histo-
rycy nieznający języka polskiego, że nie wspomnę już o�znajomości języka li-
tewskiego czy rosyjskiego.

Dlatego ciągle jeszcze w�przestrzeni pruskiej historii regionalnej aktu-
alny wydaje się problem ograniczonej wzajemnej recepcji na skutek ba-
rier językowych. Znajomość języków słowiańskich nie zawsze należy do 
podstawowego wyposażenia historyka regionalnego. A�przecież od lat sie-
demdziesiątych piśmiennictwo historyczne w�języku polskim stanowi przy-
najmniej 70% całej historiografi i ziemi pruskiej. Nie łudźmy się: każdego 
naukowca boli, jeśli wyniki jego długoletnich wysiłków nie są zauważane 
poza granicą własnego języka. Zaznaczona tutaj tylko luka w�recepcji pro-
wadzi do ciągłych irytacji wśród polskich kolegów. Gerard Labuda, nestor 
polskich badań germano-słowiańskich, mówił w�związku z�tym o�problemie 
„dialogu głuchych”, przed którym stoi polska historiografi a7. Jeśli nauka 
ma rzeczywiście ambicje nie dzielenia, lecz łączenia narodów, to konkluzja 

6 Por. J. Hackmann, Potrzeba zmiany. Głos za rewizją w�uprawianiu historii, „Borussia. Kultura. 
Historia. Literatura”, nr 27/2002, s. 41-50. 

7 G. Labuda, Polacy i�Niemcy: dialog głuchych, „Gazeta Wyborcza”, 30.06.2002. 
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może tylko brzmieć tak, że również recepcja bogatej literatury polskojęzycz-
nej jest wyznacznikiem także jakości prac niemieckojęzycznej historiogra-
fi i regionalnej.

Wspólną i�przejawiającą tendencję do łączenia historię kraju postrzega 
się dzisiaj jako subdyscyplinę, która budzi wiele kontrowersji wśród niemie-
ckich i�polskich historyków. Wprawdzie inne przestrzenie, jak np. historia 
wzajemnych oddziaływań między państwem niemieckim i�polskim – tutaj 
szczególnie okres 1939-1949 – są o�wiele bardziej obciążone historyczny-
mi hipotekami. Jednakże w�wyniku polsko-niemieckiej i�międzynarodowej 
współpracy znaleziono metodyczne i� podparte źródłami nowe podejścia, 
które pozwalają rozpoznać podobne osądy i�oceny8. W�innych, tradycyjnie 
w�niemieckiej i�polskiej historiografi i kontrowersyjnych kwestiach, jak np. 
w�badaniach nad historią zakonu krzyżackiego albo rolą mniejszości nie-
mieckiej w�Polsce Centralnej, prowadzi się obecnie za pomocą nowych me-
tod wspólne badania nad blokowanymi wcześniej tematami9. Należy pod-
dać pod dyskusję kwestię, czy twierdzenie to odnosi się również do historii 
kraju lub czy tutaj – w�Niemczech i�w�Polsce – dalej dominują tradycyjne 
wzorce.

Pełnym nadziei znakiem w�tym kierunku jest wspólne oświadczenie nie-
mieckich i�polskich historyków regionalnych, które zostało uchwalone we 
Frankfurcie nad Odrą i�Słubicach 18 i�19 października 2002 roku. Czytamy 
w�nim: „Badania nad historią regionalną powinny znaleźć wsparcie insty-
tucji naukowych obu krajów niezależnie od narodowych aspektów podjętej 
tematyki. Winna być ona rozpatrywana w�kontekście dziejów Polski, Nie-
miec i�Europy”. W�praktyce oświadczenie to nie odbiło się wielkim echem 

8 W. Borodziej (red.), Deutsch-polnische Beziehungen 1939-1945-1949. Eine Einführung, Ein-
zelveröffentlichungen des Deutschen Historischen Instituts Warschau, t. 5, Osnabrück 2000; 
W. Borodziej, H. Lemberg (red.), Niemcy w�Polsce 1945-1950. Wybór dokumentów, 4 tomy, Warsza-
wa 2001, w�języku niemieckim pod tytułem: „Unsere Heimat ist uns ein fremdes Land geworden…”. 
Die Deutschen östlich von Oder und Neiße 1945-1950. Dokumente aus polnischen Archiven, Quellen 
zur Geschichte und Landeskunde Ostmitteleuropas 4/I-IV, Marburg 2004.

9 J. Hensel, Polen, Deutsche und Juden 1820-1939 in Lodz. Eine schwierige Nachbarschaft, 
Einzelveröffentlichungen des Deutschen Historischen Instituts Warschau, t. 1, Osnabrück 1999; 
po polsku ukazała się zmieniona wersja: P. Samuś (wyd.), Polacy – Niemcy – Żydzi w�Łodzi w�XIX w. 
Sąsiedzi dalecy i�bliscy, Łódź 1997, W. Caban (red.), Niemieccy osadnicy w�Królestwie Polskim 1815-
-1915, Kielce 1999.
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– ciągle jeszcze brakuje, niekoniecznie obsadzonej wyłącznie bilateralnie, 
Niemiecko-Polskiej Grupy Roboczej Historyków Regionalnych, która mo-
głaby metodycznie i�merytorycznie zająć się wybranymi problemami.

Tradycje i�obciążenia dyscypliny naukowej

HISTORIA REGIONALNA JEST, jeśli będziemy ją rozumieli jako „regional-
ną historię kulturową” [regionale Kulturgeschichte] (koncepcja Karla Lam-
prechta) lub jako „historyczne krajoznawstwo” [geschichtliche Landeskunde] 
(koncepcja Rudolfa Kötzschke), potencjalnie ponadnarodowa. Interdyscy-
plinarna praktyka w�Niemczech i�w�Polsce wskazuje jednak na jej granice: 
pod postacią niemieckiej historii kraju uprawiano i�uprawia się najczęściej 
folklorystykę i� germanistykę, przy czym obie subdyscypliny wykazują ten-
dencję do narodowego i� językowego wykluczania. Jeszcze niedawno uka-
zała się obszerna publikacja na temat ziemi pruskiej jako „historyczne-
go kraj obrazu literackiego”, która tylko marginalnie uwzględnia autorów 
nie-niemieckojęzycznych10. W�ten sposób także retrospektywnie powstaje 
obraz zdominowanego przez język niemiecki krajobrazu kulturowego, któ-
rego z�punktu widzenia historii jako dyscypliny nie da się podtrzymać.

Nadal uprawiana jest – skoncentrowana najczęściej na niemieckiej lud-
ności – historia osadnictwa i�przestrzeni kulturowych. Tylko w�wyjątkowych 
wypadkach uwzględnia się słowiańską folklorystykę lub slawistykę. Sytuacja 
w�Polsce przedstawia lustrzane odbicie: w�interdyscyplinarnych instytutach 
historii regionalnej uprawia się slawistykę i�etnologię słowiańską, prawie zu-
pełnie zaś nie uwzględnia się wyników badań nauk germanistycznych. Pozy-
tywnie należy ocenić uczestnictwo historyków sztuki, których ponadnaro-
dowa metodyka wprowadziła wiele wartościowych impulsów do badań nad 
niemiecko-polską historią regionalną11. Sama w�sobie warta uznania i�prak-

10 J. Stüben (red.), Ostpreußen. Westpreußen. Danzig. Eine historische Literaturlandschaft, Schrif-
ten des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa, t. 30, 
München 2007.

11 http://www.bkge.de/arbeitskreis. Ch. Herrmann i�A. Rzempołuch, Ermländische Ansichten. 
Ferdynand von Quast und die Anfänge der Denkmalpfl ege in Preußen und Ermland. Widoki z�Warmii. 
Ferdinand von Quast i�początki konserwatorstwa zabytków w�Prusach i�na Warmii, Münster-Olsztyn 
2006.
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tykowania tradycja interdyscyplinarnej współpracy prowadzi w�ten sposób 
w�Niemczech i�w�Polsce do ograniczeń, które stoją na drodze do konse-
kwentnie ponadnarodowego podejścia do historii regionalnej.

Z�punktu widzenia metodyczno-historiografi cznego starsza i�oparta na 
historii narodu [Volksgeschichte] tradycja pruskiej historii krajowej została 
tylko w�ograniczony sposób przeanalizowana przez przedstawicieli dyscypli-
ny w�Niemczech. W�ramach subdyscypliny zaniechano w�dużej mierze re-
fl eksji historiografi cznej. Jako dowód na to należy wymienić fakt, że poza 
pracami kluczowych przedstawicieli uprawianej w�RFN po 1945 r. historii 
kraju, takich jak np. Erich Maschke lub Walther Hubatsch, nie ukazały się 
do dzisiaj żadne nowe prace. Jako że o�zajmowanych przez Maschkego po-
zycjach w�obrębie historiografi i oraz o�różnych fazach rozwoju jego twórczo-
ści naukowej istnieją tylko wątpliwej jakości opracowania, doprowadziło to 
do kontrowersji w�przestrzeni polsko-niemieckiej12.

Merytorycznym skutkiem brakującej refl eksji metodologicznej jest świa-
doma lub nieświadoma kontynuacja starszych założeń „historii narodu” 
[Volksgeschichte]. Pod pojęciem podejścia „narodowo-historycznego” ro-
zumiem, w� nawiązaniu do Willego Oberkrome, interaktywny system od-
niesień „plemienia i� krajobrazu”, który – świadomie lub nieświadomie 
– przyznaje pierwszeństwo własnemu narodowemu wkładowi do historii re-
gionalnej, zawężając tym samym wkład innych narodów lub tendencyjnie 
go pomijając13. Zaczątki takiego myślenia znajdziemy w� niemieckich ba-
daniach naukowych z� lat międzywojennych, które stworzyły np. pojęcie 
„nowego plemienia” pruskiego jako związku genetyczno-volkistowskiego, 
którym nauka posługuje się do czasów obecnych. Analogiczne koncepcje 

12 J. Hackmann, Potrzeba zmiany. Głos za rewizją historii Prus Wschodnich, „Borussia. Kultura. 
Historia. Literatura”, nr 22 (2000), s. 64/72; tenże, Deutschlands Osten – Polens Westen als Problem 
der Geschichtsschreibung. Anmerkungen zur einer vergleichenden Historiographiegeschichte, w: M. We-
ber, Deutschlands Osten – Polens Westen. Vergleichende Studien zur geschichtlichen Landeskunde, Mit-
teleuropa – Osteuropa, t. 2, Frankfurt a.M. 2001, s. 209-235 (obszerniejsza wersja niemiecka z�nau-
kowym aparatem), J. Jasiński, Kilka uwag o�artykule Jörga Hackmanna „Potrzeba zmiany”, „Komuni-
katy Mazursko-Warmińskie”, 2001, nr 2 (232), s. 277-281; tenże, W�obronie pojęcia „Warmia i�Ma-
zury”, „Zapiski Historyczne”, nr 66 (2001), zeszyt 4, s. 165-175.

13 W. Oberkrome, Volksgeschichte. Methodische Innovation und völkische Ideologiesierung in der 
deutschen Geschichtswissenschaft 1918-1945, Kritische Studien zur Geschichtswissenschaft, t. 101, 
Göttingen 1993.
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pojawiły się w�postaci „polskiej myśli zachodniej”, wymieńmy tutaj choćby 
pojęcia ‘Mazurów’ lub ‘Kaszubów’, na podstawie których przez pewien czas 
konstruowano ponadczasowe podmioty historyczne14.

Silnego przez pewien czas w�niemieckiej historiografi i trendu do podej-
mowania refl eksji historiografi cznej – wyrażając to za Rexem Rexheuse-
rem: „Nam, Niemcom narzucono takie metodologiczne wyobcowanie i�nie 
jest to naszą zasługą (…)”15 – nie da się raczej odnaleźć w� praktyce hi-
storii kraju. Takie prace, jak książka Jörga Hackmanna pt. Ostpreußen und 
Westpreußen in deutscher und polnischer Sicht. Landeshistorie als beziehungsge-
schichtliches Problem („Prusy Wschodnie i�Zachodnie w�poglądach polskich 
i�niemieckich. Historiografi a regionalna jako problem stosunków wzajem-
nych”), powstały raczej w�ramach subdyscyplin historii ogólnej lub historii 
Europy Wschodniej, częściowo ich autorami są wyspecjalizowani history-
cy nauki. Organizowane od lat przez Rudolfa Jaworskiego, Jörga Hackman-
na i� Jana Marię Piskorskiego interdyscyplinarne kolokwia na temat nie-
mieckich badań wschodnich i�polskich badań zachodnich odbywają się bez 
udziału historyków regionalnych. Rzadko da się zauważyć bezpośrednie od-
niesienie między badaniami nad historiografi ą a�własną praktyką badawczą 
w�ramach historii regionalnej.

W� Polsce metodyczna dyskusja nad historią regionalną ma jeszcze 
mniejszą społeczno-historiografi czną tradycję. Oddajmy jeszcze raz głos Re-
xowi Rexheuserowi: „Polski historyk musi sam sobie wypracować taki dy-
stans, nierzadko wbrew swojemu otoczeniu”16. Dochodzi do tego jeszcze 
problem, że również polska historia regionalna musi obecnie zmierzyć się 
z� dużym problemem brakujących kadr: młodsi i� władający kilkoma języ-
kami naukowcy zajmują się często historią współczesną, przy czym tak sil-
nie rozbudowane instytucje, jak Instytut Pamięci Narodowej czy też mocno 
upolityczniony aparat fundacji i�nauki, postrzegane są jako znacznie lepsze 
szanse na zrobienie kariery. 

Mimo to taka samorefl eksja wydaje się z� wielu przyczyn konieczna 
w�polskiej i�niemieckiej praktyce historii regionalnej: także polskie badania 

14 G. Labuda, Kaszubi i�ich dzieje, Gdańsk 1997.
15 R. Rexheuser, Drogi Robercie (tłum. z�języka niemieckiego J. Pawłowska), „Borussia. Kultu-

ra. Historia. Literatura” [wersja dwujęzyczna niemiecko-polska], nr 27 (2002), s. 67-71, tutaj s. 70. 
16 Tamże, s. 70.
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w�kontekście „polskiej myśli zachodniej” były od czasów swoich początków 
pod koniec XIX w. ugruntowane politycznie. Tendencja ta uległa wzmoc-
nieniu wraz z� powstaniem „instytutów zachodnich” w� okresie międzywo-
jennym i� znalazła swoje ukoronowanie po 1945 r. w�polityce historycznej 
PRL, która bezpośrednio wykorzystywała słowiańsko-polskie elementy hi-
storii regionalnej w� celach legitymizacji politycznej17. Niemiecka historia 
regionalna po 1989 r. była jednakże wystawiona na mniejsze wstrząsy i�mo-
gła kontynuować, często zmodyfi kowany, starszy program badań, nie ku-
sząc się o�rzeczywiste wypracowanie nowego podejścia badawczego. O�za-
wartych tutaj metodycznych brakach także niemieckiej historii regionalnej 
trzeba otwarcie rozmawiać.

Czy w�Niemczech i�w�Polsce po 1989 r. stawialiśmy sobie wystarczają-
co często i�wystarczająco dobitnie pytanie, co możemy przejąć ze starszych 
metod, co można po modyfi kacji niektórych tez wykorzystać jako rezerwu-
ar dla dalszych badań, a�co należy zarzucić? Wydaje mi się, że dochodzimy 
tu do punktu, w�którym panuje różnica zdań, nosząca w�sobie również ce-
chy konfl iktu pokoleń: szczególnie młodzi historycy wykazują tendencję do 
ostrego formułowania tej kwestii oraz podawania w� wątpliwość starszych 
części historiografi i.

Historia ziemi pruskiej, 
tożsamości regionalne i�narodowe historiografi e

HISTORIA KRAJU tradycyjnie wytwarzała tożsamościowe odniesienia do za-
mkniętego w�ramach państwa regionu: poprzez historię własnego regionu 
należało – szczególnie w�kontekście niemieckim – wzmocnić własną tożsa-
mość. Dopiero w�ostatnich dziesięcioleciach podjęto próbę analizy takich 
społecznych i� kulturowych procesów identyfi kacyjnych18. Dla historii re-
gionalnej oznacza to, że to nie terytorium (skonstruowane i�określone za 
pomocą wyraźnych granic często dopiero w� czasach nacjonalizmu) może 

17 Por. J. Hackmann, J.M. Piskorski (red.), Deutsche Ostforschung und polnische Westforschung 
im Spannungsfeld von Wissenschaft und Politik. Disziplinen im Vergleich, z�posłowiem M. Burgleigha, 
Deutsche Ostforschung und polnische Westforschung t. 1, Poznań-Osnabrück 2002.

18 H.-W. Wollersheim, S. Tzchachel, M. Midell (red.), Region und Identifi kation, Leipzig 1998.
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służyć jako stały i� niezmienny punkt odniesienia jej praktyki badawczej, 
lecz że o�wiele większy sens ma tutaj posługiwanie się otwartym pojęciem 
przestrzeni, w�którym region jest za każdym razem na nowo defi niowany 
w�zależności od poszczególnych problemów badawczych.

Rezygnacja ze sztywnych pojęć terytorialnych ma sens również w�prze-
strzeni polsko-niemieckiej, ponieważ z�powodów historycznych historia re-
gionu w�Niemczech i�w�Polsce posługuje się różnymi pojęciami i�warun-
kowanymi przez nie podejściami badawczymi: „Pommern” i� „Pomorze” 
oznaczają w�języku niemieckim i�polskim różną przestrzeń kulturową, tak 
jak „Warmia i�Mazury” oraz „Prusy Wschodnie i�Zachodnie”. Wynikających 
z�tego problemów terminologicznych można uniknąć poprzez otwartość na 
inne podejście geografi czne oraz poprzez wyostrzone metodycznie rozważa-
nia na temat, jakie podejście nadaje się w�sposób szczególny do interesują-
cych nas w�danym momencie pytań badawczych. I�tak: „Pomorze” i�„Pomo-
rze Wschodnie” mogą być interesujące jako opisanie historii gospodarczej 
regionu, „Warmia i�Mazury” dla opisu polskiego ruchu narodowego względ-
nie nowych tożsamości regionalnych po 1945 r. „Prusy Wschodnie” nadają 
się do badań nad historią administracji i�kulturą elit regionu w�XIX i�XX w. 
do 1945 r. Historia Warmii jest szczególnym przykładem tego, że również 
pojęcia „Prusy Wschodnie” i�„Prusy Zachodnie” mają chronologicznie tyl-
ko zawężony zasięg. Narracje historyczne, u�których podstaw leży paradyg-
mat wschodniopruski, regularnie wykazują tendencję do pomijania historii 
Warmii lub traktowania jej jako marginalnego, czasami także egzotyczne-
go dodatku19.

Zagrażający egzystencji problem historii regionalnej polega w� ramach 
niemieckiej i� polskiej historiografi i narodowej na tym, że często braku-
je dialogu między historią zorganizowaną w�ramach struktur państwowych 
a�historią regionalną. Jako wskazówkę mogę podać, że zajmujący się histo-
rią regionu tacy historycy, jak Gotthoild Rhode, Erich Maschke, Hartmut 
Boockmann czy Klaus Zernack byli ciągle ogólnie dostrzegani w�historio-
grafi i RFN. Podobnie działo się w�Polsce z�Benedyktem Zientarą, Marianem 

19 A. Kossert, Ostpreußen. Geschichte und Mythos, München 2005 (wyd. polskie: Prusy. Hi-
storia i�mit, przekład B. Ostrowska, Warszawa 2009). Por. również omówienie w: „Zeitschrift für 
die Geschichte und Altertumskunde Ermlands. Beiträge zur Kirchen- und Kulturgeschichte des 
Preussenlandes”, nr 52/2007 s. 305-309.
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Biskupem i�Gerardem Labudą. Czy rzecz będzie się miała podobnie również 
w� przyszłości? Przynajmniej niektóre tendencje powinny niepokoić: pod-
czas gdy w�osadzonej w�strukturach uniwersyteckich historii kraju Westfa-
lii, Hesji, Bawarii czy Saksonii istnieje wymiana z�historią ogólną, to w�zor-
ganizowanych w� ramach Komisji Historycznych historiach regionalnych 
dawnych Niemiec Wschodnich już tak nie jest. Katedra Historii Pomorza 
Uniwersytetu w�Greifswaldzie nie ma zapewnionego długotrwałego fi nan-
sowania, ziemie pruskie nie dysponowały nigdy takim powiązaniem uniwer-
syteckim. Gdzie w�średnim pokoleniu regionalnych historyków Prus znaj-
dziemy w�Niemczech i�w�Polsce takich, którzy inicjowaliby w�ramach całej 
historiografi i nowe badania, formułowaliby nowe koncepcje i�oddziaływali-
by w�ten sposób na cały krajobraz naukowy?

Brak ten można by wytłumaczyć tym, że tradycyjnie ukierunkowana 
na fakty i�ograniczone związki historia regionalna szczególnie mocno tra-
ci kompetencję wyjaśniania historycznego wskutek rosnącej specjalizacji. 
Nie powinniśmy jednak poprzestać na tak łatwym wyjaśnieniu i�poszukać 
niebezpieczeństw również w� naszej własnej praktyce. Czy historia kraju 
nie wykazuje tendencji do pewnej wsteczności metodycznej, która każe jej 
z�opóźnieniem reagować na nowe podejścia badawcze? Przemawia za tym 
kilka faktów: dlaczego badania nad konfesjonalizacją rozwijane są na pod-
stawie prac na temat Holandii, a�nie na podstawie prac na temat Niemiec 
Południowych albo studiów nad ziemią pruską? Dlaczego przerwany proces 
tworzenia narodu pruskiego nie stanowi impulsu do zasadniczego zajmowa-
nia się warunkami tworzenia narodów w�perspektywie długiego trwania?

Niewyjaśnione pozostaje, w�jakim stopniu i�od kiedy niemieckie względ-
nie polskie procesy tworzenia narodów zaczęły promieniować na ziemię 
pruską – badań w� tym kierunku dotychczas nie prowadzono, wychodząc 
wielokrotnie od esencjalistycznego pojęcia narodu. Czy elementy „we-
wnętrznego kolonializmu” w�pruskich prowincjach wschodnich (Prusy Za-
chodnie, Wielkopolska) nie mogłyby dostarczyć impulsów do nowego spoj-
rzenia na niemiecki kolonializm, tak jak postulował to niedawno Philipp 
Ther?20 Podstawą takich badań mogłyby być specyfi czna mentalność urzęd-

20 P. Ther, Imperial instead of National History: Positioning Modern German History on the Map 
of European Empires, w: A. Miller i�in. (red.), Imperial Rule, New York 2004, s. 47-66.
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nicza w�pruskich prowincjach wschodnich oraz regionalne stereotypy na-
rodowe wraz z� takimi kojarzonymi negatywnie pojęciami, jak „polnische 
Wirt schaft” i�„litauische Wirtschaft”, używanymi w�korespondencji urzędo-
wej. Postulat ten został dotychczas spełniony tylko w�przypadku badań nad 
Mazurami, o�czym świadczą ich interesujące wyniki21. Dlaczego z�zajmowa-
nia się etnicznie mieszanymi terenami Europy Środkowo-Wschodniej nie 
wynikają prawie żadne impulsy do tworzenia teorii i�modeli w�ramach ba-
dań na poziomie międzynarodowym?

Należałoby również zastanowić się nad tym, w�jakim stopniu pruska hi-
storia regionalna w�dalszym ciągu wykazuje tendencje do ignorowania cen-
tralnych tematów historii współczesnej. Do chwili obecnej brakuje prawie 
zupełnie niemieckich opracowań na temat obozu przejściowego i�koncen-
tracyjnego w�Działdowie22 czy też w�rejencji cieszyńskiej. Wyraźne postę-
py niemiecka nauka poczyniła w�przeciwieństwie do tego w�badaniach nad 
narodowym socjalizmem w�regionie23, w�badaniach nad historią Żydów na 
ziemi pruskiej24 oraz nad ich historią powojenną25. Istnieje jednak niewiele 
niemieckich prac na temat robotników przymusowych w�Prusach Wschod-
nich podczas II wojny światowej26.

21 A. Kossert, Preußen, Deutsche oder Polen? Die Masuren im Spannungsfeld des ethnischen 
Nationalismus 1870-1956, Deutsches Historisches Institut. Quellen und Studien, t. 12, Wiesbaden 
2001, G. Jasiński, Mazurzy w�drugiej połowie XIX wieku. Kształtowanie się świadomości narodowej, 
Olsztyn 1994.

22 G. Lofti, SS-Sonderlager im nationalsozialistischen Terrorsystem: Die Entstehung von Hinzert, 
Stutthof und Soldau, w: N. Frei, S. Steinbacher, B.C. Wagner (red.), Ausbeutung, Vernichtung, Öf-
fentlichkeit. Neue Studien zur nationalsozialistischen Lagerpolitik, München 2000, s. 209-229.

23 Ch. Rohrer, Nationalsozialistische Macht in Ostpreußen, München 2006; R. Meindl, Ostpreu-
ßens Gauleiter. Erich Koch – eine politische Biographie, Einzelveröffentlichungen des Deutschen Hi-
storischen Instituts Warschau, t. 18, Osnabrück 2007.

24 R. Leiserowitz, Grenzerfahrungen. Jüdische Perspektiven einer preußischer Peripherie, Berlin 
2007. 

25 R. Kibelka, Ostpreußens Schicksalsjahre 1944-1948, Berlin 2000; taż, Memellandbuch. 
Fünf Jahrzehnte Nachkriegsgeschichte, Berlin 2002; B. Hoppe, Auf den Trümmern von Königsberg. 
Kaliningrad 1946-1970, München 2000; E. Matthes (red.), Als Russe in Ostpreußen. Sowjetische 
Umsiedler über ihren Neubeginn in Königsberg/Kaliningrad nach 1945, Ostfi ldern 1999.

26 B. Koziełło-Poklewski, Ze znakiem „P”. Relacje i�wspomnienia z�robót przymusowych w�Prusach 
Wschodnich w�latach II wojny światowej, (=Rozprawy i�Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. 
Wojciecha Kętrzyńskiego, nr 100), Olsztyn 1985; w�języku niem. por. przede wszystkim przyczynek 
H.-J. Karpa, Zur Seelsorge an den polnischen Zwangsarbeitern in Ostpreußen 1940-1945, „Zeitschrift 
für die Geschichte und Alterskunde Ermlands”, nr 50 (2002), s. 173-198.
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Nowoczesna historia regionalna Prus 
jako projekt dwu- lub wielonarodowy: perspektywy badawcze

W�OSTATNIM CZASIE w�niemieckich badaniach dominuje paradygmat „no-
wej historii kulturowej”, wysuwający na pierwszy plan badania nad elitami, 
których spuścizną są często tylko świadectwa pisemne. Te zaś przez długi 
czas były w�większości wytwarzane w�Prusach w�języku niemieckim, tak że 
przez to może dominować zajmowanie się czynnikiem niemieckim. W�pol-
skich badaniach dominuje podejście społeczno-historyczne, które po upad-
ku marksizmu otrzymuje czasami podkład narodowy. W�ten sposób ponow-
nie mogłyby dominować koegzystencja albo wrogość niemieckocentrycznej 
„nowej historii kulturowej” oraz polonocentrycznego zajmowania się Ka-
szubami, Warmiakami i�Mazurami, co byłoby scenariuszem, którego bynaj-
mniej nie należałoby sobie życzyć. 

Szansę dla historii regionalnej stanowiłoby potencjalne wypracowanie 
takiej perspektywy oglądu historii regionu – czy to w�odniesieniu do sta-
nowiącego organiczną całość „kraju” [Land], czy to w�odniesieniu do zdefi -
niowanego „regionu” – która byłaby ponadnarodowa i�sytuowałaby się pod 
prąd kierunków badań i�tradycji myślenia historiografi i narodowych. Skon-
centrowanie się na kraju względnie regionie umożliwia zmianę perspektywy 
wobec głównych dróg, którymi podąża historia narodowa i�może wprowa-
dzić komplementarne punkty widzenia do obrazu historii. Poniżej chciał-
bym wymienić kilka przykładów.

1. Królewsko-pruska względnie zachodniopruska historia kraju wyka-
zuje z�punktu widzenia historii społecznej wchodzących w�jej skład 
stanów inne cechy niż historia Polski. Poprzez takie czynniki, jak spe-
cyfi czna świadomość krajowa [Landesbewußtsein] oraz różne wyzna-
niowo-kulturowe linie rozwoju, da się ją tylko w�sposób ograniczony 
zintegrować w�ramach tradycyjnej narodowej narracji historycznej. 
Ze względu na podlegające różnicowaniu pojęcie Prus, na dominują-
cą w�rozwoju kwestię stanów pruskich oraz na odbiegające od wzor-
ców „terenów na wschód od Łaby” [ostelbisch] struktury miejsko-
-handlowe stanowi ona również dla historiografi i niemieckiej zadrę 
w� ciele. Fakt ten mógłby stanowić punkt wyjścia dla przedstawie-
nia wspólnej historii regionu, na którą wpływ wywierały mieszkające 
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w� nim pruskie elity oraz elementy polskie, litewskie, niemieckie 
i�bałtycko-skandynawskie. Monografi a Karin Friedrich stanowi przy-
kład takiego podejścia w�odniesieniu do wczesnej nowożytności27. 

Jedną z�korzyści historii tego regionu jest fakt, że będące do dys-
pozycji badaczy zasoby źródłowe są jak na stosunki panujące w�Eu-
ropie Środkowo-Wschodniej względnie obszerne. Żaden inny region 
w� Europie Środkowo-Wschodniej nie dysponuje dla okresu śred-
niowiecza i�wczesnej nowożytności tak wieloma źródłami pisanymi 
i� tak obszernymi zasobami źródłowymi jak te, które zachowały się 
w� postaci spuścizny po zakonie krzyżackim oraz po wczesnonowo-
żytnych miastach pruskich. Na bazie archiwów w�Gdańsku, Elblągu 
i� Toruniu oraz Królewieckiego Archiwum Państwowego i� central-
nej spuścizny pruskiej w�Berlinie (Staatsarchiv Preußischer Kultur-
besitz) historia regionalna oferuje inne konteksty badawcze i�tematy 
niż te, które ukazują się nam z�punktu widzenia centralnej perspek-
tywy państwowej w�Niemczech i�w�Polsce. W�odniesieniu do historii 
miast można wskazać na ramy komunikacyjne historii Morza Bałty-
ckiego oraz Hanzy28. W�wielu przypadkach nie można również zin-
tegrować historii szlachty pruskiej w� ramach polskiej i�niemieckiej 
wielkiej narracji i� narracji elit, mamy tutaj wszakże do czynienia 
z� przestrzenią komunikacyjną całego regionu Europy Wschodniej 
albo nawet całej Europy oraz z� różnymi zależnościami lojalnościo-
wymi29. W�oparciu o�zasoby archiwalne i�szeroką literaturę specjali-
styczną nowoczesna historia ziemi pruskiej może w�sposób reprezen-

27 K. Friedrich, The other Prussia. Royal Prussia, Poland and Liberty, 1569-1772, Cambridge 
Studies in Early Modern History, Cambridge 2000. 

28 E. Kizik, Śmierć w� mieście hanzeatyckim w� XVI-XVIII wieku. Studium nowożytnej kultury 
funeralnej, Gdańsk 1998; tenże, Wesele, kilka chrztów i� pogrzebów. Uroczystości rodzinne w�mieście 
hanzeatyckim od XVI do XVIII wieku, „Gdańskie studia z�dziejów nowożytnych”, t. 1, Gdańsk 2001. 
Tłumaczenie na język niemiecki: tenże, Die reglementierte Feier: Familienfeste in der frühneuzeitlichen 
Hansestadt, Osnabrück 2008.

29 Por. historię Dönhoffów jako przykład drogi rozwoju: H.-J. Bömelburg, Die Dönhoffs. Der 
Aufstieg der Familie in Ostmitteleuropa vom Mittelalter bis zum frühen 18. Jahrhundert, w: K. Heck, 
Ch. Thielemann (red.), Friedrichstein. Das Schloß der Grafen von Dönhoff in Ostpreußen, Berlin 
2006, s. 12-29. Na ogólnoeuropejskie powiązania najlepszym przykładem jest rodzina Dohna: 
H.-J. Bömelburg, Reformierte Eliten in Preußenland. Religion, Politik und Loyalitäten in der Familie 
Dohna (1560-1660), „Archiv für Reformationsgeschichte” 95 (2004), s. 210-239.
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tatywny dla całej Europy Środkowo-Wschodniej wypracować linie 
tradycji historycznej i�kompleksowe ramy działania.

2. Mapa starszych szlaków komunikacyjnych wskazuje na całym połu-
dniowym terenie Morza Bałtyckiego wyraźną pozycję dominującą 
ziemi pruskiej z�portami w�Gdańsku, Elblągu, Królewcu i�Kłajpedzie 
(Memel). To stąd transportowano towary do Polski Centralnej, na 
Litwę, Białoruś i�aż na Ukrainę. W�znaczeniu kulturowym region ten 
jest centralnym regionem transferu dla całej północnej Europy Środ-
kowej i� południowych terenów Morza Bałtyckiego. Gdańsk i�Kró-
lewiec były nie tylko centrami niemieckiego i� polskiego przemysłu 
drukarskiego, lecz również miastami, w�których ukazywały się prze-
wodniki językowe i�tłumaczenia30. Współcześnie to kluczowe położe-
nie pozostaje w�cieniu enklawy obwodu kaliningradzkiego, którego 
wymagania wizowe oraz granice stanowią wyraźną przeszkodę komu-
nikacyjną. Jeśli w�przyszłości ma być urzeczywistniona „europejska 
historia regionów”, to historii ziemi pruskiej może z�punktu widze-
nia tej sytuacji przypaść kluczowa rola. Istnieją próby w�tym kierun-
ku. Krajobrazy i�regiony są konstytutywnymi i�kształtującymi skład-
nikami historii Francji, Niemiec i�Europy Środkowo-Wschodniej31.

Do tego transferu znacznie przyczyniła się świadomość ludno-
ści pruskiej między XV a�XVIII w. Świadomość tę można również 
określić jako synkretyczną tożsamość wyrównującą [Ausgleichiden-
tität] albo transnarodową tożsamość pomostową [transnationale Brü-
ckenidentität]. Świadomość pruska mogła być zintegrowana zarów-
no w�ramach polsko-litewskiej narracji historycznej oraz w�ramach 

30 N. Volckmar, Viertzig Dialogi und Nützliche Gespräch von Allerley vorfallenden gemienen 
Sachen / Vor die Liebe Jugend / Knaben und Mägdlein / die Deutsche und Polnische Sprachen mit lust bald 
zu lernen […], [Thorn 1612], Königsberg² 1625, Danzig³ 1641; ukazała się również dwujęzyczna 
wersja: E. Kizik (wyd.), Nicolausa Volckmara „Viertzig Dialogi” 1612: źródło do badań nad życiem 
codziennym w�dawnym Gdańsku, Gdańsk 2005. 

31 J. Hoock, Regionalgeschichte als Methode. Das französische Beispiel, w: S. Brakensiek (red.), 
Kultur und Staat in der Provinz. Perspektiven und Erträge der Regionalgeschichte, Studien zur Regional-
geschichte, t. 2, Bielefeld 1992, s. 29-39; E. Hinrichs, Provinzen, Landschaften, Regionen in der mo-
dernen französischen Geschichtswissenschaften. Ein Essay, „Blätter für deutsche Landesgeschichte”, 
nr 130 (1994), s. 1-12; P.C. Hartmann, Regionen in der Frühen Neuzeit. Reichskreise im deutschen 
Raum, Provinzen, in Frankreich, Regionen unter polnischen Oberhoheit. Ein Vergleich ihrer Strukturen, 
Funktionen und ihrer Bedeutung, „Zeitschrift für historische Forschung”, Beiheft 17, Berlin 1994.
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autochtonicznej sarmackiej przestrzeni historycznej, jak i�połączona 
z�niemiecką tożsamością kulturową32. Te tożsamości wielokrotne zo-
stały w�wielu przypadkach zagubione w�historiografi i borussiańskiej, 
zasługują jednak na ponowną analizę.

3. Najbardziej płodne okazały się najprawdopodobniej komplemen-
tarne i�poszerzające perspektywy monografi e, poświęcone „wielkim 
tematom” historiografi i sąsiadów, którą ujmowały z� punktu widze-
nia innej tradycji historiografi cznej. Jako przykład można tutaj po-
dać monografi ę Roberta Traby na temat „wschodniopruskości”, któ-
ra intensywnie bada ten temat33 istniejący w�polskiej historiografi i 
tylko w� formie marginalnej. To komplementarne podejście wyma-
gałoby kontynuacji. Na szczególną uwagę zasługują badania, które 
wychodzą poza wydeptane ścieżki narodowych wzorców historiogra-
fi i i� starają się o� kreatywne przyswojenie centralnych tematów hi-
storiografi i sąsiadów. Tutaj zawarta jest „wartość dodana” niedającej 
się jednoznacznie przyporządkować narodowo historii regionalnej, 
która może promieniować na niemiecką i�polską praktykę historio-
grafi czną. Jako przykład chciałbym wymienić, że niemieckie bada-
nia nad historią szlachty oraz polska historia miast były w�niemałym 
stopniu inspirowane wzorcami zaczerpniętymi z�pruskiej historiogra-
fi i regionalnej. 

4. Z� perspektywy historii religii w� Europie Środkowo-Wschodniej na 
szczególną uwagę zasługuje historia Warmii. Mamy tu Prusy Książę-
ce jako pierwsze luterańskie państwo w�Europie (1525) oraz katoli-
ckie biskupstwo warmińskie wraz z�Braniewem jako pierwszym kole-
gium jezuickim w�Rzeczpospolitej Obojga Narodów i�nad Bałtykiem 

32 Por. M.G. Müller, Städtische Gesellschaft und territoriale Identität im Königlichen Preußen 
um 1600. Zur Frage der Entstehung deutscher Minderheiten in Ostmitteleuropa, „Nordost-Archiv”, 
6 (1997) z. 2, s. 565-584; tenże, „Die auf feyerlichen Vergleich gegründete Landes-Einrichtung”. Städ-
tische Geschichtsschreibung und landständische Identität im Königlichen Preußen im 17. und frühen 
18. Jahrhundert, w: J. Bahlcke i�A. Strohmeyer, Die Konstruktion der Vergangenheit. Geschichtsden-
ken, Traditionsbildung und Selbstdarstellung im frühneuzeitlichen Ostmitteleuropa, „Zeitschrift für hi-
storische Forschung”, Beiheft 29, Berlin 2002, s. 265-280.

33 R. Traba, Wschodniopruskość. Tożsamość regionalna i�narodowa w�kulturze politycznej Niemiec, 
Poznań 2005. Por. również omówienie „Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Erm-
lands. Beiträge zur Kirchen- und Kulturgeschichte des Preussenlandes”, nr 52/2007, s. 338-345.
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i�z�tej konfi guracji powstały ówczesne i�oddziaływujące aż do XX w. 
wrogość i�sąsiedztwo. Historia religii jako historia konfl iktów i�koeg-
zystencji – tutaj zawarty jest istotny potencjał historii prusko-war-
mińskiej, który może nadać historii kraju nowoczesny profi l.

Stowarzyszenie Historyczne dla Warmii (Historischer Verein für 
Erm land) oraz wydawane przez nie czasopismo „Zeitschrift für Ge-
schichte und Altertumskunde Ermlands” pielęgnowały ten profi l 
także w�niesprzyjających ku temu warunkach ostatnich sześćdziesię-
ciu lat XX w., w� czasach gdy historia religii mogła być uprawiana 
z� politycznych przyczyn tylko niszowo w�narodowosocjalistycznych 
Niemczech oraz w� demokracjach ludowych typu sowieckiego. Po-
trzeba napisania nowoczesnej historii religii szczególnie we wschod-
niej części Europy jest dzisiaj ogólnie uznana34. Stowarzyszenie Hi-
storyczne dla Warmii i� wydawane przez nie czasopismo powinny 
wykorzystać tę koniunkturę i� dla zbadania wybranych problemów 
przekroczyć regionalną przestrzeń odniesienia.

5. W�skali europejskiej pruska historia regionalna może zyskać charakter 
wzorcowy przez to, że oferuje wszelkie możliwości dla stworzenia trój-,
a�nawet czterostronnej historii regionu. Dlaczego nie można by pod-
jąć próby wypracowania w� niemiecko-polsko-litewskiej (zaś per-
spektywicznie także rosyjskiej) współpracy koncepcji otwartej euro-
pejskiej historii kraju i� regionalnej, która wydana zostałaby w�tych 
wszystkich językach? Istnieją wprawdzie porównywalne projekty bi-
lateralne35. Współpraca multilateralna oferuje jednak metodycznie 
większą otwartość, ponieważ nie każdy temat musiałby być rozważa-
ny parytetycznie [w�parytecie?], co pozwoliłoby na szersze uwzględ-
nienie struktur krzyżowych (np. związków między pruskim i� litew-
skim patriotyzmem we wczesnej nowożytności czy też wzajemnego 

34 M. Schulze Wessel, Nationalisierung der Religion und Sakralisierung der Nation, Forschungen 
zur Kultur und Geschichte des östlichen Europa, t. 26, Stuttgart 2006; na temat Prus: G. Jasiński, 
Kościół ewangelicki na Mazurach w�XIX wieku (1817-1914), Olsztyn 2003 (Rozprawy i�Materiały 
Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego).

35 Za wzór dwustronnej współpracy może posłużyć publikacja J.M. Piskorskiego, Pommern im 
Wandel der Zeiten, Szczecin 1999; w�języku polskim: tenże, Pomorze Zachodnie poprzez wieki, Szcze-
cin 1999.
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oddziaływania nowoczesnych nacjonalizmów36) oraz nierównego 
partnerstwa (np. relacji między niemieckim pietyzmem a�mazurski-
mi i�małolitewskimi ruchami pobożnościowymi w�XIX w.).

6. Z� punktu widzenia dyscyplinarnego przesłanki dla zaistnienia ta-
kiej multilateralnej historii regionalnej nie wyglądają źle, ponieważ 
po raz pierwszy młodsze pokolenie niemieckojęzycznych history-
ków mogłoby współpracować z�polskimi, litewskimi i�rosyjskimi ko-
legami, badającymi historię krajową z�zupełnie różnych perspektyw. 
W�Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w�Ber-
linie odbyła się w�październiku 2007 r. konferencja, która miała na 
celu wsparcie takiej współpracy, bazując na przykładzie historii Prus 
Wschodnich w�nowoczesności37.

Na zakończenie chciałbym przytoczyć wypowiedziane w�1732 r. 
słowa sekretarza rządowego i�archiwisty Augusta Hermanna Luca-
nusa (1691-1773) z�Wystruci [Insterburg, obecnie Czerniachowsk], 
które mogłyby posłużyć jako motto dla takich projektów: „W�porów-
naniu z�innymi królestwami i�państwami Prusy mają tę korzyść […], 
że w� jednym kraju średniej wielkości można znaleźć współistnieją-
cych ze sobą tak wielu różnorodnych ludzi, wśród których istnieją 
różne języki i� zwyczaje”38. Bogactwo i�otwarte wieloperspektywicz-
ne przedstawienie tych różnorodnych tradycji powinny służyć jako 
wskazówki orientacyjne dla przyszłych projektów. 

36 Ch. Pletzing, Vom Völkerfrühling zum nationalen Konfl ikt. Deutscher und polnischer Nationalis-
mus in Ost- und Westpreußen 1830-1871, Wiesbaden 2003. (Deutsches Historisches Institut War-
schau, Quellen und Studien 13).

37 „Między nacjonalizmem i�wielokulturowością. Prusy Wschodnie w�nowoczesności”, konfe-
rencja w�Centrum Badań Historycznych PAN w�Berlinie, 11.-12.10.2007.

38 Cyt. za: F. Terveen, Gesamtstaat und Retablissement. Der Wiederaufbau des nördlichen Ostpreu-
ßen unter Friedrich Wilhelm I. 1714-1740, Göttingen 1954 (Göttinger Bausteine zur Geschichtswis-
senschaft, t. 16, Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Ost- und Westpreußische 
Landesforschung, t. 7), s. 76.
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Johannes Bobrowski, ur. 9.04.1917 r. w� Tylży, zm. 2.09.1965 r. w� Berli-
nie, niemiecki poeta i�prozaik. Krainą dzieciństwa i�młodości Bobrowskie-
go były niemieckie „kresy wschodnie”. Wyrósł, jak sam pisał, „na terenach 
wokół Niemna, na których żyli wspólnie Polacy, Litwini, Rosjanie, Niemcy, 
a�wśród nich wszystkich Żydzi”. W�1928 r. rodzina Bobrowskich przeniosła 
się do Królewca, gdzie Johannes uczęszczał do gimnazjum humanistyczne-
go, w�którym ukończył naukę zdaną w�1937 r. maturą. Studia historii, któ-
re rozpoczął w�Berlinie, przerwała szybko służba wojskowa, którą odbywał 
w�Królewcu, a�po wybuchu wojny na froncie wschodnim. W�ostatnich mie-
siącach wojny dostał się do niewoli radzieckiej, w�której spędził cztery lata, 
pracując w�kopalni węgla. Po powrocie do Niemiec pracował jako redaktor 
w�Staroberlińskim Wydawnictwie Lucii Groszer, a�od 1959 r. w�chrześcijań-
skiej ofi cynie Union-Verlag. Śmierć zastała go w�momencie pełnego rozkwi-
tu twórczego. Talent Bobrowskiego najwcześniej odkrył Peter Huchel, któ-
ry w�1955 r. zamieścił w�redagowanym przez siebie czasopiśmie „Sinn und 
Form” kilka jego wierszy, a�wśród nich sławną później Pruską elegię. Właś-
ciwy debiut Bobrowskiego przypadł dopiero na rok 1961, kiedy to równo-
cześnie w�obu państwach niemieckich ukazał się zbiór jego wierszy Sarma-
tische Zeit. W�1962 r. ukazał się tom wierszy Schattenland Ströme, w�1964 r. 
powieść Młyn Lewina. 34 zdania o�moim dziadku (wyd. polskie 1967, Levins 
Mühle) oraz tomy opowiadań Boehlendorff und andere i�Mäusefest (1965), 
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dzięki którym zdobył sobie rangę jednego z�najwybitniejszych pisarzy nie-
mieckiego obszaru językowego. Pośmiertnie ukazały się dwie dalsze publi-
kacje liryczne Wetterzeichen (1967) oraz Im Windgesträuch (1970), powieść 
Litewskie klawikordy (1966, wyd. polskie 1969, Litauische Claviere) oraz 
„krótkie prozy” zgromadzone w�tomie Der Mahner (1968). W�swoim mate-
rialnym wymiarze wiersze Bobrowskiego dają świadectwo topografi i i�histo-
rii „Sarmacji”, krainy jego poetyckich natchnień, którą umieszczał na nie-
miecko-słowiańskim pograniczu, między dolnym biegiem Wisły i�zachodnią 
granicą Litwy, włączając do niej jeszcze obszary wysunięte dalej na północ 
aż do Jeziora Ilmeńskiego.

Z. Światłowski, Bobrowski, Johannes, w: M. Zybura (red.), Pisarze niemieckojęzyczni XX 
wieku. Leksykon encyklopedyczny PWN, Warszawa 1996, s. 31-33.

Hans-Jürgen Bömelburg, prof. dr hab., ur. 1961, historyk, profesor w�In-
stytucie Historii Uniwersytetu w� Gießen. Zainteresowania badawcze: hi-
storia kultury, idei i�polityki w�Europie Wschodniej okresu nowożytności, 
historia współczesna Europy Środkowo-Wschodniej, historia Polski (XV-
-XX w.), historia stosunków polsko-niemieckich, historia regionalna i�hi-
storia miast w�Europie Środkowo-Wschodniej.

Hansgeorg Buchholz, ur. 25.06.1899 r. w�Miluzie (Alzacja), zm. 22.03.1979 r. 
w�Uetergan. Ukończył studia nauczycielskie, był nauczycielem i�radcą szkol-
nym w�Giżycku, autor książek dla dzieci i�młodzieży. 

J. Chłosta, Warmia i�Mazury w�literaturze polskiej i�niemieckiej 1945-1995. (Przewodnik mono-
grafi czny), Olsztyn 1997, s. 152.

Ben Budar, ur. 28.10.1928 r. w� Kosłowie w� Saksonii, zm. 27.10.2011 r. 
w� Chrósicach, górnołużycki pisarz i� dziennikarz. Ben Budar był autorem 
słuchowisk o� tematyce historycznej, z�których dwa wydał w�postaci opo-
wiadań: Rebel Jan Čuška (1955) i�Mokrowenjo (1956), także reportaży z�Pol-
ski Jenseits von Oder und Neisse (1962). Jest również autorem Przewodnika... 
(1975) po Łużycach i�NRD przeznaczonego dla Polaków oraz tłumaczem 
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literatury polskiej i� czeskiej. Budar był pierwszym Łużyczaninem, który 
ukończył dziennikarstwo na uniwersytecie w�Lipsku (1954).

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ben_Budar.

Kristijonas Donelaitis, ur. 17.01.1714 r. w�Lazdynėlių, zm. 18.02.1780 r. 
w�Tolminkemis, litewski poeta, od 1743 pastor luterański; przedstawiciel 
oświecenia; autor poematu Pory roku (1818, wyd. pełne 1865, wyd. pol. 
1933, wznowienie 1982) odzwierciedlającego obyczaje i� stosunki społ. na 
Litwie w� XVIII w.; pisał też bajki klasycystyczne oraz pieśni, do których 
komponował melodie. Zob. Donelaitis, Kristijonas, w: Powszechna encyklo-
pedia PWN, wersja elektroniczna, Warszawa 2006.

Edwin Erich Dwinger, ur. 23.04.1898 r. w� Kilonii, zm. 17.12.1981 r. 
w� Gmünd-Tegernsee, pisarz niemiecki; najbardziej interesującym utwo-
rem Dwingera jest oparta na wątkach autobiografi cznych trylogia Die deu-
tsche Passion: Armia za drutem kolczastym. Pamiętnik z� Sybiru (1929, wyd. 
pol. 1935), Zwischen Weiss und Rot (1930), Wir rufen Deutschland (1932); 
w�III Rzeszy popierał NSDAP – prace propagandowe Dwingera gloryfi ko-
wały sukcesy niemieckie w� czasie II wojny światowej; po 1945 ukazywał 
dramatyczne losy Rosjan uwikłanych w�kolaborację z�Niemcami (General 
Wlassow 1951). Zob. Dwinger, Edwin Erich, w: Powszechna encyklopedia 
PWN, wersja elektroniczna, Warszawa 2006.

Paul Fechter, ur. 14.09.1880 w�Elblągu, zm. 9.01.1958 r. w�Berlinie, histo-
ryk teatru i�literatury, literaturoznawca oraz dramaturg, autor trzyaktowego 
dramatu Der Zauberer Gottes (Czarodziej Boga), poświęconego niezwykłej 
postaci kaznodziei polsko-ewangelickiego Michałowi Pogorzelskiemu. 

J. Chłosta, Warmia i�Mazury w� literaturze polskiej i� niemieckiej 1945-1995. (Przewodnik 
monografi czny), Olsztyn 1997, s. 153.

Walther Franz, ur. w�1893 r. w�Królewcu, zm. w�1958 r. w�Münster, niemie-
cki fi lolog, studiował niemiecki i�neofi lologię na Albertynie w�Królewcu, 
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w�1921 r. uzyskał stopień doktora fi lozofi i. Od 1922 do 1943 r. pracował 
jako nauczyciel mianowany w� Hindenburg-Oberrealschule, a� następnie 
jako wyższy stopniem nauczyciel w�Löbenichtsches-Realgymnasium. Przez 
cały okres swojego życia zajmował się średniowieczną historią Królewca.

https://de.wikipedia.org/wiki/Walter_Franz_(Philologe).

Kurt Frick, ur. 16.11.1884 r. w�Królewcu, zm. 17.07.1963 r. w�Bad Rei-
chenhall, niemiecki architekt i� wykładowca szkół wyższych, jeden z� naj-
ważniejszych architektów w�Prusach Wschodnich, który przez pewien czas 
pracował również w�Dreźnie i�Bawarii. Rodzina Fricka pochodziła z� Fry-
zji Wschodniej, w�XVII w. wyemigrowała do Prus Wschodnich. Frick po-
chodził z�biednej rodziny, w�Królewcu uczęszczał do szkoły realnej, naukę 
zawodu murarza zakończył egzaminem czeladniczym. Następnie rozpo-
czął studia w�Państwowej Wyższej Szkole Budownictwa Nad- i�Podziem-
nego w� Królewcu. W� Berlinie Frick został uczniem architekta Herman-
na Muthesiusa, który wspierał go ze wszystkich sił. Służbę wojskową odbył 
jako ochotnik jednoroczny w� latach 1908/1909 w� Pułku Artylerii „von 
Lingger” w�Królewcu. Dzięki pośrednictwu Muthesiusa Frick otrzymał pra-
cę w�mieście-ogrodzie Hellerau koło Drezna, gdzie odpowiadał za dzielni-
cę Drezno-Seidnitz. Od 1912 r. Frick pracował w�Dreźnie na własny ra-
chunek jako architekt. W�1914 r. zgłosił się na ochotnika do wojska, już 
w�1915 r. został jednak uznany za niezdolnego do służby z�powodu cięż-
kiego załamania nerwowego. Po I�wojnie światowej Frick został mianowa-
ny architektem okręgowym państwowego urzędu doradztwa budowniczego 
Stołupiany-Szyrwinta. Dzięki tej funkcji uczestniczył w�odbudowie prowin-
cji wschodniopruskiej ze zniszczeń wojennych, przy czym gros jego prac 
koncentrowało się na odbudowie całkowicie zniszczonego w�wyniku dzia-
łań wojennych miasta Szyrwinta. W�1919 r. Frick osiadł w�Królewcu jako 
samodzielny architekt. W�1931 r. wstąpił do Związku Walki Niemieckich 
Architektów i� Inżynierów (Kampfbund der deutschen Architekten und 
Ingenieure), który był częścią volkistowskiego i� antysemickiego Związku 
Walki o�Niemiecką Kulturę (Kampfbund für deutsche Kultur). Po przeję-
ciu władzy przez narodowych socjalistów Frick został w�grudniu 1933 r. kie-
rownikiem wschodniopruskiego oddziału Izby Sztuk Pięknych Rzeszy, gdzie 
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był odpowiedzialny za państwowe przedsięwzięcia budowlane na terenie 
całych Prus Wschodnich, jak np. budynek rozgłośni radiowej w� Królew-
cu. W�październiku tego samego roku Frick objął kierownictwo Państwo-
wego Atelier Mistrzowskiego Sztuk Pięknych na Akademii Sztuk Pięknych 
w�Królewcu, gdzie został mianowany profesorem. W�1943 r. ze względu na 
działania wojenne atelier zostało zamknięte. W�sierpniu 1944 r. Adolf Hit-
ler umieścił Fricka na „liście obdarzonych talentem przez Boga” („Gott-
begnadeten-Liste”), która zawierała nazwiska najważniejszych architektów 
i� miała chronić przed służbą wojskową. W� styczniu 1945 r. Frick uciekł 
do Bawarii, gdzie od 1946 r. znalazł zatrudnienie jako Krajowy Inspektor 
Budownictwa.

https://de.wikipedia.org/wiki/Kurt_Frick.

Ralph Giordano, ur. 20.03.1923 r. w�Hamburgu, zm. 10.12.2014 r. w�Ko-
lonii), niemiecki dziennikarz, publicysta, pisarz i� reżyser. Urodził się jako 
syn pianisty pochodzenia włoskiego i� nauczycielki gry na fortepianie po-
chodzenia żydowskiego. W�roku 1940, jeszcze przed maturą, został na pod-
stawie ustaw norymberskich usunięty z�gimnazjum. Był trzykrotnie przesłu-
chiwany i�więziony przez Gestapo. Ostatnie lata wojny spędził, ukrywając 
się wraz z� rodziną w�piwnicy w�dzielnicy Hamburga – Alsterdorf. 4 maja 
1945 został wyzwolony przez armię brytyjską. Po II wojnie światowej roz-
począł pracę dziennikarza w� żydowskim tygodniku „Allgemeine Jüdische 
Wochenzeitung”. Uzyskał wykształcenie dziennikarskie w�Niemieckim In-
stytucie Literatury w� Lipsku. W� latach 1946-1957 był członkiem niele-
galnej Komunistycznej Partii Niemiec (KPD). W�roku 1953 opublikował 
w�wydawnictwie Neues Leben w�NRD pod pseudonimem Jan Rolfs książ-
kę Westdeutsches Tagebuch („Dziennik zachodnioniemiecki”), w�której wy-
chwalał mądrość Stalina. W�roku 1955 zamieszkał w�NRD, lecz po dziewię-
ciu miesiącach powrócił rozczarowany do Hamburga. W�książce Die Partei 
hat immer Recht (Partia ma zawsze rację, 1961) rozliczył się ostatecznie ze 
swoimi złudzeniami. W�latach 1961-1988 pracował jako dziennikarz tele-
wizji NDR i�WDR, tworząc ponad 100 programów dokumentalnych na te-
maty historyczne. W� roku 1982 opublikował on powieść Die Bertinis, die 
Lebensgeschichte einer Familie (Rodzina Bertini, dzieje życia pewnej rodziny), 
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nad którą pracował prawie 40 lat. W�powieści wykorzystał wątki autobio-
grafi czne. W�roku 1987 opublikował książkę Die zweite Schuld oder Von der 
Last, Deutscher zu sein (Druga wina, czyli o�ciężarze bycia Niemcem) o�prze-
trwaniu narodowego socjalizmu w�Republice Federalnej Niemiec. Wskutek 
tego stał się celem nienawistnych ataków ze strony neonazistów. W�roku 
1989 wydał książkę Wenn Hitler den Krieg gewonnen hätte (Gdyby Hitler wy-
grał wojnę) i�1990 przegląd listów od czytelników poprzedniej książki Wie 
kann diese Generation eigentlich noch atmen? (Jak to pokolenie może jeszcze od-
dychać). Ożywienie nastrojów neonazistowskich po zjednoczeniu Niemiec 
skłoniło Ralpha Giordano do napisania listu do kanclerza Helmuta Koh-
la, co wywołało ożywioną dyskusję. W�roku 2000 ogłosił Die Traditionslüge 
(Kłamstwo tradycji), w� którym zajął się niedemokratycznymi korzeniami 
Bundeswehry. W�marcu 2007 Giordano sprzeciwił się budowie centralne-
go meczetu w�dzielnicy Kolonii-Ehrenfeld, wskutek czego spotkał się z�po-
gróżkami ze strony islamistów. Stanowisko Giordano poparła bez zastrzeżeń 
publicystka Lea Rosh. W�listopadzie 2007 wycofał Ralph Giordano swoje 
poparcie dla „Centrum przeciwko Wypędzeniom” Eriki Steinbach.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ralph_Giordano.

Erich Hannighofer, ur. 25.02.1908 r. w�Królewcu, od 1.01.1945 r. uzna-
ny za zaginionego; niemiecki pisarz, urzędnik państwowy w�Królewcu, przez 
pewien czas pracował również jako świecki kaznodzieja chrześcijański; za-
przyjaźniony z� Ernstem Wiechertem, Agnes Miegel i� Walterem Schef-
fl erem. Na początku lat czterdziestych powołany do wojska i� wysłany na 
front wschodni, gdzie zaginął w�okolicach Bartoszyc i�Lidzbarka Warmiń-
skiego. Jego nazwisko i�dane osobiste znajdują się wg informacji Niemie-
ckiego Związku Ludowego Opieki nad Grobami Wojennymi w�księdze pa-
miątkowej niemieckiego cmentarza wojennego w�Bartoszycach koło Ełku. 
Inspiracją dla twórczości Hanninghofera były wiara chrześcijańska i�miłość 
do wschodniopruskiej ojczyzny. Znajdują one swój wyraz w�najważniejszym 
dziele autora, noweli Erde (Ziemia, 1937) oraz w�jego najbardziej znanym 
utworze, którym jest wiersz Land der dunklen Wälder und kristallenen Seen 
(Kraina ciemnych lasów i�kryształowych jezior, 1933), znany w�opracowaniu 
dźwiękowym Herberta Brusta jako Ostpreußenlied (Pieśń Prus Wschodnich). 
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Reszta utworów pozostała nieukończona, m.in. opowiadanie Thor und Ter-
ra (Thor i�Terra) oraz planowana wielka powieść wschodniopruska. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Erich_Hannighofer.

Stefan Hartmann, dr, ur. 7.02.1943 r. w�Kassel, zm. 8.07.2016 r. w�Berli-
nie, niemiecki archiwista i�historyk; studiował historię, germanistykę i�sla-
wistykę na Uniwersytecie w�Marburgu, w�1969 r. obronił rozprawę doktor-
ską na temat „Rewel w�okresie wojny północnej” („Reval im Nordischen 
Krieg”) napisaną pod kierunkiem prof. Petera Scheiberta. Od 1969 r. pra-
cował jako archiwista, najpierw jako referendarz w�Dolnosaksońskim Ar-
chiwum Państwowym w�Osnabrück, a�po ukończeniu Szkoły Archiwalnej 
w�Marburgu i�zdaniu egzaminu państwowego (1971 r.) w�archiwum w�Ge-
tyndze, a�następnie w�Dolnosaksońskim Państwowym Archiwum w�Olden-
burgu. W� lipcu 1978 r. podjął pracę w� Tajnym Archiwum Państwowym 
w�Berlinie jako nadradca archiwalny, a�od 1989 r. jako wicedyrektor. Funk-
cję tę pełnił do momentu przejścia na emeryturę w�2008 r. Zainteresowa-
nia naukowe Stefana Hartmanna dotyczyły głównie dziejów Prus i�koncen-
trowały się wokół takich zagadnień jak: ustrój polityczny Prus Wschodnich 
i�Zachodnich, struktura społeczna tych prowincji, pierwsze lata panowania 
pruskiego w�dawnych Prusach Królewskich, pruskie porty morskie, żeglu-
ga i�handel morski w�XIX w., sytuacja Żydów w�państwie pruskim w�XIX w., 
wybrane problemy z�dziejów miast. Hartmann miał również znaczący udział 
w�opracowaniu III i�IV części podręcznika historii Prus Wschodnich i�Za-
chodnich (Handbuch der Geschichte Ost- und Westpreußens). W�kręgu zain-
teresowań badawczych Hartmanna znalazły się również dzieje Dolnej Sak-
sonii, Lotaryngii, Szlezwiku-Holsztyna, a� także stosunki prusko-rosyjskie 
i�prusko-duńskie (monografi a pt. Die Beziehungen Preußens zu Dänemark).

A. Groth, Dr Stefan Hartmann – archiwista i� historyk, „Rocznik Elbląski”, t. XXVII, 
2016, s. 9-11. 

Sven Hedin, ur. 19.02.1865 r. w� Sztokholmie, zm. 28.09.1952 tamże, 
szwedzki geograf i� podróżnik, badacz wnętrza Azji; w� latach 1894-1935 
przedsięwziął wiele wypraw odkrywczych, przyczynił się do poznania dużych 
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obszarów, zwłaszcza Tybetu, Kaszgarii, Mongolii, Pamiru i� Persji; odkrył 
m.in. Transhimalaje, źródła Brahmaputry, Indusu i�Satledźu oraz ruiny m. 
Loulan; autor licznych prac naukowych i�opisów podróży. W�latach I�woj-
ny światowej (1915) odbył podróż na front wschodni. Silne kontrowersje 
wzbudzały proniemieckie sympatie Hedina (zwłaszcza podczas obu wojen 
światowych) oraz jego kontakty z�licznymi prominentnymi postaciami nie-
mieckiego nazizmu. 

https:⁄⁄pl.wikipedia.org⁄wiki⁄Sven_Hedin.

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Hedin-Sven;3910619.html. 

Jürgen Joachimsthaler, ur. 13.4.1964 r., zm. 07.01.2018 r., studiował ger-
manistykę i�historię na Uniwersytecie w�Ratyzbonie, gdzie w�latach 1990-
-1994 był asystentem, w� 1994 r. obronił doktorat, a� następnie prowa-
dził wykłady oraz pracował jako redaktor dla wydawnictw w� Niemczech 
i�w�Polsce; w� latach 1996-2001 lektor DAAD na Uniwersytecie w�Opo-
lu, w� latach 2001-2006 pracownik naukowy Instytutu Germanistyki na 
Technische Universität w�Dreźnie, w�latach 2006-2014 pracownik nauko-
wy w�Instytucie Języka Niemieckiego jako Filologii Języka Obcego (Insti-
tut für Deutsch als Fremdsprachenphilologie) Uniwersytetu w�Heidelber-
gu, gdzie habilitował się w�2010 r., a�od 2013 r. był profesorem. W�2014 r. 
objął katedrę nowszej i� współczesnej literatury niemieckiej oraz teorii li-
teratury na Uniwersytecie Filipa w�Marburgu. Zainteresowania badawcze 
koncentrowały się wokół zagadnień życia literackiego w�okresie od XVIII 
do XXI w., ze szczególnym uwzględnieniem romantyzmu, klasycznego mo-
dernizmu, literatury powojennej i�niemieckiej literatury współczesnej; in-
terkulturowości literatury niemieckiej w�kontekście literatur wschodnioeu-
ropejskich; tekstu i�przestrzeni; teorii i�praktyki translacji; nauk o�kulturze 
jako projektu interdyscyplinarnego.

Michał Kajka (Kayka), ur. 27.09.1858 r. w� Skomacku k. Ełku, zm. 
22.09.1940 r. w�Orzyszu, mazurski poeta ludowy; chłop osiadły od 1883 we 
wsi Ogródek na Mazurach; w�swych utworach poetyckich, głównie o� te-
matyce religijnej, nawiązywał do moralistycznej i� religijnej tradycji poezji 
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polskiej, do polskich przekładów Biblii i�poezji J. Kochanowskiego po utwo-
ry M. Konopnickiej. Zob. Kajka, Michał, w: Powszechna encyklopedia 
PWN, wersja elektroniczna, Warszawa 2006.

Paul Keßels, ostatni długoletni dyrektor Krajowego Związku Turystyczne-
go w�Prusach Wschodnich (Landesverkehrsverband Ostpreußen).

Christoph Kienemann, dr, studiował historię i� nauki społeczne na Uni-
wersytecie Carla von Ossietzky’ego w�Oldenburgu, na Uniwersytecie Mi-
kołaja Kopernika w�Toruniu oraz na Uniwersytecie Warszawskim, w�2016 r. 
obronił pracę doktorską na temat: Der koloniale Blick gen Osten – Osteuropa 
im Diskurs des Deutschen Kaiserreiches von 1871, historyk i�dziennikarz; za-
interesowania badawcze: historia niemieckich kolonii, nowoczesne bada-
nia nad mitami, polsko-niemiecka historia wzajemnych oddziaływań.

Andreas Kossert, dr, ur. w�1970 r., studiował historię, slawistykę i�politolo-
gię w�Niemczech, Szkocji i�w�Polsce. W�latach 2001-2009 pracował w�Nie-
mieckim Instytucie Historycznym w�Warszawie. Od 2010 r. kieruje działem 
dokumentacji i�badań w�Federalnej Fundacji Ucieczka, Wypędzenie, Pojed-
nanie w�Berlinie. W�2004 r. w�Wydawnictwie Naukowym Scholar ukazał 
się polski przekład jego książki Mazury. Zapomniane południe Prus Wschod-
nich (wyd. oryg. 2001). Za pracę Prusy Wschodnie. Historia i� mit (wyd. 
oryg. 2005) autor otrzymał w�2008 r. nagrodę literacką im. Georga Dehio. 
W�tymże roku opublikował również: Kalte Heimat. Die Geschichte der deu-
tschen Vertriebenen nach 1945, a�także Damals in Ostpreußen. Der Untergang 
einer deutschen Provinz.

Erich Krause – autor fotografi i albumu Deutsches Grenzland Ostpreußen. 
Land und Volk in Bild z 1934 r. (wraz z Waltherem Fritzem). W latach 20. 
związany z Bauhausem, twórca kolaży, fotomontaży, dokumentów (Feinin-
ger, Klee, Kandinsky).
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Christian Graf von Krockow, ur. 26.05.1927 r. w� Rumsku k. Słupska, 
zm. 13.03.2002 r. w� Hamburgu, niemiecki politolog i� publicysta. W� la-
tach 1947-1954 studiował socjologię, fi lozofi ę i� prawo w� Getydze i� Dur-
ham (Wielka Brytania), w�1954 r. uzyskał tytuł doktora fi lozofi i, a�w�1961 r. 
został profesorem politologii w�Wyższej Szkole Pedagogicznej w�Getyndze. 
W�1965 r. uzyskał profesurę zwyczajną na Uniwersytecie w�Saarbrücken, 
w�1968 r. przeniósł się do Frankfurtu nad Menem, by od 1969 r. poświę-
cić się wyłącznie działalności publicystycznej. Dużą popularność przyniosła 
Krockowowi publikacja w�1986 r. biografi i Fryderyka Wielkiego oraz książ-
ki poświęcone historii Pomorza (Die Reise nach Pommern, 1985; Czas kobiet, 
1988, wyd. polskie 1990, Die Stunde der Frauen; Heimat – Erfahrungen mit 
einem deutschen Thema, 1989). Dwudziestowiecznej historii Niemiec Kro-
ckow poświęcił książkę Die Deutschen in ihrem Jahrhundert (1990). Oprócz 
wspomnień Czas kobiet ukazał się w� Polsce również zbiór esejów Myśląc 
o�Prusach (1993). W�swoich rozważaniach na temat historii Prus von Kro-
ckow sformułował tezę, że kraj ten padł ofi arą idei własnego triumfalistycz-
nego państwa narodowego. W� swojej publicystyce odrzucał on ideologię 
lansowaną przez związki wypędzonych i�koncentrował się na problematyce 
budowania przyszłości, w�której „granice mogą stać się pomostami”.

Cz. Karolak, Krockow, Christian Graf von, w: M. Zybura (red.), Pisarze niemieckojęzyczni 
XX wieku. Leksykon encyklopedyczny PWN, Warszawa 1996, s. 186. 

Hans Graf von Lehndorff, ur. 13.04.1910 r. w�Gratitz koło Torgau, zm. 
4.09.1987 r. w� Bonn, lekarz-chirurg, w� 1961 r. opublikował wspomnie-
nia pt. Ostpreußisches Tagebuch. Aufzeichnungen eines Arztes aus den Jahren 
1945-1947 (wyd. polskie: Dziennik z�Prus Wschodnich. Zapiski lekarza z� lat 
1945-1947, Warszawa: Ośrodek KARTA 2013).

Ruth Leiserowitz, prof. dr hab., ur. 1958 r. w� Prenzlau; w� latach 1978-
-1985 praca na stanowisku pracownika biblioteki i�wydawnictwa; w�latach 
1986-1989 – tłumaczka z� języka litewskiego i� polskiego; w� latach 1990-
-1996 studia na kierunku historii średniowiecza, historii nowożytnej i�naj-
nowszej oraz polonistyki w�Berlinie i�Wilnie; uzyskanie dyplomu magistra 
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w�sierpniu 1996 r.; w�listopadzie 1997 – obrona pracy doktorskiej na Uni-
wersytecie Humboldta w� Berlinie; 1995 r. praca na stanowisku nauczy-
ciela akademickiego w� Instytucie Historii Zachodniolitewskiej i� Pruskiej 
na uniwersytecie w�Kłajpedzie; w� latach 1996-1999 – pracownik nauko-
wy w� Centrum Kulturalnym Tomasza Manna w� Nidzie; w� latach 1997-
2000 – lektorka Fundacji Roberta Boscha w� Instytucie Historii Zachod-
niolitewskiej i� Pruskiej uniwersytetu w� Kłajpedzie; w� latach 2001-2003 
– pracownik naukowy w� Instytucie Historii Uniwersytetu im. Humbol-
dtów w�Berlinie (projekt Fundacji Fritza Thyssena); w� latach 2005-2008 
– koordynatorka projektu Niemieckiego Towarzystwa Badawczego pod na-
zwą: „NBI Nation Borders Intentities” na Berlińskim Kolegium Porównaw-
czym Historii Europy (BKVGE), jak również pracownik naukowy w�Insty-
tucie Historii i� Archeologii Regionu Bałtyckiego� (BRIAI) uniwersytetu 
w�Kłajpedzie; w�październiku 2007 habilitacja i�uzyskanie Venia legendi hi-
storii wschodnioeuropejskiej na Uniwersytecie Humboldtów w� Berlinie; 
2015 – mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego na Uniwer-
sytecie Humboldtów w�Berlinie; od października 2009 – zastępczyni dyrek-
tora Niemieckiego Instytutu Historycznego w�Warszawie. Zainteresowania 
badawcze: historia Europy Środkowo-Wschodniej w�XIX i�XX wieku, histo-
ria bałtycka, historia żydowska, historia mniejszości w�Europie Środkowo-
-Wschodniej,  historia mówiona. 

Siegfried Lenz, ur. 17.3.1926 r. w�Ełku (ówczesny Lyck w�Prusach Wschod-
nich), zm. 7.10.2014 r. w�Hamburgu; obok Güntera Grassa jeden z�najpo-
czytniejszych pisarzy niemieckich. Ojciec Lenza był urzędnikiem celnym 
w� Ełku, po rozpadzie małżeństwa rodziców młody Lenz pozostał w� Ełku 
i�wychowywał się w�domu babki. Po ukończeniu szkoły w�Ełku został wy-
słany do szkoły z�internatem w�Kappeln w�Szlezwiku-Holsztynie, której za-
daniem było wyrównanie braków w�wykształceniu i�umożliwienie dalszego 
kształcenia w�szkole maturalnej. Jako jeden z�dziesięciu uczniów ukończył 
wspomniany kurs, pięciu absolwentów trafi ło później do jednej z�elitarnych 
nazistowskich Narodowo-socjalistycznych Placówek Wychowawczych (Na-
tionalsozialistische Erziehungsanstalt, w�skrócie Napola). Lenz nie znalazł 
się pośród nich, mimo to był o�to często w�późniejszym okresie posądzany 
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przez funkcjonariuszy związków wypędzonych w�RFN, ofi arą tej plotki padł 
w�2003 r. także krytyk literacki Marcel Reich-Ranicki. Życiorys Lenza jest 
typowy dla pokolenia dorastającego w�III Rzeszy: od 1939 r. był członkiem 
Hitlerjugend, w�1943 r. został wcielony do marynarki wojennej, z�której zde-
zerterował w�ostatnich miesiącach wojny. Nie uchroniło go to jednak przed 
krótkotrwałym pobytem w�angielskim obozie jenieckim w�Witzwort, w�któ-
rym znalazł pracę jako tłumacz przy komisji zwalniającej jeńców wojennych 
do cywila. Pod koniec 1945 r. zaczął w�Hamburgu studiować anglistykę, fi -
lozofi ę i�literaturoznawstwo. Studia przerwał i�rozpoczął pracę w�dziale felie-
tonu w�tygodniku „Die Welt”. Tam poznał też swoją przyszłą żonę Liselotte 
(† 5 lutego 2006). Lenz zadebiutował w� 1951 r. powieścią Es waren Ha-
bichte in der Luft, której akcja toczy się w�1940 r. w�realiach skomunizowa-
nej fi ńskiej Karelii. Jednakże prawdziwy rozgłos przyniósł mu opublikowany 
w�1955 r. tom opowiadań mazurskich So zärtlich war Suleyken (Słodkie Su-
lejki, wyd. Polskie 1988), będący w�zamyśle autora „wyrażonym ze zmruże-
niem oka wyznaniem miłości wobec mojej krainy, […] pełnym pogodnego 
humoru złożeniem czci ludziom z�Mazur”. M.in. za tę książkę otrzymał Lenz 
w�1961 r. fundowaną corocznie przez Ziomkostwo Wschodniopruską Na-
grodę Kultury. Jak daleko posuwała się identyfi kacja z� Lenzem „Ostpreu-
ßenblattu”, organu prasowego Ziomkostwa, świadczy cytat z� jednego z�ar-
tykułów z� roku 1969: „Jasnoniebieski kolor jego oczu przypomina nasze 
mazurskie jeziora. (…) jest on jednym z�tych, z�których możemy być dumni, 
tym, który przekaże dalej duchowe dziedzictwo naszego kraju”. Kontynua-
cją humorystycznego nurtu w�twórczości Lenza, pokazującego go w�roli do-
brodusznego „podglądacza” ludzkich słabości i�dziwactw, były w�następnych 
latach tomy opowiadań Lehmanns Erzählungen (1964), Der Geist der Mira-
belle. Geschichten aus Bollerup (1975, wyd. polskie 1978: Opowieści z�Bolle-
rup). Lenz uczestniczył także regularnie w�spotkaniach „Grupy 47”.

W� 1965 i� 1969 r. Lenz zaangażował się wraz z� Günterem Grassem 
w� kampanię wyborczą po stronie socjaldemokratów, aktywnie wspiera-
jąc tym samym politykę wschodnią (Ostpolitik) Willy’ego Brandta, któremu 
zresztą towarzyszył podczas podpisania Układu między Polską Rzecząpospoli-
tą Ludową a�Republiką Federalną Niemiec o�podstawach normalizacji ich wza-
jemnych stosunków w�grudnu 1970. Literackim ukoronowaniem tego zaan-
gażowania była wydana w�1978 r. powieść Heimatmuseum (Muzeum ziemi 
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ojczystej, wyd. polskie 1991). W�powieści tej główny bohater Zygmunt Ro-
galla podpala uratowane z�rodzinnego Łukowca zbiory muzeum regionalne-
go. Czyni to, żeby ocalić je od manipulacji przez funkcjonariuszy organizacji 
wypędzonych. Takie ujęcie tematu przyniosło Lenzowi konfl ikt z�Ziomko-
stwem Wschodniopruskim. Rozczarowani postawą Lenza, streszczającą się 
w� haśle Utracony kraj – zyskane sąsiedztwo, wschodniopruscy ziomkowie 
oskarżali go o�zdradę, w�dowód protestu przesyłając autorowi listy z�czarny-
mi obwódkami lub nawet egzemplarze jego powieści. Już sam podtytuł re-
cenzji książki Lenza w� „Ostpreußenblatt” zdradzał krytyczny stosunek ze 
strony zorganizowanych wypędzonych. Brzmiał on następująco: „Muzeum 
ziemi ojczystej: nowe w�Lenzu nie jest dobre – a�dobre nie jest nowe”. W�to-
nie rozczarowania zarzucano Lenzowi nieprawdziwe przedstawienie histo-
rii, zafałszowanie pojęcia Heimat, co sprawiało, iż jego dzieło „przypominało 
mieniące się naczynie, któremu brak zawartości”. Jednak nie tylko rodzin-
ne Mazury stały się dla Lenza pretekstem do rozrachunku z�niechlubnymi 
kartami przeszłości Niemiec. Wydana w�1968 r. Deutschstunde (Lekcja nie-
mieckiego, wyd. polskie 1971) znakomicie wpisała się w�atmosferę końca lat 
sześćdziesiątych, opisując zapiekłą prawie konsekwencję, z�jaką wiejski po-
licjant na rozkaz nazistowskiej cenzury prześladował „dekadenckiego” ma-
larza. Oprócz powieści Siegfried Lenz jest autorem wielu tomów opowia-
dań, w� znacznym stopniu inspirowanych prozą hemingwayowską. Należą 
do nich: Jäger des Spotts (1958), Das Feuerschiff, Der Spielverderber (1965, 
wyd. polskie 1974: Najszczęśliwsza rodzina miesiąca), Einstein überquert die 
Elbe bei Hamburg (1974, wyd. polskie 1977: Einstein przepływa Łabę pod 
Hamburgiem). Tematyka moralna dominuje także w�ostatnich powieściach 
i� opowiadaniach Lenza: Fundbüro (2003, wyd. polskie 2006: Biuro rzeczy 
znalezionych), Schweigeminute (2008) oraz Landesbühne (2009). W�2016 r. 
ukazała się posthum powieść Der Überläufer (Dezerter, wyd. polskie 2018), 
która powstała w�1951 r. i�ze względu na podejmowaną przez autora tema-
tykę dezercji z�Wehrmachtu nie została dopuszczona wówczas do druku. 

Iwona Liżewska, historyk sztuki, doktor nauk technicznych w zakresie ur-
banistyki i architektury. Kierownik Oddziału Terenowego Narodowego In-
stytutu Dziedzictwa w Olsztynie. Członek stowarzyszenia i zarządu WK 
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„Borussia”, sekretarz redakcji pisma „Borussia. Kultura. Historia. Literatu-
ra” (1998-2017). Prezes Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Oddział w Ol-
sztynie (od 2012), redaktor naczelna „Warmińsko-Mazurskiego Biuletynu 
Konserwatorskiego” (od 2014). 

Jürgen Manthey, ur. 17.10.1932 r. w�Forst na Łużycach, zm. 13 grudnia 
2018 r. w�Lubece, niemiecki pisarz i� literaturoznawca. Kierował redakcją 
literacką w�Rozgłośni Heskiej, był szefem lektoratu w�wydawnictwie Ro-
wohlt, wydawał magazyn literacki Rowohlta, serię „das neue buch” oraz 
pracował jako tłumacz. Od 1986 do 1998 r. był profesorem literaturoznaw-
stwa ogólnego i�porównawczego na Uniwersytecie w�Essen. Manthey zyskał 
popularność swoją książką o� Królewcu (Königsberg. Geschichte einer Welt-
bürgerrepublik, Monachium 2005).

https://de.wikipedia.org/wiki/Jürgen_Manthey.

Erich Maschke, ur. 2.03.1900 r. w�Berlinie, zm. 11.02.1982 r. w�Heidelber-
gu, niemiecki historyk, studiował medycynę w�Berlinie, Innsbrucku i�Frei-
burgu, w�1923 r. zmienił kierunek studiów na historię i�geografi ę, które stu-
diował w�Berlinie i�Królewcu. W�1927 r. obronił pracę doktorską na temat 
zakonu krzyżackiego, w�1929 r. habilitacja na temat Świętopietrze w�Polsce 
i�niemiecki Wschód. Zainteresowania badawcze Maschkego koncentrowały 
się wokół historii zakonu krzyżackiego, historii i�historiografi i Prus i�okresu 
późnego średniowiecza w�Europie. W�1935 r. Maschke został mianowany 
w�Królewcu profesorem nadzwyczajnym historii wschodnioniemieckiej i�za-
chodniosłowiańskiej, w�1933 r. wstąpił do SA, a�w�1937 r. został członkiem 
NSDAP. W�1937 r. otrzymał katedrę historii średniowiecza i� historii no-
wożytnej na Uniwersytecie w�Jenie. Podczas II wojny światowej prowadził 
szkolenia dla żołnierzy Wehrmachtu w� Sztabie Generalnym w� Poznaniu, 
w�1942 r. profesor na Uniwersytecie w�Lipsku, gdzie zajmował się głównie 
historią średniowiecza i� dynastii Staufów (monografi a Das Geschlecht der 
Staufer, 1943). Po ośmiu latach spędzonych w�niewoli radzieckiej Masch-
ke powrócił w�1953 r. do swojej rodziny, która mieszkała w�Spirze, w�1956 r. 
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został powołany na katedrę historii gospodarki i�historii społecznej na Uni-
wersytecie w�Heidelbergu. Od 1959 r. do przejścia na emeryturę w�1968 r. 
wraz z�Wernerem Conze kierował nowo utworzonym Instytutem Historii 
Społecznej i� Gospodarczej (Institut für Sozial- und Wirtschaftsgeschich-
te). W� latach sześćdziesiątych publikował prace na temat historii karteli 
w�Niemczech w�XV w., w�1957 r. został przewodniczącym utworzonej przez 
Federalne Ministerstwo Wypędzonych Komisji ds. Dokumentacji Losów 
Niemieckich Jeńców Wojennych podczas II Wojny Światowej (tzw. Komi-
sja Maschkego), która w�latach 1962-1974 wydała 22 tomy Historii niemie-
ckich jeńców wojennych podczas II wojny światowej. 11.02.1982 r., kilka dni 
po śmierci żony, Maschke popełnił samobójstwo. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Erich_Maschke.

Ralf Meindl, dr, studiował historię, politologię, socjologię i�fi lozofi ę na Uni-
wersytecie we Freiburgu, w�2006 r. uzyskał tytuł doktora na podstawie roz-
prawy na temat gauleitera Prus Wschodnich Ericha Kocha, obecnie pracu-
je jako menedżer kultury Instytutu Stosunków Zagranicznych przy Związku 
Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i�Mazur. Zainteresowania badawcze: hi-
storia narodowego socjalizmu, ucieczka i�wypędzenie, historia Prus w�XIX 
i�XX w., biografi styka. Autor politycznej biografi i Ericha Kocha: Ostpreu-
ßens Gauleiter – Erich Koch, eine politische Biographie (=Einzelveröffentli-
chungen des Deutschen Historischen Instituts Warschau 18); Osnabrück 
2000.

Agnes Miegel, ur. 9.02.1879 r. w�Królewcu, zm. 26.10.1964 r. W�Bad Sal-
zufl en, niemiecka poetka, eseistka, prozatorka. Córka kupca z� Królewca, 
wykształcenie nauczycielskie zdobyła w�Weimarze i�Bristolu, odbyła wiele 
podróży po Francji i�Włoszech, w�latach 1920-1926 kierowała działem kul-
turalnym „Ostpreußische Zeitung”. W�1933 r. została członkiem zreorga-
nizowanej sekcji literatury Pruskiej Akademii Sztuk. Od 1948 r. mieszkała 
w�Bad Nenndorf. Miegel zadebiutowała tomem wierszy (Gedichte) opubli-
kowanym w�1901 r. w�renomowanym wydawnictwie Cotty w�Stuttgarcie, 
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lecz sławę przyniósł jej dopiero zbiór Balladen und Lieder (1907). Wraz z�ba-
ronem Fr. von Münchhausenem i� Lulu von Strauß und Torney uznawa-
na za odnowicielkę ballady niemieckiej; w�swoich balladach nawiązuje do 
prusko-pogańskiej przeszłości, stylizuje dzieje Prus jako państwa zakonne-
go, staje się piewczynią mazurskich krajobrazów, również w�archaizujących 
opowiadaniach Geschichten aus Alt-Preußen (1926) oraz Noras Schicksal 
(1936). Do popularności utworów Miegel przyczyniły się również czynni-
ki pozaliterackie: ruch młodzieżowy przełomu wieków, antycywilizacyjny 
impuls literatury ojczyźnianej, znajdujący ujście najpierw w�rewolucji kon-
serwatywnej, a� następnie w� systemie literatury akceptowanej w� systemie 
III Rzeszy, z�którą Miegel otwarcie sympatyzowała. W�1933 wstąpiła do NS-
-Frauenschaft, a�także została członkinią Niemieckiej Akademii Pisarzy po 
czystkach, które objęły twórców nieprzychylnych nazizmowi. W�październi-
ku 1933 była jedną z�88 postaci świata literatury niemieckiej, które podpi-
sały zobowiązanie całkowitej lojalności wobec Hitlera. W�1940 wstąpiła do 
NSDAP. Przez cały okres rządów Hitlera Miegel była faworyzowana przez 
władze, jej książki wydawano w�dużych nakładach, jeździła z�odczytami po 
Niemczech, otrzymywała honorowe obywatelstwa miast i�nagrody państwo-
we. W�lutym 1945 opuściła na zawsze Królewiec. Po 1945 pytana o�swoje 
związki z�narodowym socjalizmem, odpowiadała: „Rozliczy mnie z�tego Bóg 
i�nikt inny”. Po wojnie literacka piewczyni utraconych wschodniopruskich 
stron ojczystych, niezmiernie popularna w�kręgach zorganizowanych wypę-
dzonych, czego świadectwem jest używane powszechnie na określenie jej 
osoby miano „Matki Prus Wschodnich” („Mutter Ostpreußen”).

W. Kunicki, Miegel, Agnes, w: M. Zybura (red.), Pisarze niemieckojęzyczni XX wieku. Lek-
sykon encyklopedyczny PWN, Warszawa 1996, s. 224-225.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Agnes_Miegel.

Josef Nadler, ur. 23.5.1884 w� Neudörfl  w� północnych Czechach, zm. 
14.1.1963 r. w� Wiedniu, germanista, historyk literatury. Po ukończeniu 
konwiktu jezuickiego w� Bohosudovie (niem. Mariaschein) oraz gimna-
zjum w�Českiej Lípie (niem. Böhmisch-Leipa), gdzie w�1904 r. zdał maturę, 
Nadler studiował germanistykę (oraz jako przedmiot uzupełniający fi lologię 
klasyczną) na Uniwersytecie Karola w�Pradze, m.in. u�Carla von Krausa, 
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Adolfa Hauffena i� Augusta Sauera. U� tego ostatniego obronił w� 1908 r. 
doktorat na temat Eichendorffs Lyrik, ihre Technik und ihre Geschichte (Li-
ryka Eichendorffa, jej technika i�jej historia). Po roku ochotniczej służby woj-
skowej otrzymał od wydawnictwa J. Habbel z�Ratyzbony zlecenie napisa-
nia dwutomowej popularnej historii literatury. Zainspirowany Sauerem, 
który w� swojej mowie rektorskiej zaproponował, by przedstawiając histo-
rię literatury wyjść od „ludowych podstaw według podziału na plemiona 
i� krajobrazy”, by stwierdzić, „jak głęboko są one zakorzenione w�niemie-
ckim narodzie”, Nadler opublikował w�1912 r. w�Monachium jej pierwszy 
tom pod tytułem Literaturgeschichte der deutschen Stämme und Landschaften 
(Historia literatury niemieckich plemion i�krajobrazów, II, 1913; III, 1918; IV, 
1+21928; I-III, 21923/24; 31929-32). Stał się on podstawą do powołania go 
jako następcy Wilhelma Koscha na stanowisko profesora nadzwyczajnego, 
a�od 1914 r. profesora zwyczajnego na Uniwersytecie we Fryburgu (Szwaj-
caria). Z�przerwą na służbę wojskową w�latach 1914-1917 wykładał tam do 
1925 r., kiedy to został profesorem Uniwersytetu w�Królewcu jako następ-
ca Rudolfa Ungera. W�1931 r. otrzymał stanowisko profesora Uniwersytetu 
w�Wiedniu jako następca Paula Kluckhohna. W�1932 r. ukazała się Historia 
literatury niemieckiej Szwajcarii (Literaturgeschichte der deutschen Schweiz). 
Oprócz przygotowań do historyczno-krytycznego wydania dzieł Haman-
na, które zapoczątkował w�Królewcu, Nadler poświęcił się przede wszyst-
kim pracy nad czwartym wydaniem swojej historii literatury, która ukazała 
się w�latach 1938-1941 pot tytułem Literaturgeschichte des deutschen Volkes, 
Dichtung und Schrifttum der deutschen Stämme und Landschaften (Historia li-
teratury narodu niemieckiego, poezja i�piśmiennictwo niemieckich plemion i�kraj-
obrazów). Szczególnie 4 tom tego dzieła zbliżył Nadlera, który w�1938 r. zo-
stał członkiem NSDAP, do ideologicznych wyobrażeń reżimu, mimo że miał 
zasadnicze zastrzeżenia do sformułowanych przez Rosenberga teorii raso-
wych. W�1945 r. Nadler został pozbawiony stanowiska, a�w�1947 r. emery-
towany. W�toczonym następnie sporze o�jego rehabilitację Nadler stał się 
kluczową postacią formującego się na nowo obozu narodowoniemieckie-
go w�Austrii. Jako historyk literatury po 1945 r. Nadler opublikował przede 
wszystkim historię literatury Austrii (1948), monografi e twórczości Grill-
parzera (1948), Hamanna (1949), Weinhabera (1952). Był również wy-
dawcą dzieł zebranych Hamanna (6 tomów, 1949-1957) oraz Weinhabera 
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(5 tomów, 1953-1956). Historia literatury niemieckich plemion i�krajobrazów 
Nadlera jest istotnym dokumentem germanistyki rozumianej jako „niemie-
cka nauka”. W� jej jednotomowym wydaniu, które ukazało się w� 1950 r. 
pod tytułem Geschichte der deutschen Literatur (Historia literatury niemie-
ckiej), Nadler usunął obciążające go ideologicznie fragmenty z�4. wydania. 
Od tego czasu dla ofi cjalnej germanistyki persona non grata. 

S. Meissl, F. Nemec, Nadler, Josef, w: Neue Deutsche Biographie, 18 (1997), s. 690-
-692 [wersja internetowa]; URL: https://www.deutsche-biographie.de/pnd118737805.
html#ndbcontent.

Hans Nitram (właściwie: Hans Martin), ur. w�1899 r. w�Ostrowie w�Pro-
wincji Poznańskiej, od 1923 r. służba w�Reichswehrze, w�1926 r. awanso-
wany na porucznika, w�1933 r. na kapitana. W�1935 r., „z�powodu swo-
ich zdolności publicystycznych”, powołany do Ministerstwa Wojny Rzeszy, 
gdzie pracował w�Wydziale Propagandy Wehrmachtu Naczelnego Dowódz-
twa Wehrmachtu, najpierw w�Wydziale Propagandy Krajowej i�Opieki nad 
Oddziałami jako osobisty referent dowódcy armii zajmujący się sprawami 
prasy i�propagandy. Od kwietnia 1940 r. do połowy 1944 r. kierował (od 
1941 r. jako podpułkownik, a�od 1942 r. jako pułkownik) Wydziałem Za-
granicznym Propagandy Wehrmachtu i�był ofi cerem łącznikowym z�Mini-
sterstwem Propagandy i�Oświecenia Publicznego Rzeszy. Pod koniec 1944 r. 
z�powodu nielegalnych interesów prowadzonych na czarnym rynku został 
przeniesiony do służby na front. Autor opublikowanej w� styczniu 1932 r. 
powieści Achtung ! Ostmarkenrundfunk! Polnische Truppen haben heute nacht 
die ostpreußische Grenze überschritten (Uwaga! Tu rozgłośnia Marchii Wschod-
niej! Polskie oddziały przekroczyły dzisiejszej nocy granicę wschodniopruską). 

P. Fischer, Die deutsche Publizistik als Faktor der deutsch-polnischen Beziehungen 1919-
-1939, Wiesbaden 1991, przypis 132, s. 157.

Bernhard Pawelcik, ur. 7.03.1880 r. w�Mrągowie, zm. 17.04.1970 r. w�Del-
menhorst, niemiecki prawnik i�sędzia, w�czasach republiki weimarskiej bur-
mistrz Malborka.

https://de.wikipedia.org/wiki/Bernhard_Pawelcik.
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Bruno Rathke, ur. 15.01.1878 r. w�Gdańsku, zm. 23.05.1935 r. w�Ełku, 
 pastor ewangelicki, podczas kampanii przed wyznaczonym na 11.07. 
1920 r. plebiscytem na Warmii i�Mazurach kierownik powiatowego oddzia-
łu Olsztyńskiego Okręgowego Ośrodka Wschodnioniemieckiej Służby Oj-
czyźnianej (Bezirksstelle Allenstein des Ostdeutschen Heimatdienstes) 
w�Ełku.

Hans Reisiger, ur. 22.10.1884 r. we Wrocławiu, zm. 29.4.1968 w� Gar-
misch-Partenkirchen; uczęszczał do gimnazjum humanistycznego we 
Wrocławiu, rozpoczęte w�1903 r. w�Berlinie studia prawa i� fi lozofi i prze-
rwał po piątym semestrze w�Monachium, w�latach 1907-1911 mieszkał we 
Florencji i�Rzymie. W�1910 r. opublikował pierwszy tom zawierający czte-
ry nowele (Stille Häuser), a�następnie dalsze powieści i�opowiadania utrzy-
mane w�melancholicznym tonie fi n de siècle’u. Przeżycia I�wojny światowej, 
w� której uczestniczył w� latach 1915-1918, zostały utrwalone w� napisa-
nych w�tradycji Klopstocka i�antyku odach (Totenfeier, 1916). Jego esej bio-
grafi czny Unruhiges Gestirn (1930), w�którym krytycznie przedstawił mło-
dość Richarda Wagnera, nie spodobał się nowej władzy i� został zakazany 
przez nazistów w�1933 r. W�1938 r. Reisiger został tymczasowo aresztowany 
w�See feld w�Tyrolu, następnie zamieszkał w�Berlinie. Thomas Mann, z�któ-
rym od pierwszego spotkania w�1906 r. w�wydawnictwie Samuela Fische-
ra łączyły Reisigera przyjacielskie stosunki, wystarał się dla niego o�katedrę 
na Uniwersytecie w� Berkeley, jednak Reisiger nie zgodził się na emigra-
cję. Świadectwami duchowej emigracji wewnętrznej są powieść historycz-
na Ein Kind befreit die Königin (1939) opowiadająca o�pierwszym uwięzie-
niu Marii Stuart oraz monografi a Johann Wolfgang Herder, Sein Leben in 
Selbst zeugnissen, Briefen und Berichten (1942, 1970). Po zakończeniu II woj-
ny światowej Reisiger pracował przez pewien czas jako lektor w� wydaw-
nictwie Rowohlt w� Stuttgarcie oraz jako tłumacz dla wydawanego przez 
niemiecki Reader’s Digest magazynu „Das Beste”. W�1963 r. Reisiger wy-
dał pochodzący ze spuścizny zmarłego przyjaciela Gerharta Hauptmanna 
epos Der Große Traum. Do najbardziej znaczących dokonań autora należą 
jego tłumaczenia z�angielskiego (Defoe, Conrad, Kipling, Meredith, Stra-
chey, H.G. Wells) oraz francuskiego (Flaubert, Sartre, Saint-Exupéry). Jego 
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własne dzieła, które odbiły się pozytywnym echem u� współczesnych, po-
padły w�daleko idące zapomnienie. 

https://www.deutsche-biographie.de/gnd116429879.html#ndbcontent.

Ernst Ribbat, ur. 11.02.1939 r. w�Szyłokarczmie (Heydekrug), prof. dr hab., 
studiował germanistykę, teologię ewangelicką i�fi lozofi ę na uniwersytetach 
w�Getyndze, Tybindze i�Münster, w�latach 1980-2004 profesor nowożytnej 
literatury niemieckiej na Wydziale Germanistyki Uniwersytetu w�Münster.

Vasilijus Safronovas, dr, pracownik naukowy w� Instytucie Historii i�Ar-
cheologii Regionu Morza Bałtyckiego Uniwersytetu w�Kłajpedzie; zaintere-
sowania badawcze dotyczą zagadnień związanych z�pamięcią zbiorową, toż-
samością, nacjonalizmem, geografi ą mentalną, historią konceptualną oraz 
kontaktami kulturowymi. Jego spis publikacji obejmuje kilka książek oraz 
ponad 40 artykułów opublikowanych po litewsku, polsku, niemiecku, fran-
cusku, rosyjsku i� angielsku w� profesjonalnych czasopismach oraz tomach 
zbiorowych; redaktor i�współredaktor jedenastu tomów zbiorowych, ostat-
nie publikacje książkowe obejmują Kampf um Identität. Die ideologische Aus-
einandersetzung in Memel/Klaipėda im 20. Jahrhundert (Wiesbaden: Harras-
sowitz Verlag, 2015) i� The Creation of National Spaces in a� Pluricultural 
Region: The Case of Prussian Lithuania (Boston: Academic Studies Press, 
2016). Od czerwca 2018 r. Dyrektor Instytutu Historii i�Archeologii Regio-
nu Morza Bałtyckiego Uniwersytetu w�Kłajpedzie.

Jakob Schaffner, ur. 14.11.1875 r. w�Bazylei, zm. 25.09.1944 r. w�Strasbur-
gu, pisarz szwajcarski, tworzący w� języku niemieckim; jeden z�najbardziej 
kontrowersyjnych pisarzy Szwajcarii (odrzucany przez jednych ze względu 
na sympatie narodowosocjalistyczne, przez innych ceniony za walory języ-
ka i�narracji); autor nawiązujących do literackiego nurtu „krwi i�ziemi” po-
wieści o� tematyce społeczno-obyczajowej (Konrad Pilater 1910, wersja 2. 
– 1922, Ostpreußen. Stille und Kraft 1939). Zob. Schaffner, Jakob, w: Po-
wszechna encyklopedia PWN, wersja elektroniczna, Warszawa 2006.
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Ottomar Schreiber, ur. 1.05.1889 w� Malborku, zm. 6.02.1955 w� Mona-
chium, niemiecki polityk i�przewodniczący Ziomkostwa Wschodniopruskie-
go; studiował fi lozofi ę, historię i�językoznawstwo na uniwersytetach w�Kró-
lewcu i� Wrocławiu, studia zakończył doktoratem z� fi lozofi i. Po I� wojnie 
światowej, w�której jako żołnierz został dwukrotnie ranny, został w�1919 r. 
nauczycielem nieetatowym (Studienassesor) w�Gdańsku, Wrzeszczu i�Oliwie. 
Następnie pracował jako księgarz w�Barmen i�Monachium, w�1922 r. został 
syndykiem Izby Handlowej w�Kłajpedzie (Memel) i�(do 1932 r.) przewodni-
czącym Związku Pracodawców Okręgu Kłajpedzkiego. Od 1924 do 1937 r. 
był również przewodniczącym rady nadzorczej Niemiecko-Litewskiego Syn-
dykatu Tytoniowego, od 1944 do kwietnia 1945 r. pracował społecznie w�Wy-
dziale Handlu Zbrojeniowego Handlowej Grupy Rzeszy w�Berlinie. W�latach 
dwudziestych i�trzydziestych Schreiber był deputowanym do landtagu Okrę-
gu Kłajpedy, który znajdował się początkowo pod zarządem Ligi Narodów, 
a�następnie był autonomicznym terytorium w�granicach Litwy. W�Kłajpe-
dzie Schreiber uczestniczył w�wielu międzynarodowych negocjacjach na te-
mat konstytucji Okręgu Kłajpedy. 6 czerwca 1932 r. Schreiber został wybra-
ny przez landtag premierem Okręgu Kłajpedzkiego, 19 czerwca 1934 r. został 
pozbawiony urzędu przez rząd litewski i�poddany nadzorowi policyjnemu, po-
nieważ jego zdaniem przedkładał interesy niemieckich mieszkańców Okrę-
gu Kłajpedzkiego nad interesy państwa litewskiego. Po przyłączeniu Okrę-
gu Kłajpedy do Rzeszy Niemieckiej w�marcu 1939 r. objął ponownie urząd 
premiera, w�1942 r. został jednak zdymisjonowany z�powodu różnic dzielą-
cych go z�gauleiterem Kochem. Po II wojnie światowej przybył jako wypędzo-
ny ze stron ojczystych do Tegernsee, od 1948 do 1951 r. był przewodniczą-
cym Ziomkostwa Wschodniopruskiego, a�następnie aż do swojej śmierci jego 
honorowym przewodniczącym. Razem z�Axelem de Vries uchodzi za twórcę 
Karty Niemieckich Wypędzonych, którą współsygnował w�sierpniu 1950 r. 
Od 1949 do 1953 r. Schreiber był sekretarzem stanu w�Federalnym Minister-
stwie Wypędzonych, Uchodźców i�Poszkodowanych przez Wojnę.

https://de.wikipedia.org/wiki/Ottomar_Schreiber.

Hansjakob Stehle, ur. 25.07.1927 r. w� Ulm, zm. 5.02.2015 w� Grünwald 
koło Monachium, niemiecki publicysta i� historyk, na uniwersytetach we 
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Frankfurcie i� Pizie studiował historię, fi lozofi ę i� prawo międzynarodowe, 
w�1950 r. na Uniwersytecie we Frankfurcie obronił doktorat na temat Idea 
Rzeszy w�politycznym obrazie świata Leibniza. Od 1955 r. w�redakcji „Frank-
furter Allgemeine Zeitung”, od 1958 do 1963 r. jej pierwszy stały korespon-
dent w�Polsce. W�latach 1964-1966 korespondent FAZ w�Berlinie i�w�Wied-
niu, od 1967 do 1989 r. korespondent niemieckich rozgłośni radiowych 
(WDR), najpierw w�Europie Południowej, następnie we Włoszech i�Waty-
kanie, od 1964 do 2008 r. współpracownik tygodnika „Die Zeit”, należał do 
publicystycznych prekursorów polityki pojednania Willy’ego Brandta.

https://de.wikipedia.org/wiki/Hansjakob_Stehle.

Jürgen Tietz, ur. w�1964 r. w�Berlinie, niemiecki krytyk architektury, publi-
cysta i�moderator, studiował historię sztuki, archeologię klasyczną i�historię 
na Uniwersytecie Technicznym i�Wolnym Uniwersytecie w�Berlinie, swo-
ją pracę doktorską poświęcił Tannenberskiemu Pomnikowi Narodowemu.

https://de.wikipedia.org/wiki/Jürgen_Tietz.

Robert Traba – historyk, politolog; profesor w Instytucie Studiów Politycz-
nych PAN w Warszawie; w latach 2006-2018 dyrektor-założyciel Centrum 
Badań Historycznych PAN w Berlinie; współprzewodniczący Wspólnej Pol-
sko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej; członek redakcji kwartalnika 
„Kultura i Społeczeństwo”; inicjator, współtwórca i przez 16 lat przewod-
niczący stowarzyszenia Wspólnota Kulturowa „Borussia” oraz wieloletni re-
daktor czasopisma „Borussia”. Swoje badania koncentruje na dwóch ob-
szarach tematycznych: przemianach kulturowych Polski, Niemiec, Europy 
oraz pamięci społecznej.

Twórca kilku wystaw, w tym w Berlinie „My, berlińczycy! / Wir Berliner! 
Historia polsko-niemieckiego sąsiedztwa XVIII-XX wiek”; inicjator, współ-
redaktor i autor dwujęzycznej 9-tomowej serii Polsko-niemieckie miejsca pa-
mięci oraz Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci. Wybrane publikacje: 
„Wschodniopruskość”. Tożsamość regionalna i narodowa w kulturze politycznej 
Niemiec; Historia – przestrzeń dialogu; Przeszłość w teraźniejszości. Polskie spo-
ry o historię na początku XXI wieku; Akulturacja / asymilacja na pograniczach 
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kulturowych Europy Środkowo-Wschodniej w XIX i XX w., t. 1-2 (red.) oraz 
The Past in th Present: the Construction of Polish History.

Charles Wassermann, ur. 21.02.1924 roku w� Wiedniu, zm. 1.05.1978 r. 
w�Altaussee, syn Jakoba Wassermanna, twórcy poczytnych w�okresie mię-
dzywojennym powieści i�nowel. Lata szkolne Wassermann spędził w�Szwaj-
carii i�Anglii. Po przejęciu władzy przez nazistów wyemigrował do Ameryki 
Północnej. W�Montrealu studiował historię, literaturę i�prawo. Następnie 
pracował jako reporter dla kanadyjskiego radia i� telewizji. W� 1953 roku 
wrócił do Europy, gdzie został korespondentem kanadyjskich mediów, spe-
cjalizując się głównie w� tematyce krajów Bloku Wschodniego. Efektem 
 reporterskich podróży Wassermanna była wydana w� 1958 r. książka Un-
ter polnischer Verwaltung. Tagebuch 1957 (Pod polską administracją. Dzien-
nik 1957), książki o�wydarzeniach roku 1956 w�Polsce i�na Węgrzech (Tage-
buch der Freiheit, Hamburg 1957) oraz reportaże o�Kanadzie (Das Land der 
Zukunft. 20 000 Kilometer kreuz und quer durch Kanada, Gü tersloh 1960; 
C(anadian) P(acifi c) R(ailway) – das Weltreich des Bibers, Gü tersloh 1962). 
Wassermann jest ponadto autorem kilku powieści oraz kryminałów opub-
likowanych pod pseudonimem Charles Ulrik (Lawine halb fünf. Kriminalro-
man, Hamburg 1960; Geheimstollen ‘K’. Kriminalroman, Hamburg 1961; 
Der Journalist, Hamburg 1965; Die Nacht der hellen Stunden, Mü nchen 
1974).

Ernst Wiechert, ur. 18.05.1887 r. w�leśniczówce Kleinort k. Mrągowa, zm. 
24.08.1950 r. w�Uetikon, niemiecki prozaik, poeta, eseista. Naukę gimna-
zjalną i�studia odbywał w�Królewcu; w�1905 r. przerwał naukę i�został na-
uczycielem domowym, na ten czas przypadają pierwsze próby literackie. 
W� 1911 r. ukończył studia i� został nauczycielem domowym; uczestniczył 
w�I�wojnie światowej, a�w�latach 20. działał w�kręgach rewolucji konserwa-
tywnej, zwłaszcza wśród grup neopogańskich. Od 1930 r. mieszkał w�Berli-
nie, a�w�1933 r. przeniósł się do Ambach nad jeziorem Starnberg. W�1938 r. 
aresztowany przez nazistów i� osadzony na cztery miesiące w� obozie kon-
centracyjnym Buchenwald. Po wojnie zaangażował się na rzecz reeduka-
cji Niemców, lecz rozgoryczony jej niepowodzeniem udał się na emigrację 
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do Szwajcarii. Pierwsze powieści Wiecherta wyrażają radykalny sprzeciw 
wobec norm świata mieszczańskiego. Już w�pierwszej swojej powieści Die 
Flucht (1913) pisarz ukazał pierwiastek anarchistycznej wolności i�uciecz-
ki ze świata rządzonego normami cywilizacji jako przestrzeń lasu i� jeziora. 
Służący tej symbolizującej stylizacji krajobraz mazurski jest stałym moty-
wem całego dzieła Wiecherta. Jednym z�najbardziej radykalnych manife-
stów postawy neopogańskiej jest powieść Totenwolf (1924), w� której na-
tura zyskuje wymiar religijno-antropomorfi czny. Do ofi cjalnej religijności 
protestanckiej autor powrócił w�powieści Mała pasja (1929, wyd. polskie 
1959, Die kleine Passion), która jest zarazem pierwszą częścią cyklu Passion 
eines Menschen. Druga część planowanej trylogii to Jedermann. Geschich-
te eines Namenlosen (1931), powieść o� charakterze antywojennym, wyra-
żająca swą symboliką światopogląd humanistyczno-chrześcijański. Pochwa-
łą cichej pracowitości jest z� kolei powieść Die Magd des Jürgen Doskocil 
(1932), w�podobnym nastroju utrzymana jest również powieść Pani majo-
rowa (1933, wyd. pol. 1977, Die Majorin). Krytycznej postawie wobec na-
rodowego socjalizmu sprzyjały konserwatywne poglądy Wiecherta. Pisarz 
dostrzegał w�nim przede wszystkim antytradycjonalistyczną siłę, która nisz-
czy przestrzeń kultury. Nastawienie to znalazło swój wyraz przede wszystkim 
w�mowach do młodzieży Der Dichter und die Jugend (1933) oraz Der Dich-
ter und seine Zeit (1935). Wiele elementów zdystansowania się od rzeczy-
wistości hitlerowskich Niemiec odnaleźć można w� powieści Das einfache 
Leben (1939), historii człowieka, który przed zgiełkiem i�bezsensem cywili-
zacji ucieka na samotną wyspę wśród mazurskich jezior (książka ta znalazła 
wielu czytelników zwłaszcza wśród protestanckiego mieszczaństwa). Wyra-
zem emigracji wewnętrznej było również opowiadanie Hirtennovelle (1935) 
oraz wspomnienia Lasy i�ludzie (1936, wyd. pol. 1976, Wälder und Jugend). 
Po wojnie Wiechert zaangażował się na rzecz denazyfi kacji Niemiec. Na za-
proszenie J.R. Bechera związał się ze wschodnioniemieckim czasopismem 
„AUFBAU”; w�powieści Las umarłych (1945, wyd. pol. 1972, Der Toten-
wald) opublikował swoje przeżycia z� Buchenwaldu. Wiele nieporozumień 
wzbudziła publicystyka Wiecherta, zwłaszcza mowa Der reiche Mann und 
der arme Lazarus (1945), zrozumiana przez niektórych jako tajna broń prze-
ciwko zwycięzcom. Za główne dzieło Wiecherta uznawana jest dwutomowa 
powieść Dzieci Jerominów (1948, wydanie polskie 1972, Die Jeromin-Kinder) 
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oraz Missa sine nomine (1950, wyd. pol. 1958). Pisarz opowiada w�nich dzie-
je rodzin mazurskich na szerokim tle historii Niemiec XX w., zachowując 
przy tym podstawowe cechy swojego stylu, a�więc uwewnętrznienie, sym-
bolikę chrześcijańską, zasadę podwójnego odrzucenia totalizmów – amery-
kańskiego i�hitlerowskiego. 

W. Kunicki, Wiechert, Ernst, Emil, w: M. Zybura (red.), Pisarze niemieckojęzyczni XX wie-
ku. Leksykon encyklopedyczny PWN, Warszawa 1996, s. 335-336.

Johanna Wolff (nazwisko panieńskie Kielich), ur. 30.01.1858 r. w� Tylży, 
zm. 3.05.1943 r. w�Orselina w�szwajcarskim kantonie Ticino, niemiecka pi-
sarka, obok Agnes Miegel najwybitniejsza przedstawicielka wschodniopru-
skiej literatury kobiecej. Największym sukcesem literackim pisarki była jej 
autobiografi a pt. Hanneken, ein Buch der Armut und Arbeit (1912).

https://de.wikipedia.org/wiki/Johanna_Wolff.

Max Worgitzki, ur. 28.09.1884 r. w� Żerdzinach koło Gołdapi, zm. 
25.11.1937 r. w� Olsztynie – Mazur z� pochodzenia, aktywny działacz na 
rzecz niemieckości południowej części Prus Wschodnich, syn właściciela 
majątku i�później kierownika olsztyńskiej mleczarni. W�młodości chciał zo-
stać lekarzem. Studia medyczne rozpoczął na uniwersytecie w� Królewcu, 
lecz ze względu na chorobę płuc musiał je przerwać. Wyjechał do Włoch 
i� przez siedem lat zgłębiał historię sztuki i� literatury. Wrócił do Olsztyna 
z�dyplomem. Przejął po ojcu w�1914 r. mleczarnię. Pisał dramaty i�opowia-
dania. Jedno z� jego widowisk scenicznych pt. Hercus Monte (opowiada-
ło o�powstaniu pruskim przeciw krzyżakom), zostało wystawione w�1917. 
W� jednym z�opowiadań opisał plebiscyt w�okolicach Szczytna. Tematyce 
plebiscytowej poświęcił też kilka publikacji dokumentacyjnych (Der Kampf 
um Deutschlands Grenzen, Die Geschichte der Abstimmung in Ostpreußen). 
W� okresie przedplebiscytowym kierował organizacjami nacjonalistyczny-
mi: Związkiem Warmiaków i� Mazurów (Masuren- und Ermlanderbund), 
olsztyńskim okręgiem Wschodniopruskiej Służby Ojczyźnianej (Ostpreus-
siche Heimatdienst). Wydawał gazetę „Ostdeutsche Nachrichten”. Po wy-
granym plebiscycie jego działalność przeciwstawiała się polonizacji i� pro-
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pagowała niemieckość. Był gorącym zwolennikiem zbudowania teatru 
w� Olsztynie, aby stał się on bastionem i� jednocześnie krzewicielem nie-
mieckiej kultury na wschodniopruskiej wyspie otoczonej morzem ‘pola-
ctwa’. Organizował także biblioteki, zespoły sportowe, a� w� Jabłonce pod 
Szczytnem urządzał w�miesiącach zimowych kursy młodzieżowe. W�1922 
utworzył Południowo-Wschodniopruski Teatr Krajowy (Landestheaters 
Südostpreussen GmbH) jako spółkę z�ograniczoną odpowiedzialnością i�zo-
stał jej prezesem (dyrektorem teatru został Friedrich von Strom). Udzia-
łowcami spółki (kapitał zakładowy wynosił 45 tys. marek) były samorzą-
dy Ostródy, Szczytna, powiatu wiejskiego Olsztyn oraz rejencja olsztyńska, 
organizacje społeczne i� osoby prywatne. Budowę teatru w� Olsztynie roz-
poczęto w�1924, a�ukończono w�1925. Przez dłuższy czas był mieszkańcem 
Butryn, potem Olsztyna. W�1925 nadano mu doktorat honoris causa Uni-
wersytetu Królewieckiego.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Max_Worgitzki.

L. Freiherr von Zedlitz, ur. 7.07.1792 r. w�Tiefhartmannsdorf na Śląsku, 
zm. 26.10.1864 w� Berlinie, niemiecki pisarz, statystyk i� historyk, przed-
stawiciel śląskiego rodu szlacheckiego Zedlitz. W�1812 r. wstąpił na służ-
bę do armii austriackiej i� otrzymał posadę ofi cera w� 6 Pułku Kirasjerów 
księcia Moritza Liechtensteina. Został ciężko ranny podczas bitwy pod Ha-
nau 30.10.1813 r., następnie został adiutantem generała dywizji hrabiego 
Johanna Nepomuka von Nostitz-Rieneck. W�1814 r. towarzyszył Marii Lu-
izie Austriaczce i� Napoleonowi Bonaparte podczas ich ucieczki z� Rzymu 
do Wiednia. W�1819 r. powrócił do Prus, od 1826 r. mieszkał w�Berlinie. 
Tam poświęcił się badaniom naukowym i�pracom literackim. Sławę przy-
niosło mu wydanie Nowego pruskiego leksykonu szlachty (Neues preussisches 
Adels-Lexicon). W�maju 1852 r. skazany na dwa lata więzienia za kontakty 
homoseksualne. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Leopold_von_Zedlitz-Neukirch.
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Część pierwsza
PRUSY WSCHODNIE – PROWINCJA – KRAJOBRAZ – MIT

1. Leopold Freiherr von Zedlitz, Abstammung oder Abkunft der Bewohner, 
w: Reisetaschenbuch fü r Berlin, alle preussischen Staaten und die benach-
barten Lä nder, mit genauer Berü cksichtigung, nach amtlichen Quellen, der 
diplomatischen, Post-, Zoll- und Strassen Verhä ltnisse und einer Uebersicht 
sä mmtlicher preuss. Bä der. Zum Gebrauche aller Stä nde, von L. Freiherrn 
von Zedlitz. Mit einer Karte, Berlin, bei Duncker und Humblot, 1831, 
s. 4-6.

2. N.N.: Ostpreußen, w: Allgemeine deutsche Real-Encyklopädie für die ge-
bildeten Stände. Conversations-Lexikon, Elfte, umgearbeitete und ver-
mehrte Aufl age. In fünfzehn Bänden, Elfter Band (tom 11), Leipzig: 
F.A. Brockhaus 1867, s. 256.

3. [A. Krüger], Eine Culturskizze aus Ostpreußen, „Preußische Jahr-
bücher”, t. 62, z. 1, 1888, (pierwsze tłumaczenie w języku polskim: 
[A. Krüger], „Szkic o kulturze Prus Wschodnich”, tł. z niem. Justyna 
Górny, „Borussia”, nr 24/25 (2001), s. 245-254.

4. Erich Maschke, Jugend in Ostpreußen, „Ostdeutsche Monatshefte”, nr 6 
(wrzesień) 1925, s. 625-631.

5. Erich Hannighofer, Ostpreußenlied [1930], w: Heimatlieder, Bund Ver-
triebener Deutscher, Ortsverband Bad Dürkheim, b.r., i�inne edycje.

Prusy Wschodnie.indd   837Prusy Wschodnie.indd   837 14.06.2022   16:22:2414.06.2022   16:22:24



« 838 »

Źródła pierwodruków tekstów

 6. Ernst Wiechert, Wschodni krajobraz [1930], przekład Rafał Żytyniec, 
„Borussia”, nr 43, 2008, s. 25-32, [pierwodruk: Ernst Wiechert, Östli-
che Landschaft, w: Ludwig Goldstein (red.), Ostpreußen. 700 Jahre deut-
sches Land, Königsberg 1930, s. 67-70].

 7. Paul Fechter, Das Geheimnis des Ostens, „Ostdeutsche Monatshefte”, 
nr 2 (maj) 1931, s. 81-84.

 8. Hans Reisiger, Nidden, „Ostdeutsche Monatshefte”, nr 19 (luty) 1933, 
s. 671-678.

 9. Jakob Schaffner, Offenbarung in deutscher Landschaft. Eine Sommerfahrt 
1934, Stuttgart-Berlin: Deutsche Verlags-Anstalt 1934, [Die Marien-
burg, s. 271-281 oraz Die Predigt von Tannenberg, s. 302-308].

10. Ostpreußen, w: Der Neue Brockhaus. Allbuch in vier Bänden und einem 
Atlas, t. 3, Leipzig: F.A. Brockhaus 1937, s. 459-460.

11. Ottomar Schreiber, Die Landschaft der Ostpreußen, w: Ostpreußen. Un-
vergessene Heimat in 116 Bildern, München: Gräfe und Unzer Verlag 
1950, s. 5-6.

12. Siegfried Lenz, Von der Wirkung der Landschaft auf den Menschen 
[1996], w: tenże, Über den Schmerz. Essays, Hamburg: Hoffmann und 
Campe 1998, s. 3-54.

13. Jörg Hackmann, Preußische Ursprungsmythen. Entstehung und Transfor-
mation vom 15. bis ins 20. Jahrhundert, w: Matthias Weber (red.), Preu-
ßen in Ostmitteleuropa. Geschehensgeschichte und Verstehensgeschichte, 
München: R. Oldenbourg Verlag München, s. 143-171.

14. Jürgen Joachimsthaler, Doppelte Vergangenheit. Ostpreußen als Fiktion, 
w: Jens Stüben (red.), Ostpreußen-Westpreußen-Danzig. Eine historische 
Literaturlandschaft, München: R. Oldenbourg Verlag 2007, s. 71-99.

15. Hans-Jürgen Bömelburg, Sprache und Nation im Preußenland (1772/93-
-1870/71), w: Konrad Maier (red.), Nation und Sprache in Nordosteuropa 
im 19. Jahrhundert, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag 2012, s. 313-333.

16. Christoph Kienemann, ‘Basis und Grundstein’ des preußischen Staates. 
Die Konstruktion des Mythos Marienburg in der antipolnischen Stereotypie 
des 19. Jahrhunderts, w: Bernd Ulrich Hucker, Eugen Kotte, Christine 
Vogel (red.), Die Marienburg. Vom Machtzentrum des Deutschen Ordens 
zum mitteleuropä ischen Erinnerungsort, Paderborn-München-Wien-Zü-
rich: Verlag Ferdinand Schöningh 2013, s. 158-171.

Prusy Wschodnie.indd   838Prusy Wschodnie.indd   838 14.06.2022   16:22:2414.06.2022   16:22:24



« 839 »

Źródła pierwodruków tekstów

Część druga
NARODZINY „WSCHODNIOPRUSKOŚCI” – WIELKA WOJNA I�JEJ SKUTKI

 1. Sven Hedin, Die Russen in Ostpreußen, w: tegoż, Nach Osten!, Leipzig: 
F.A. Brockhaus 1916, s. 44-53.

 2. Max Worgitzki, Der 11. Juli, w: Grenzland, nr 6/1921, s. 131-133.
 3. Bruno Rathke, Rückblick auf die Volksabstimmung in Lyck am 11. Juli 

1920, w: Stadt Lyck (red.), Festschrift zur Feier des 500jährigen Bestehens 
von Lyck, Lyck 1925, s. 110-116. 

 4. Josef Nadler, Das deutsche Buch und der Osten, „Ostdeutsche Monats-
hefte”, 1927, nr 12, s. 913-917.

 5. [Bernhard] Pawelcik, Marienburgs Sendung, „Ostdeutsche Monatshef-
te”, nr 4 (lipiec) 1929, s. 241-248.

 6. Johanna Wolff, Die Vertriebenen, „Ostdeutsche Monatshefte. Sonder-
ausgabe: Grenzmark Posen-Westpreußen”, nr 10 (styczeń) 1930, s. 788.

 7. Kurt Frick, Vom neuen Bauen in Ostpreußen, w: Ludwig Goldstein (red.): 
Ostpreußen. 700 Jahre deutsches Land, Königsberg 1933, s. 74-76.

 8. Hans Nitram, Achtung! Ostmarkenrundfunk! Polnische Truppen haben 
heute Nacht die ostpreußische Grenze überschritten!, Oldenburg: Verlag 
Gerhard Stalling 1933, s. 14-17, 33-34, 63-70, 147-150, 152-154.

 9. Walther Franz, Bollwerk Ostpreußen, Berlin-Neutempelhof: Edwin 
Runge Verlag 1935, s. 5-8.

10. Reichsehrenmal Tannenberg. Textgestaltung: Hansgeorg Buchholz, Lö-
tzen – Bilder nach Radierungen von Georg Fritz, Berlin – Druck von 
Otto Eisner, Berlin SW 68 [ok. 1940].

11. Jürgen Tietz, Ostpreußisches ‘Stonehenge’. Das Tannenberg-Nationaldenk-
mal, w: Matthias Weber (red.), Preußen in Ostmitteleuropa. Geschehens-
geschichte und Verstehensgeschichte, München: R. Oldenbourg Verlag 
2003, s. 313-321.

Część trzecia
W�CIENIU SWASTYKI

1. Walther Franz, Erich Krause, Aufbau im Osten, w: tenże, Deutsches 
Grenzland Ostpreußen. Land und Volk in Wort und Bild, Pilkallen: Verlag 
Morgenroth Nachf. 1936, s. 50-52, 271-272. 
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2. Agnes Miegel, An den Führer, Hymne an Ostpreußen, w: tejże, Ostland. 
Gedichte, Jena: Eugen Diederichs Verlag 1941, s. 5-6, 9-12. 

3. Paul Keßels, Ostpreußens deutsche Sendung, Das neue Ostpreußen, w: 
Ostpreußen in vielen Bildern, Danzig: Verlag A.W. Kafemann 1943 
(wyd. 4-5), s. 3-14.

4. Ralf Meindl, Erich Koch – Gauleiter von Ostpreußen, w: Christian Ple-
tzing (red.), Vorposten des Reichs? Ostpreußen 1933-1945, München: 
Meidenbauer 2006, s. 29-39.

Część czwarta
KRÓLEWIEC – REPUBLIKA OBYWATELI ŚWIATA?

1. Ernst Ribbat, Königsberg als Ort der Literatur, w: Frank-Lothar Kroll 
(red.), Ostpreußen. Facetten einer literarischen Landschaft, Berlin: 
Duncker&Humblot 2001, s. 23-33.

2. Jürgen Manthey, Weimarer Republik in Königsberg, Königsbergs jüdische 
Minderheit, Das Dritte Reich in Königsberg, Das Ende, w: tegoż, Königs-
berg. Geschichte einer Weltbürgerrepublik, München: dtv 2006, s. 563-
-575, 630-643, 644-654, 667-675.

Część piąta
INNI WŚRÓD SWOICH – MAZURZY, WARMIACY, LITWINI, ŻYDZI

1. Kristijonas Donelaitis, Pory roku, z�litewskiego przetłumaczył Zygmunt 
Ławrynowicz, Olsztyn: Pojezierze 1982, s. 51-69.

2. R.K.: Bei der Madonna in Dietrichswalde, „Die Gartenlaube”, nr 2, 
XXVI, 1878, s. 29-30

3. Michał Kajka, Mazury, Na dzień urodzin Cesarza, Na dzień urodzin Ce-
sarza, Prośba do Boga o�zachowanie mowy ojczystej, w: tegoż, Mały kan-
cjonał mazurski i�opowieści ucieszne, oprac. fi lologiczne i�wstęp Z. Choj-
nowski, Olsztyn: Wojewódzka Biblioteka Publiczna 2008, s. 243-244, 
282, 284-286, 180.

4. Stefan Hartmann, Zur Geschichte und Statistik der Juden in Ostpreußen 
im 19. Jahrhundert, w: Harald Lordick, Margret Heitmann, Michael 
Brocke (red.), Zur Geschichte und Kultur der Juden in Ost- und Westpreu-
ßen, Hildesheim-Zürich-New York: Olms 2000, s. 319-341.
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5. Ruth Leiserowitz, Jüdischer Identitätswandel in Ostpreußen, Paradigmen, 
„Acta Historica Universitatis Klaipedensis” XXIII, 2011, s. 136-144.

6. Vasilijus Safronovas, Tarp Konfl ikto Ir Suartėjimo: Donelaičio Simbo-
lio Aktualizavimas Xix A. Pabaigoje – Xx A. Pabaigoje Prū Sijos Lietuvoje 
Ir Klaipėdos Krašte, „Acta Historica Universitatis Klaipedensis” XXVI, 
2013, s. 148-165.

Część szósta
1945: ZMIERZCH

1. Hans von Lehndorff, Dziennik z�Prus Wschodnich. Zapiski lekarza z� lat 
1945-47, tłumaczenie z� niemieckiego Zdzisław Owczarek, Warszawa: 
Ośrodek Karta 2013, s. 12-19.

2. Edwin Erich Dwinger, Wenn die Dämme brechen. Der Untergang Ost-
preußens, Bergisch Gladbach: Bastei Lübbe 1977, s. 244-253, 484-490. 

3. Agnes Miegel, Heimat, w: tejże, Ausgewählte Gedichte, Düsseldorf-
-Köln: Eugen Diederichs Verlag 1959, s. 48-51.

4. Agnes Miegel, Es war ein Land, w: tejże, Gesammelte Gedichte, Düssel-
dorf 1952, s. 185-187 (= Gesammelte Werke, t. 1).

Część siódma
BITWA O�PAMIĘĆ. PRUSY WSCHODNIE PO 1945 R.

1. Charles Wassermann, Unter polnischer Verwaltung. Tagebuch 1957, 
Hamburg: Blüchert 1958, s. 8-24, 60-64 (pierwodruk polskiego tłu-
maczenia: Charles Wassermann, Pod polską administracją. Dziennik 
1957, z� języka niemieckiego tłumaczyła Kaja Poprawska, „Borussia”, 
nr 43/2009, s. 33-43).

2. Ben Budar, Jenseits von Oder und Neiße. Reisebilder aus den polnischen 
West- und Nordgebieten, Bautzen: Domovina 1962 (pierwodruk polskie-
go tłumaczenia: Ben Budar, Za Odrą i�Nysą. Reportaże z�polskich Ziem 
Zachodnich i� Północnych, z� języka niemieckiego tłumaczyła Kaja Po-
prawska, „Borussia”, nr 43/2009, s. 48-58).

3. Siegfried Lenz, Schwierige Trauer. Eine Grabrede auf Henry Smolka, 
w: tegoż, Gesammelte Erzählungen, Hamburg: Hoffmann und Campe 
1970, s. 569-575.

Prusy Wschodnie.indd   841Prusy Wschodnie.indd   841 14.06.2022   16:22:2414.06.2022   16:22:24



« 842 »

Źródła pierwodruków tekstów

4. Hansjakob Stehle, Deutschlands Osten – Polens Westen? Eine Dokumen-
tation, Frankfurt am Main: Fischer-Bücherei 1965, s. 40, 47-51, 63-64. 

5. Siegfried Lenz, Verlorenes Land – gewonnene Nachbarschaft. Die Ostpoli-
tik der Bundesregierung, Kiel: Wählerinitiative Nord, 1971.

6. Johannes Bobrowski, Uczta myszy i� inne opowiadania, przełożyła Zofi a 
Jaremko-Pytowska, Warszawa: Czytelnik 1968, s. 129-135 (Złocień), 
s. 176-177 (Puszczyk).

7. Johannes Bobrowski, Wiersze, wybór, wstęp i�przekład Eugeniusz Wa-
chowiak, Warszawa: PIW 1976, s. 34-35 (Dzieciństwo), s. 36-37 (Dau-
bas), s. 65-66 (Drewniany dom nad Wilią), s. 83-84 (Niemen).

8. Johannes Bobrowski, Elegia pruska, przełożył Andrzej Kopacki, „Bo-
russia”, nr 20/21 (2000), s. 7-9.

9. Siegfried Lenz, Muzeum ziemi ojczystej, przekład: Eliza Borg i� Maria 
Przybyłowska, Olsztyn: Borussia 2010.

Część ósma
CO DALEJ Z�PRUSAMI WSCHODNIMI?

1. Ralph Giordano, Die «Masurische Offenbarung», w: tegoż, Ostpreußen ade. 
Reise durch ein melancholisches Land, Köln: Kiepen heuer&Witsch1994, 
s. 52-61.

2. Christian Graf von Krockow, Das Ende der A ufklärung, w: tegoż, Be-
gegnung mit Ostpreußen, Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt 1994, 
s. 197-207.

3. Jürgen Joachimsthaler, Die Semantik des Erinnerns. Verlorene Heimat – 
mythische Landschaften, w: Elke Mehnert (red.), Landschaften der Erin-
nerung. Flucht und Vertreibung aus deutscher, polnischer und tschechischer 
Sicht, Frankfurt am Main: Peter Lang 2001, s. 188-227.

4. Jörg Hackmann, Warmia i� Mazury jako koncepcja historyczna, „Maso-
via”, nr 3/2000, s. 177-189.

5. Andreas Kossert, Prusy Wschodnie. Historia i�mit, wydanie 2, Warszawa 
2017, s. 7-17 (Czyje są Prusy Wschodnie?).

6. Hans-Jürgen Bömelburg, Die moderne Historiographie Ost- und West-
preußens als multiperspektivische Geschichte einer ostmitteleuropä ischen Re-
gion – Gefahren und Chancen im Europa der Nationen, „Zeitschrift für die 
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Geschichte und Altertumskunde Ermlands. Beiträge zur Kirchen- und 
Kulturgeschichte des Preussenlandes”, nr 52/2007, s. 9-26 (pierwodruk 
w�języku polskim: Nowoczesna historiografi a Prus Wschodnich i�Zachod-
nich jako wieloperspektywiczna historia regionu w� Europie Środkowo-
-Wschodniej. Niebezpieczeństwa i� szanse w� Europie narodów, przekład 
 Rafał Żytyniec, „Ełcki Przegląd Historyczny”, nr 1, 2014-15, s. 41-55).

Z LEKSYKONU BORUSSII: 

1. I. Liżewska / R. Traba, „Czytanie krajobrazu kulturowego”, w: I. Liżew-
ska / K. Brakoniecki / R. Traba, Czas przekraczania granic. Antologia Bo-
russii 1990-2015, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, Wspólnota 
Kulturowa Borussia 2015, s. 599.

2. R. Traba, „Kulturowa sukcesja”, w: I. Liżewska / K. Brakoniecki / 
R. Traba, Czas przekraczania granic. Antologia Borussii 1990-2015, War-
szawa: Narodowe Centrum Kultury, Wspólnota Kulturowa Borussia 
2015, s. 603.

3. H. Orłowski, „Odpominanie”, w: I. Liżewska / K. Brakoniecki / R. Tra-
ba, Czas przekraczania granic. Antologia Borussii 1990-2015, Warsza-
wa: Narodowe Centrum Kultury, Wspólnota Kulturowa Borussia 2015, 
s. 606. 

4. R. Traba, „Otwarty regionalizm”, w: I. Liżewska / K. Brakoniecki / 
R. Traba, Czas przekraczania granic. Antologia Borussii 1990-2015, War-
szawa: Narodowe Centrum Kultury, Wspólnota Kulturowa Borussia 
2015, s. 607.
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1. H. Boockmann, Ostpreußen und Westpreußen, Berlin 1992 (Deutsche 
Geschichte im Osten Europas).

2. K. Brakoniecki, Atlantyda Północy. Dawne Prusy Wschodnie w fotografi i, 
Olsztyn 1998.

3. K. Brakoniecki, W. Lipscher (red.), Borussia. Ziemia i ludzie. Antologia 
 literacka, Olsztyn 1999.

4. M. Egremont, Forgotten land. Journeys among the ghosts of East Prussia, 
Londyn 2011.

5. A. Gajdis, Odległa prowincja. Prusy Wschodnie w prozie pisarzy niemie-
ckich (1866-1945), Wrocław 2014.

6. J. Hackmann, Ostpreußen und Westpreußen in deutscher und polnischer 
Sicht. Landeshistorie als beziehungsgeschichtliches Problem, Wiesbaden 
1996 (=Deutsches Historisches Institut Warschau, Quellen und Stu-
dien, t. 3).

7. M. Kardach, Literatura a polityka kulturalna w Prusach Wschodnich w la-
tach 1933-1945. Krajobraz kulturowy i symboliczny a relacje centrum – pe-
ryferie, Poznań 2018 (Seria Filologia Germańska, nr 61). 

8. A. Kossert, Mazury. Zapomniane południe Prus Wschodnich, tłum. B. Os-
trowska, Warszawa 2004.

9. A. Kossert, Prusy Wschodnie. Historia i mit, tłum. B. Ostrowska, Warsza-
wa 2009.
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Czytanie krajobrazu kulturowego
[Iwona Liżewska, Robert Traba]

CZYTANIE KRAJOBRAZU KULTUROWEGO proponuje, by naszą relację z�prze-
strzenią potraktować jako kompleksowy program odkrywania światów. 
Kraj obraz kulturowy można zawłaszczać przez narodowe identyfi kacje i�in-
terpretacje. Można go również deszyfrować jako nakładające się warstwy 
(palimpsest) historycznych oddziaływań. W� „czytaniu” odwołujemy się 
do trzech warstw: krajobraz przyrodniczy, dziedzictwo materialne oraz pa-
mięć kulturowa/komunikacyjna (m.in. rozmowy ze świadkami, różnego ro-
dzaju świadectwa literackie, biografi czne, muzyczne itp.). Te trzy warstwy 
umocowane powinny być w�teorii/wiedzy nad krajobrazem i�pamięcią oraz 
w�praktycznej formule przeżywania krajobrazu, czyli aktywnym doświadcza-
niu specyfi ki miejsca. Taki kompleksowy program „czytania krajobrazu kul-
turowego” realizowano w�„Borussii” w�ramach historii stosowanej w�latach 
2004-2007.

W� praktyce swojej działalności „Borussia” koncentruje się najbardziej 
na materialnym dziedzictwie, tj. odczytywaniu i� interpretacji historii na 
podstawie symboli i�elementów charakterystycznych dla konkretnego kraj-
obrazu kulturowego. Zachowane w�krajobrazie materialne świadectwa na-
leży najpierw rozpoznać/zidentyfi kować, aby później umieć je zinterpre-
tować. Odczytanie znaków krajobrazu pozwala nam na skonstruowanie, 
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niekoniecznie alternatywnej, ale uzupełniającej, aktywnie doświadczanej 
historii i�specyfi ki miejsca. Tego typu projekty organizowała Iwona Liżew-
ska m.in. w�ramach � nowego życia pod starymi dachami.
Robert Traba, Historia – przestrzeń dialogu, Warszawa: ISP PAN 2006.

Iwona Liżewska, Czytanie krajobrazu. O�potrzebie edukacji regionalnej, w: Zofi a Licharewa – dialog wie-
lokulturowy. Materiały z�sympozjum popularno-naukowego, red. Tadeusz Korowaj, Andrzej Masłoń, 
Kazimierz Żuchowski, Kętrzyn: Towarzystwo Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej im. Zofi i Licharewej, 
2007.

Robert Traba, Historia stosowana – nowe otwarcie, „Borussia. Kultura. Historia. Literatura”, 2012, 

nr 52, s. 191-213.

Kulturowa sukcesja
[Robert Traba]

FILOZOFIA ROZUMIENIA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO jako sumy zastane-
go krajobrazu kulturowego i�pamięci rodzinnej. By czuć się u�siebie w�ja-
kimś miejscu, nie wystarczy traktować zastanego, „obcego” dziedzictwa 
tylko jako przejściowego depozytu (Jan Józef Lipski). Sensem pozostawie-
nia i� dbania o� obce dziedzictwo jest nadawanie mu aktualnych, auten-
tycznie nowych sensów. Takim sensem jest interaktywny proces budowa-
nia zbiorowej tożsamości opierający się na trialogu między materialnym 
dziedzictwem, pamięcią rodzinną i� zmieniającymi się wyobrażeniami ko-
lejnych pokoleń. W� ten sposób, nie zawłaszczając „nie naszego” dziedzi-
ctwa do „własnej” kultury, można jednocześnie kontynuować tradycję oraz 
wzbogacać ją o�nowe wartości i�doświadczenia kolejnych pokoleń. Kulturo-
wa sukcesja jest ważnym punktem odniesienia dla � otwartego regionalizmu. 
W�praktyce zrealizowano ją w�projekcie DOM MENDELSOHNA – Cen-
trum Dialogu Kulturowego.
Robert Traba, Cztery refl eksje na temat wyższości mikro- nad makroperspektywą [Mowa z�okazji wrę-
czenia Wspólnocie Kulturowej „Borussia” nagrody Pokoju i�Praw Człowieka im. Lwa Kopielewa, 
Kolonia, 7 listopada 2004]; „Borussia. Kultura. Historia. Literatura”, 2005, nr 36, s. 24-27.

Robert Traba, „To był przecież tylko fi lm”. Trzy obrazy konfl iktów i�dialogów pamięci / It was only a�Film, 
w: Pamięć. Rejestry i�terytoria / Memory. Register and Territories, Kraków: MCK 2013.
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Odpominanie
[Hubert Orłowski]

ODPOMINANIEM NAZYWAM ZDEJMOWANIE kolejnych pokładów zapomnia-
nych, a� może i� wypartych przeżyć oraz doświadczeń, uwarunkowanych 
dzisiejszą interesownością poznawczą, swoistym horyzontem oczekiwań. 
Horyzont ten może być zarówno stanem żywiołowym, który bierze się z�ko-
lejnych faz konkretnego jednostkowego życia czy zwykłego przypadku, jak 
również rezultatem świadomej chęci i�potrzeby wyznaczenia (sobie) „miej-
sca na ziemi”. Przypominanie to zabieg dający się opisać w�laboratoryjnych 
kategoriach psychologii eksperymentalnej, odpominanie natomiast to pro-
ces długotrwały, wplątany w� teraźniejszość gęstwą motywacji jak najbar-
dziej współczesnych, hic et nunc.
Hubert Orłowski, Warmia z�oddali. Odpominania, Olsztyn: Borussia 2000 (seria: Odkrywanie Świa-
tów, red. Robert Traba).

Otwarty regionalizm 
[Robert Traba]

„ALE POŁĄCZENIA REGIONÓW I�WIELKIEJ EUROPY, zaścianka i�metropolii, to 
nie jest pocieszenie, którego potrzebują zalęknieni Europejczycy […]” .Ten 
smutny mariaż – jak pisze w�Europejskim alfabecie Markus Gauß – europej-
skiego, oświeconego regionalisty z�ksenofobicznym regionalistą prowincju-
szem może się stać tylko „całkowitym okropieństwem”. W� pełni się zga-
dzamy z� przekornością i� ironią austriackiego pisarza. Alternatywą wobec 
„Europy regionów” i�terytorialnych separatyzmów jest otwarty regionalizm. 
Żaden kraj w�Europie nie przeżył w�XX wieku tak mocno podwójnego zja-
wiska: przesunięcia granic (utraty dawnych i�uzyskania nowych terytoriów) 
oraz utraty i�wymiany ludności jednocześnie. Staliśmy się � kulturowymi 
sukcesorami regionów, od setek lat wyłączonych z�polskiej państwowości. By 
Polskę opowiedzieć współcześnie, powinniśmy łączyć centralny kanon kul-
turowy z�doświadczeniami zróżnicowanych opowieści regionów. Sensem ot-
wartego regionalizmu nie jest ani antymodernistyczna ideologia, ani dążenie 
do jakichś form autonomii i�odrębności. Otwarty regionalizm defi niuje się 
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poprzez aktywną postawę obywateli wobec miejsca. Wyraża się ona w�dia-
logu między tradycją miejsca i�pamięcią komunikacyjną, odziedziczoną po 
naszych najbliższych w�procesie migracji XX wieku. Wychodząc od kanonu 
kultury polskiej i�własnej pamięci biografi cznej, otwarty regionalizm preferu-
je aktywne kształtowanie tożsamości tak, by jej centralnym odniesieniem 
było poszanowanie inności. Powstał poprzez doświadczanie realiów ziem za-
chodnich i�północnych Polski, ale może być również praktyczny w�stosowa-
niu w�innych regionach Polski i�Europy. Oś pojęć, które defi niują otwarty 
regionalizm, wyznaczają � kulturowa sukcesja, � polifonia pamięci i � czyta-
nie krajobrazu kulturowego.
Otwarty regionalizm. Rozmowa Basila Kerskiego z� Robertem Trabą, „Kultura [paryska]”, 1996, 
nr 9/588, s. 102-109. http://static.kulturaparyska.com/attachments/4f/48/f67576c1d97a7005c5e-
a4b37a49c73810062576c.pdf.

Hubert Orłowski, Dziesięć lat Wspólnoty Kulturowej „Borussia”. Uczniowie historii i� krajobrazu, 
„Rzeczpospolita” (Plus minus), 2000 z�2/3.09, nr 205.

Robert Traba, „Otwarty regionalizm” – praktyczna fi lozofi a obywatelska, „Borussia. Kultura. Historia. 
Literatura”, 2011, nr 49, s. 9-14. 
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Ahbe Thomas 16
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Albrecht Dietmar 243, 268
Albrecht Fryderyk, książę 222
Albrecht Niedźwiedź 203
Albrecht von Brandenburg 88, 89
Aleknavičius Bernardas 580
Aleksander, car 654
Aleksandrow Aleksander 560, 564
Alexander, lit. 718
Alexander Simon 516, 518

INDEKS OSOBOWY

Indeks osobowy

Allenstein Karl Sigmunt Franz von Stein 
520

Ambrassat August 559, 560
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Amery Jean 72, 73
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Antoniewicz Jerzy 772
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Arendt Hannah 438, 455, 469
Arndt Adolf 204
Arndt Ernst Moritz 160-162, 294, 391
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Arnold Heinz Ludwig 732
Arnold Udo 212, 213, 217, 219
Aron Siegmund 535
Aschmies Michael 564
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Bachmann-Medick Doris 86
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Balka Hermann 178
Bar Jochen A. 283
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Barczewski Walenty, ks. 99
Bartenstein Joseph Moses 517
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Bauer Gerhard 784
Bauman Zygmunt 28, 67, 69
Baysens Jan 228
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Bąk Roman 124
Becher Johannes Robert 834
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Beer Mathias 64
Behrendt Joseph 537
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Beyrau Dieter 750
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Bhabha Homi K. 119, 120
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Curzon George 327
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Danyel Jürgen 15, 16
Dargel Paul 419, 420 
Darré Richard Walter 422, 423 
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Derrida Jacques 451
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Dieckmann Friedrich 21
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Dietrich Otto 95
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Dmowski Roman 471
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723, 727
Dohna-Wundlacken Heinrich Ludwig 

Adolf zu 288
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Donelaitis Kristijonas (Donalitius Chri-

stian, Donelajtis Krystyn) 105, 110-
-112, 122, 262, 287, 290, 436, 485-
-494, 557-582, 747, 813

Don Kichot 626
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Dubatow Alexej 475, 476, 477, 480
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Dulk Albert 435
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Durzak Manfred 250
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213, 214, 217-221 760 
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Dzikowska Elżbieta 729, 731
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Engelhardt Michael von 732
Eppelmann Rainer 16
Erazm z Rotterdamu 204
Erdmann Ulrich 752
Euchel Issak 450, 452
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Falk Lucy 477
Falkenhain, lit. pam. 526
Falkson Ferdinand 435, 454, 531
Fallada Hans 54
Fechter Paul 159-163, 813
Fedorenko Władymir 27
Feininger Lyonel 819
Ferguson Adam 453
Feuchert Sascha 271
Feuchtwangen Zygfryd von 178
Feuerbach Ludwig 198
Fichte Johann Gottlieb 720
Fichtmann Simon 531
Finckenstein Ottfried 30, 251, 727
Finkel Ludwik 767
Finsterwalder Eberhard 393
Fischer Grete 244, 748
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Indeks osobowy

Flacke Monika 304, 317
Flaubert Gustave 829
Fleetmann, lit. 597, 598
Fontane Theodor 203, 436, 721 
Forstmeier Friedrich 425
Forstreuter Kurt 282, 289
Förster Uwe 198
Franck Hans 351
François Etienne 63, 64, 73, 304, 317, 

385
Frank Ernst M. 49
Franz Walther 83, 374-376, 399-403, 813, 

814
Franzen Günter 58, 69
Frei Norbert 16, 803
Freimark Peter 514
Freud Zygmunt 56
Frey 446, 450, 459
Freytag Gustav 255, 270
Frick Kurt 357-362, 814, 815
Friedeberg M. 255
Friedländer A. 537
Friedländer David 450
Friedländer Georg 721
Friedländer Joachim Moses 449
Friedländer Rebeca 449-450
Friedländer Samuel Wolff 449
Friedländer Siegfried 531
Friedländerowie 450, 456, 518, 524
Friedrich Caspar David 194, 210
Friedrich Karin 212, 213, 217, 218, 224, 

225, 227-231, 233, 805
Friese Heidrun 544, 545, 549, 554
Fritz Walther 819
Fröhlich Elke 421
Fryderyk I Hohenzollern, król pruski 7, 

129

Fryderyk II Wielki, Hohenzollern, król 
pruski 129, 143, 175, 316, 388, 422, 
449, 724, 760, 782, 820

Fryderyk Wilhelm I, król pruski 113, 143, 
191, 422, 448, 449, 450, 466

Fryderyk Wilhelm III, król pruski 281
Fryderyk Wilhelm IV, król pruski 134, 

276, 293, 518
Frydrychowicz Romuald, ks. 97
Fuhrmeister Christian 385, 391, 393
Fürst Max 123, 441, 450, 451, 455, 470, 

471

Gaigalaitis Vilius 564-567, 569, 577
Gajek Bernhard 245, 250
Galileusz, wł. Galileo Galilei 182
Garber Jörn 209, 223
Garber Klaus 209-211
Gardt Andreas 283
Garniec Mirosław 32, 62
Gause Fritz 443-445, 454, 456, 458, 465, 

466, 473, 474, 525, 718
Gauß Markus 851
Gawehn, lit. 201
Gawin Dariusz 793
Gawlik Alfons 743
Gay Peter 67
Gayko Simon 665, 666, 668, 669, 672
Gayl Wilhelm Moritz Egon von 348
Gąsiorowski-Gonschorowski Antoni Aloj-

zy 298, 300
Gebhardt Bruno 514
Gehrke Roland 235, 471
Gerlach Jan 275
Gerss Marcin (Giersz Marcin) 105, 296, 297
Gierek Edward 783
Gieszczyńska Renata 115
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« 859 »

Indeks osobowy

Gieszczyński Witold 115
Gillmann Sabine 474
Gineitis Leonas 573-577
Giordano Ralph 36, 56, 123, 242, 243, 

258, 272, 695-717, 815, 816
Gira Liudas 566
Gizevijus (Eduardas, Gustavas), Gize-

wiusz, Gisevius 276, 277, 282, 285, 
288-291, 294-297, 301, 302, 568, 
764, 766, 767, 786

Glade, kupiec 536
Glauert Mario 212
Glogau Otton 559, 560
Glück Helmut 278
Goebbels Joseph 421, 423, 468, 706
Goebel Klaus 418
Goerdeler Carl Friedrich 473, 474, 476
Goerdeler Fritz 473, 474
Goethe Johann Wolfgang 178, 197, 204, 

438, 732, 786
Goguel Rudi 20
Goldstein, nadzorca 536
Goldstein Ludwig 158, 437, 440, 458, 459
Gomułka Władysław 620, 631, 632
Gordon David 114
Gottberg Wilhelm von 61, 62, 115
Gotthelf Jeremias 257
Gottschalk Alfred 455, 457, 458
Gottschalk David 537
Gottschalk Lotte 458 
Gottschalk Sarah 458
Gottschall Rudolf von 242, 435
Gottsched Johann Christoph 432
Gółkowski Józef 298
Górny Justyna 34
Górski Karol 764, 769, 770
Göring Hermann 421, 423, 424, 727

Götz Aly 66
Gramsch, lit. 324
Granier Hermann 279
Grass Günter 14, 31, 39, 54, 55, 57-60, 

71, 72, 202, 270, 646, 652, 740, 742, 
746, 755, 756, 821, 822

Graw Ansgar 58
Gregorovius Ferdynand 141, 436, 531
Greta, lit. 636, 637
Grillparzer Franz 827
Grimm Jacob i Wilhelm 27, 294
Großherr Ferdinand 419, 475, 476
Groszer Lucia 811
Groth Andrzej 817
Grunau Simon 216, 218-222, 224, 226- 

-230, 233
Grundmann Karl-Heinz 471
Gruneberg Antonia 16 
Grünberg Hans Bernhard von 420, 421 
Grünberger Hans 209, 210, 212-214, 217, 

221, 223, 224
Grzimek Günter 446
Gutzkow Karl 435
Günther Eberhard 24

Haar Ingo 471, 472
Haase Hugo 455
Habbel Josef 827
Haber Wolfgang 29
Hackmann Jörg 122, 124, 208-241, 237, 

240, 758-776, 762, 765, 770, 771, 
773, 795, 798, 799-801

Hagel, mit. 225
Hahn Adalbert 277
Hahn Eva 63, 64, 73, 305, 313, 315, 317
Hahn Hans Henning 14, 26, 63, 64, 73, 

304, 305, 313, 315, 317
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« 860 »

Indeks osobowy

Hahn Oswald 253
Hajnicz Artur 62, 63
Halbe Max 438, 752, 780
Halbwachs Maurice 51, 70, 729
Hall Edward Th. 51
Hamann Johann Georg 245, 250, 374, 

430, 786, 827
Hammerstein Notker 223
Hannighofer Erich 49, 123, 148, 242, 

816, 817
Hardenberg Karl August Frhr. von 113, 

511-513, 517, 521, 722
Harder Hans-Bernd 213, 217
Harich Walther 54
Harpf Martha 447
Harriman Averel 649
Hartknoch Christoph K. 224-230, 231, 

762, 779
Hartmann Regina 260, 261, 265
Hartmann Stefan 114, 122, 513-541, 514-

-519, 523, 526, 528, 530-532, 535, 
536, 538, 806, 817

Hasenclever Walter 439
Haufe Eberhard 22, 273
Hauffen Adolf 827
Hauptmann Gerhard 249, 258, 438, 752, 

829
Hausbruch Waldemar 677
Heck Kilian 805
Hedin Sven 123, 321-328, 817, 818
Hegel Georg Wilhelm Friedrich 307, 430, 

431, 720
Hegemann Werner 388 
Hein-Kircher Heidi 304, 305, 317
Hein Manfred Peter 261, 746-748, 756
Heinel Eduard 289, 290
Heinemann Ulrich 420
Heißenbüttel Helmut 451

Helbig Louis Ferdinand 64, 75, 732, 737
Helfrich Cilly 733
Heller Lotte 458
Helm Kurt 20, 21, 22 
Henkys Reinhard 66
Henneberg, lit. 677
Henneberger Caspar 223-225, 230
Henning Ernst 222
Henning Ottfried 708
Henrike, lit. 666, 667, 669
Hensel Jürgen 796
Henseleit, lit. 683, 684
Herbart Johann Friedrich 430
Herbst Stanisław 210
Herder Johann Gottfried 59, 192, 283, 

307, 374, 432, 449, 562, 786, 829
Herling-Grudziński Gustaw 74
Herrmann Christofer 797
Hertzberg Ewald Friedrich von 280
Herwegh Georg 435
Herz Marcus 452
Herz Thomas 46
Herzig Arno 514
Heymann Walther 250, 252
Heyse Paul 437
Hiecke, radca 350
Hildebrandt Friedrich 416
Himmler Heinrich 421, 423, 424, 465, 

466, 469, 727
Hindenburg Paul von 178, 191, 378-380, 

382-384, 386, 390-396, 402, 439, 
443, 464, 626, 630, 718, 780

Hinrichs Ernst 806
Hipler Franz 285
Hippel Walter von 434, 446, 459, 466, 467 
Hirsch G., lit. 537
Hirsch Helga 732, 734
Hirsch Theodor 214-216
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« 861 »

Indeks osobowy

Hirschberg Heinrich 531
Hirschberg Zeb Jacob 519
Hitler Adolf 12, 66, 68, 83, 94-96, 272, 

273, 386, 391, 392, 395, 416, 418-421, 
423, 424, 440, 441, 446, 457, 459, 
463-466, 469, 473-476, 555, 601, 624, 
626, 630, 640, 696-700, 702-705, 710-
-712, 716-718, 724, 727, 752, 816, 826

Hitzig Friedrich 434
Hoefert Sigfrid 751
Hoetzendorf Conrad von 315, 316
Hofer Hans-Jürgen 25
Hoffmann Bruno 191
Hoffmann Detlef 385
Hoffmann Erich 288, 293
Hoffmann Ernst Theodor Amadeus 192, 

434
Hohenzollernowie 191, 231, 277, 284, 

414, 432, 444, 760
Hohenzollern, bp 282
Hohenzollern Johann Karl, hr. 279, 280
Hohenzollern Joseph, hr. 285
Holec Roman 15
Hollender Martin 749
Holona Marian 30, 704
Holz Arno 123
Holzmann Gerber, m. Gołdapi 323
Holzmeister Clemens 391
Homer 454, 565
Hoock Jochen 806
Horacy 245
Horn Alexander 560
Horn Karl Wilhelm Georg von 90
Hoszowski Stanisław 275
Höltermann, lit. 601
Höntsch Ursula 270, 737
Höppner Karl 353
Hrabova Libuše 214, 215, 219, 222, 225

Hroch Miroslav 303, 316, 317
Hubatsch Walther 219, 767, 798
Huch Friedrich 149
Huchel Peter 811
Hugenberg Alfred 263
Humboldt Wilhelm von 164, 165, 200, 

206, 514
Hundrieser Gabriele 253, 254
Hurtig Theodor 191
Hüttenberger Peter 419
Hyckel Georg 750

Ibsen Henrik 436
Ignée Wolfgang 722
Immermann Karl Leberecht 198, 199
Isaacsohn, wł.ziemski 536
Isaak Ezechiel 450, 452
Iwand Hans Joachim 416, 425
Iwaschkowski, lit. 677

Jackiewicz-Garniec Małgorzata 32, 62
Jacoby Gerson 519
Jacoby Gotthilf 531
Jacoby Johann (Jonas) 435, 447, 454, 455, 

519, 531
Jacoby Rudolf 561
Jacyno Małgorzata 41
Jaczo (Jaksa z Kopanicy) 203
Jagiełło Władysław (Jogaiła) 631, 785
Jahn Friedrich Ludwig 294
Jankus Martynas 565
Janosch (Eckert Horst) 264, 753
Janssen Horst 196, 201
Jaraslow Isaac Jacob 516-518
Jaremko-Pytowska Zofi a 441, 461, 655
Jasiński Grzegorz 299, 765, 775, 803, 808
Jasiński Janusz 100, 106, 277, 286, 288, 

767, 772-774, 798
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« 862 »

Indeks osobowy

Jaworski Rudolf 799
Jäger Lorenz 475
Jähnig Bernhart 212, 277, 278
J.B. 566
Jedlicki Jerzy 64, 70
Jeromin Marian 665, 668-670
Jeroschin Nikolaus von 214
Jessner (Jeßner) Fritz 438, 470
Jessner (Jeßner) Leopold 438, 470
Jezus, zob. Chrystus 510, 589
Joachimsthaler Jürgen 31, 32, 64, 122, 

242-274, 245, 248, 261, 268, 728-
-757, 730, 749, 753, 818

Johannesson Kurt 213, 217, 222
Johnsen Wilhelm 311, 312, 317
Johnson Uwe 206 
Jokostra Peter 55, 56, 265
Jolowicz Heimann 533
Jonigkeit, lit. 326
Jonynas Vitautas Kazimieras 577
Jordan Wilhelm 435
Jordanes (Iordanes) 212-217, 223, 227
Jørgensen Sven-Aage 245
Jork Frank 243
Jung Carl Gustav 305, 317
Jung Franz 736
Jung Frido 244, 748
Jungingen Ulrich von 314, 315, 317, 377, 

386, 632
Juozapaitis Gustavas 569

Kabath Rudolf 425
Kabus Ronny 117
Kaelter Dawid F. 460
Kahns Hans 386
Kain, bibl. 486
Kaisere Michael 231
Kajka Adolf 108

Kajka Augusta 106-108
Kajka Gustaw 106, 108
Kajka (Kayka) Michał 105-110, 122, 503-

-512, 818, 819
Kalinin Michaił Iwanowicz 790
Kalksteinowie 783
Kaller Maximilian, bp warm. 102, 103, 

104
Kałążny Jerzy 39, 74
Kaminer Wladimir 264
Kaminsky Zbigniew von 47
Kandinsky Wasilij 819
Kanschat, lit. 593-601
Kant Immanuel 182, 192, 202, 247, 374, 

430, 440, 451-457, 462, 718, 720, 
727, 786

Kapp Wolfgang 466, 726 
Kardach Magdalena 102
Karol IV, cesarz 97
Karolak Czesław 90, 820
Karp Hans-Jürgen 286, 803
Karrasch Conny 670-674
Kaschnitz Marie-Luise 463, 454
Kaschuba Wolfgang 211
Kasparek Danuta 765
Kasparek Norbert 759, 769
Kaszuba-Dębska Anna 264
Kather Arthur 103
Katz, kupiec 536
Kaunas Domas 219, 561, 566, 566, 568, 

569, 572, 582
Kayka Adolf i Gertruda 105, 108, 109
Keller Andreas 246
Kelletat Andreas F. 23, 124, 746, 747, 

756
Kern, lit. 364- 366
Kershaw Ian 419, 424, 475
Kersken Norbert 209, 212, 213, 215-225
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« 863 »

Indeks osobowy

Kerski Basil 852
Kersten Krystyna 61
Kersten Sandra 250 
Keßels Paul 84, 410-414, 819
Kessler Gerhard 517, 518 
Keuchel Gotthard 747
Keyser Erich 240
Kętrzyńscy 783
Kętrzyński Wojciech 569, 724, 762, 763, 

767-770, 772, 784, 803, 808
Kibelka Ruth 803
Kiejstut, książę trocki 563
Kiełczewska-Zalewska Maria 771
Kienemann Christoph 122, 303-318, 819
Kiesinger Henry 649
Kipling Rudyard 829
Kirasjer, lit. 593-596, 600
Kirschner Jacob 537
Kirst Hans Hellmut 31, 244, 262, 268, 

269, 271, 748 
Kissenkoetter Udo 418
Kizik Edmund 805, 806
Klaniczay Tibor 223
Klee Paul 28, 819
Klein Diethart H. 48
Klein Liane 112
Klein Manfred 784
Klein Ulrich 418
Kleist Heinrich 433
Kleist Peter 416
Klimowski Anni i Hertha 556
Klimowski Koppel 547, 549, 550
Klin Eugeniusz 737
Klingemann Carl 314, 317
Klootboom-Klootweitschen Klaus 244, 

748
Klopstock Friedrich Gottlieb 829
Kluckhohn Paul 827

Kłos-Gwizdalska Maria 269
Kłoskowska Antonina 87, 88 
Knapp Radek 264
Knappe Karl 393
Knapstein Bernhard 115
Knast Antoni 298
Knigge Volkhard 16
Knütter Hans-Helmut 16
Koch, lit. 594
Koch Christian Friedrich 514
Koch Erich 191, 410-413, 415-426, 457, 

465-467, 472, 475, 706, 803, 825, 
831

Kochanowski Jan 819
Koehler Karl Franz 333
Koeppen Wolfgang 52, 53, 203, 242, 252, 

740
Kohl Helmut 816
Kohn, dozorca 536
Kohnen Joseph 250
Kokostka, lit. 677
Kollwitz Käthe 54, 244, 435, 748
Komorowski Manfred 210, 211
Konarska Ewa 271 
Koncevičius Jonas 565
Konopnicka Maria 819
Kopacki Andrzej 658
Kopernik Mikołaj 182, 192, 620, 626, 

627, 642
Korn T., lit. 537
Korowaj Tadeusz 850
Korsakas Kostas 573-575, 578, 579
Kosch Raphael Jacob 435, 454, 519
Kosch Wilhelm 307, 308, 316, 827
Koschorke Manfred 417, 422, 425
Koselleck Reinhart 44, 65
Kosler Alois M. 752
Kosmala Beate 62
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Indeks osobowy

Kossert Andreas 8, 14, 18, 25, 85, 88-
-96, 100, 112, 114, 122, 415, 777-
-790, 801, 803, 819

Kossinna Gustaf 235-237
Kostrzewski Józef 237-239
Kotte Eugen 742
Kotzebue August von 435
Kouschil Christa 26
Kowalenko Władysław 237
Koziełło-Poklewski Bohdan 419, 803
König, lit. 652
Kötzschke Rudolf 797
Kramp Willy 467, 468
Krantz Albert 223, 224, 227, 232
Krapf Ludwig 212
Krasuski Jerzy 234
Kraszewski Józef Ignacy 782
Kraus Carl von 826
Kraus Johann Christoph 433, 451
Krause Erich 83, 399-404, 819
Kreutz Anneliese 477
Krieger Bogdan 724
Kriele Martin 647
Krimkowski Ludwik 687
Kriwe, leg. 214, 229, 233
Krockow Christian von 36, 718-727, 736, 

820 
Krohn Paul Günter 740
Kroll Frank-Lothar 34
Krollmann Christian 531
Kromer Marcin 225, 227, 229
Król Marcin 729
Krug Wilhelm Traugott 430
Krugłow Siergiej 479
Krüger A. 34, 133-143
Krüger Horst 34
Krüger Hans-Jürgen 447, 448, 452, 455, 

512, 514, 516

Krüger Johannes 380, 385, 387-389
Krüger Walter 380, 385, 387-389 
Krügerowie, bracia 387-390, 392-394
Kryczyńska-Pham Anna 30, 76
Krzemiński Adam 52, 57
Kubiak Hieronim 84
Kuczyński Krzysztof A. 75
Kunicki Wojciech 44, 90, 826, 835
Kurpiun Robert 253, 254
Kurschat Friedrich 298
Kurschat Heinrich Albert 561, 779 
Kuzborska Alina 111, 112, 557, 582
Kürschner Joseph 255
Kwaśniewski Aleksander 785

La Baume Wolfgang 236, 237, 239
Labuda Gerard 65, 223, 239, 275, 770, 

771, 773, 795, 799, 802
Lachauer Ulli 250
Laima, leg. 154
Lamprecht Karl 792, 797
Landsberger Nathan 438
Lange Horst 737, 739
Langewiesche Dieter 304, 317
Lanonowski, lit. 677
Lasatowicz Maria Katarzyna 730, 753
Lasch Otto 475, 476
Laube E. Johann 263
Lauckner Rolf 54
Lawaty Andreas 56, 246, 519
Lawrenz Eugen 676, 677
Lėbartas Jurgis 566, 567
Leberecht, lit. 268
Lebgott Louis 537
Lech, leg. 227
Leciejewicz Lech 235
Legatis Fritz 447
Lehmann Max 279
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Indeks osobowy

Lehndorff Hans von 66, 67, 273, 477, 
479, 585-592, 703, 704, 820

Leiserowitz Abraham 547, 549, 556
Leiserowitz Bertha 547, 549
Leiserowitz Erika 556
Leiserowitz Hans-Georg 556
Leiserowitz Henriette (z d. Meyer) 546
Leiserowitz Herbert 556
Leiserowitz Hirsch 546, 548
Leiserowitz Max (Mordechaj) 547
Leiserowitz Minna (ż. Koppela Klimow-

skiego) 547, 549
Leiserowitz Ruth 114, 122, 544-556, 545, 

548, 550, 803, 820, 821
Leiserowitz Valeska 547
Leistner Bernd 748
Lemberg Hans 62, 796
Lenin Włodzimierz Iljicz 580
Lenkitsch Wilhelm 422
Lenz Liselotte 18, 822
Lenz Siegfried 13, 23, 39, 52, 55, 124, 

196-207, 244, 245, 254, 259, 261, 263, 
264, 270, 272, 634-638, 644-650, 666-
-692, 702, 748, 754, 821-823

Leo Anette 16
Lepehne Isaac 537
Lessing Karl Friedrich 449, 786
Leśnodorski Bogusław 764, 772 
Lévinas Emmanuel 69 
Levinson Moritz 524
Levitus, lit. 526
Lewald August 435, 454
Lewald Fanny 42, 435, 451, 454
Lewin Moses 518
Lewinneck, rzeźnik 536
Licharewa Zofi a 850
Liebeschütz Hans 533
Liechtenstein Moritz, książę 836

Lietz Gerhard 94
Lietz Zygmunt 783
Linck Hugo 477
Lipinsky Sigmund 640
Lipinsky-Gottesdorf Hans 756
Lipmann Silbermann Eliezer 114
Lippe aus See Christian 727
Lipscher Winfried 124, 242
Lipschuetz, lit. 537
Lipski Jan Józef 850
Listowski Paul 445
Litalanus, leg. 218
Lituanus, leg. 227
Liulevicius Vejas V.G. 305, 307, 318
Liżewska Iwona 823, 824, 849, 850
Lofti Gabriele 803
Lohmeyer Hans 444-446, 468
Lorek Gottlieb L. 291
Lorenz Friedrich 300
Lorenz Matthias N. 13
Lowinsohn, subiekt 536
Lozoraitis Stasys 788
Lubaszewska Danuta 642 
Lubos Andrzej 740
Lübke Christian 237
Lucanus August Hermann 231, 809
Lucas-Buseman Erhard 731, 734, 735
Ludendorff Erich 378, 386, 439, 443, 444
Ludewig Johann Peter 230, 231
Luiza Pruska, Meklemburg-Strelitz, kró-

lowa 165, 654
Lulka Leon Jan 237
Lüpschütz, dr 536
Luschat Gerhild 477
Luter Marcin 89
Lutz Heinrich 65
Lübbring Josef 446, 459
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Indeks osobowy

Ławrynowicz Zygmunt 110, 111, 485
Łebek Karolina 28
Łęga Władysław 239
Łukasiewicz Małgorzata 33, 269,�738
Łyskowski Ignacy von 298, 299, 300

M. A(šmys) 566
Machaj Irena 87
Machcewicz Paweł 793
Macholke, lit. 594, 595, 599
Maciej z Miechowa 215, 217
Mackiewicz Mieczysław 753
Mačiulis Dangiras 575, 582
Magnus Claus 213
Magnus Johannes 213, 217
Mai Ekkehard 395
Malecki Hieronim 89
Malecki (Maletius) Jan 89
Manheimer Wolff Pincus 517, 531 
Mann Thomas 54, 164, 829 
Mannheim Karl 73
Manthey Jürgen 250, 442-480, 824
Mao Tse-Tung 68, 149
Marcin, lit. 490
Marcinkevičius Justinas 579
Marcuse David 537
Margalit Avishai 120 
Maria Luiza Austriaczka 836
Marshall Thomas Humphrey 120
Marti Hugo 33
Martin, lit. 670, 671, 678, 686, 688
 Martin Bernard 247, 423
Martin Hans, zob. Nitram Hans 81, 828
Martuszewski Edward 277, 281, 282, 286, 

288, 293, 294, 772
Martynißkis 566
Maschke Erich 144-147, 780, 781, 798, 

801, 824, 825

Masłoń Andrzej 850
Massow Julius Eberhard von 282 
Matejko Jan 785
Matka Boska 499, 501
Matthes Eckhard 803
Matull Wilhelm 467
Mayer Fr. 191
Mayer Kathrin 209, 212, 214, 217, 223, 

224
Mecklenburg, rabin 455, 526
Mecklenburg Jacob 537
Mecklenburg Norbert 51, 248, 251
Meding, radca konsystorialny 286
Meerkatz Hans von 626
Mehnert Elke 31, 32, 250, 263, 753
Meier-Welcker Hans 425
Meindl Ralf 122, 415-426, 803, 825
Meinhardt Günter 518
Meisner Hans Otto 724
Meissl Sebastian 828
Melanchton Filip 223, 224
Melzer-Tapiau, lit. 672, 673, 678, 683, 

686 
Mendelssohn Moses 449, 452, 474
Mendelssohnowie 518, 524
Mendog, książę lit. 788
Mentzel-Reuters Arno 211, 215, 216, 

219-222
Meredith George 829
Merz Hermann 351 
Métraux Alexandre 743
Meyer, lit. 536
Meyer Henriette 546
Meyer-Krahmer Marianne 474
Meyer M. 390
Meyerowitz Simon 454
Michałowski Horst 242
Michnik Adam 57
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Mickiewicz Adam 294, 295, 296, 565
Midell Matthias 800
Miegel Agnes 24, 123, 192, 244, 264, 

404-409, 439, 440, 570, 604-607, 
608-610, 725, 726, 748, 816, 825, 
826, 835

Mielcke Christian Gottlieb 290, 561, 786
Milewski Tadeusz 642
Miller Alexei 802
Milukas Antanas 565, 566
Miłosz Czesław 57, 58
Minakowski Jerzy 772
Mincer Franciszek 775
Moeller van den Bruck Arthur 421
Moltke Helmut Johannes Ludwig von 

315, 640
Mommsen Hans 474
Mommsen Theodor 213
Morawiec Małgorzata 309, 318
Morus Thomas 29
Moses Joachim 518
Mosvid Martin (Martynas Mažvydas) 89
Motuzienė Lina 559
Möller Eberhard Wolfgang 440
Mrongowiusz Krzysztof (Mrongovius 

Christoph, Celestyn) 283, 284, 285, 
292 

Muthesius Hermann 814
Mutius Dagmar 752
Müller Hans Heinrich 388
Müller Ludwig 719
Müller Michael G. 807
Müller Otton 321
Müller-Waldeck Gunnar 53
Müller-Wille Michael 236
Münchhausen Börries von 440, 826
Münkler Herfried 67, 209, 210, 212-214, 

217, 221, 223, 224

Mützell Alexander August 515, 522
Mykolaitis-Putinas Vincas 573, 575, 578

Nadler Josef 123, 342-346, 439, 440, 826, 
827, 828

Namowicz Tadeusz 32, 255, 263
Napoleon 113, 191, 202, 284, 515, 652, 

708, 836
Naumann Klaus 63
Navakas Jonas 570
Nayhauss Hans-Christoph von 75
Neitzel, lit., 593, 596
Nemec Friedrich 828
Nemeth Katalin 223
Nerdinger Winfried 395
Nėris Salomėja 575, 578
Nesselmann Georg Heinrich Ferdinand 

290, 557, 560, 561, 564
Nesteruk Małgorzata 283
Neubach Helmut 538
Neugebauer Wolfgang 231, 277
Neumann Bernd 243
Neumann Max 457 
Neumann-Neudamm 263
Neunzig Adolph (Jacob Emanuel) 525
Newski Aleksander 142, 577
Niemojewski Marcin 110
Nietzky Carl 42, 43, 44
Nietzsche Fryderyk 65, 66
Nijakowski Lech M. 15
Nikžentaitis Alvydas 788
Nipperdey Thomas 38, 50
Nitram Hans, właśc. Hans Martin 81-83, 

363-373, 828
N.N. 130-144, 189-192
Nolzen Armin 424
Nora Pierre 778
Nostitz-Rieneck Johann Nepomuk von 836

Prusy Wschodnie.indd   867Prusy Wschodnie.indd   867 14.06.2022   16:22:2614.06.2022   16:22:26



« 868 »

Indeks osobowy

Nowikiewicz Elżbieta 42
Nowotmierski, lit. 371

Oberdörfer Lutz 471
Oberkrome Willy 798
Oberländer Theodor 626
Odry Dominique Joseph 93
Odyseusz, mit. 37
Ogrodziński Władysław 772, 775
Ohlschläger Claudia 728
Okulicz Jerzy 775
Okulicz-Kozaryn Radosław 39
Olszewski Michał 114, 837
Opgenoorth Ernst 429
Oppenheimowie 524
Oppenheim Wolff 517
Orłowicz, ks. 281
Orłowski Hubert 7-124, 24, 36, 39, 44, 

56, 61, 68, 74, 80, 90, 98, 99, 246, 
250, 251, 254, 255, 266, 309, 318, 
519, 732, 733, 750, 753, 851, 852

Orr William J. 532
Ortega y Gasset José 73
Oschkinat, lit. 323
Ossowski Leonie 270, 753
Ossowski Mirosław 265
Osterkamp Ernst 250
Ostermeyer Siegfried 290
Osterroht G. 388
Ostojski Tadeusz 262, 271
Ostrowska Barbara 8, 88, 801
Otello Ryszard 91
Owczarek Zdzisław 477, 585, 703, 704

Paderewski Ignacy Jan 632
Papen Franz von 459
Papendick Gertrud 264
Parra Robert 390

Passarge Ludwig (Louis) 111, 436, 560
Pastor Willy 390, 394
Patollus, mit. 220
Patout Pierre 388
Patrympa, mit. 657
Paul Jean 199
Pawelcik Bernhard 347-354, 828
Pawełek, lit. 683, 685
Pawłowska Jolanta 799
Peitsch Helmut 268
Pelinka Anton 72
Penkert A. 104
Penzler Johannes 312, 317, 724
Perkun, mit. 220, 488, 657, 755
Perlbach Max 219
Pertsch Dietmar 270
Pešek Jiri 15
Petrenz Adolf 249
Philippi Rudolf 219
Picolomini Enea Silvio de 214-217, 219
Pieniężni 783
Pierson Willam 230
Pietrowna Jelizawieta [Elżbieta II], cary-

ca 789
Pietrzak-Pawłowska Irena 771, 772
Pikol, leg. 657
Pilecki Janusz 102, 124
Pinder Wilhelm 73, 74
Pio, pan 337, 339
Piontek Heinz 739, 740, 742, 747, 754-

-756
Piotr z Dusburga (Dusburg P. von) 213, 

214, 217-221, 760
Piscator Erwin 438
Piskorski Jan Maria 237, 799, 800, 808
Pistorius Joannes Nidanus 215, 225
Pius II, papież 214
Piwarski Kazimierz 770
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« 869 »

Indeks osobowy

Plath Thoralf 790
Plauen Henryk von 178, 437
Pleskow, lit. 591-593, 595, 600
Plessa Marc 243
Pletzing Christian 124, 296, 298, 809
Pniewski Władysław 285
Pocytė Silva 568, 582
Podlasek-Ziegler Maria 746
Pogorzelski Michael 747, 813
Poklus, mit. 755
Pollack Hirsch 516-518
Poprawska Kaja 18, 19, 623, 633
Poschmann Brigitte 282
Potrimp, Portimpos, mit. 220, 755
Pott Hans-Georg 253, 254
Powierski Jan 775
Prätorius Matthäus 229, 230
Prejs Julian Walenty 298
Preuß, lit. 441 
Preuss, fl ecista 463
Preuß K.F., właśc. Karl Kaisig 253
Priczkus, lit. 483, 487, 490
Proboių Anůkas [A. Bruožis] 567
Prusjasz, król Bitynii 215
Przybyłowska Maria 245, 692, 732, 741
Przytulla, lit. 692
Ptolemeusz 217, 223, 226, 232
Putinaitė Nerija 786, 787

R., wikary 337
Raabe Cuno 473
Raczkowski Wladek (Włodzimierz Rącz-

kowski) 236, 238
Radomski Johann (Jan) 89
Ramzes 721
Range Jochen D. 788 
Ranka Maksymilian 732
Ranke Leopold 8, 307

Rathke Bruno, ks. 332-341, 829
Ratzka Clara 248
Raulff Ulrich 59
Recke, lit. 593-597, 601
Redecker Niels von 243
Reemtsma Jan Philipp 67
Rehs Reinhold 777, 778
Reichenau Walter von 719
Reich-Ranicki Marcel 822
Reif-Spirek Peter 16
Reimann Eva 48
Reisiger Hans 164-173, 829
Reitlinger Gerald 416
Reizgys Martynas 570
Rejman Zofi a 283
Remarque Erich Maria 55
Remus, leg. 229
Rennenkampf, gen., lit. 324, 325
Reschat, lit. 687
Reschatowie, lit. 688
Reska Petra 36
Rexheuser Rex 799
Rhesa Ludwig 111, 290, 559, 564, 567
Rhode Gotthoild 520, 525, 532, 534, 

538, 540, 801
Ribbat Ernst 429-441, 830
Richter Friedrich 420
Riedl Joachim 29
Riehl Wilhelm Heinrich 27
Rix Walter T. 34
R.K. 495-502
Roche Reinhard 61
Rogalla Bernhard, lit. 670, 671
Rogalla Carola, lit. 665
Rogalla Henrike, lit. 666-669
Rogalla Zygmunt, lit. 667, 823
Rogowski Łukasz 102
Rohrer Christian 417, 418, 803
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« 870 »

Indeks osobowy

Rohrwasser Michael 736
Rolfs Jan 815
Rosbach Heike 48
Rosenberg Alfred 421-424, 827 
Rosenberg S., lit. 537
Rosenkranz Karl 247, 296, 301, 430, 431
Rosenzweig Franz 451
Rosh Lea 816
Rostin Gerhard 22
Rothenstein, lit. 478
Rowell Stephen C. 214
Röhm Ernst 466
Röhrich Viktor 761
Różalski Andrzej 108
Różewicz Tadeusz 74
Ruben Moses 448
Rubens, lit. 526
Rubens Salomon 537
Rudnicki Mikołaj 239
Ruhig Gottlieb Theophilus 574
Rupp Julius 435
Rusinek Bernd A. 425
Rüpke Jörg 67, 69
Rürup Reinhard 515
Rüsen Jörn 65
Rybiński Józef 279, 280
Rzempołuch Andrzej 759, 797

Saalschütz, lit. 526
Sacha Magdalena L. 243, 740
Safarik Pavol Josef 234
Safronovas Vasilijus 112, 122, 555-580, 

558, 559, 566, 568, 572, 576, 579, 
829, 830

Saint-Exupéry Antoine de 829
Sakson Andrzej 61, 92, 94, 101, 102, 108, 

115

Saldelowski Ida 547
Salmonowicz Stanisław 113
Salomon, bibl. 453
Salzborn Samuel 243
Samsonow Aleksander Wasiliewicz 378, 

630
Samsonowicz Henryk 209
Samuelson, lit. 537
Samuś Paweł 796
Sanden-Guja Walter von 251
Sapała Barbara 42
Sapper Manfred 790
Sarnowsky Jürgen 212
Sartre Jean-Paul 829
Saryusz-Wolska Magdalena 76
Sauer August 827
Sauerland Karol 250, 267
Sauerwein Georg 570, 786
Sawisz Anna 39, 40, 52
Sbrisny, lit. 636, 637
Scarra Elaine 68, 70, 71
Schacht Hjalmar 421, 468, 469
Schaffner Jakob 33, 174-188, 830
Scharwenke, lit. 365
Schäfer Arne 259
Scheffl er Walter 816
Scheibert Peter 817
Schelling Friedrich Wilhelm von 525
Schenk Frithjof Benjamin 385
Schenke Manfred Frank 250
Schenkendorf Max von 562
Scherl August 263
Scheu Erwin 191
Schieder Theodor 230, 231, 442
Schildt Gerhard 418
Schiller Fryderyk 570
Schlageter Albert Leo 391 
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« 871 »

Indeks osobowy

Schlegel Fryderyk 294
Schleicher August 290, 557-559, 564, 

565, 576
Schlicht Oskar 169, 170
Schlögel Karl 66
Schmauch Hans 761
Schmid Bernhard 350
Schmidt Thomas E. 58
Schmidtke, lit. 326
Schneefuß Elke 117
Schnetzkat, lit. 654
Schnöring Kurt 730
Schoenborn Hans-Joachim 215-217
Scholtis August 270, 748, 749-752
Scholz Dietmar 756
Scholz Joachim J. 253
Scholz K. 213 
Schopenhauer Artur 192
Schön Theodor von 277, 278, 279, 284-

-286, 288, 290, 292, 293, 301, 303, 
317, 433

Schreiber Ottomar 193-195, 831
Schreinert Kurt 721
Schröder Gerhard 648
Schröder Lothar 59
Schröder Waltraut 23
Schrötter Friedrich Leopold von 281, 282
Schulenburg Fritz Dietlof von der 420 
Schulenburg Lutz 736
Schulz, lit. 322
Schulz Ferdinand 353
Schulz Gottfried 299
Schulz-Semrau Elisabeth 23, 48, 123
Schulze Hagen 63, 64, 73, 304, 317, 385, 

443
Schulze Wessel Martin 808
Schumacher Bruno 191

Schumann Andreas 249 
Schurtzfl eischer Conrad Samuel 229, 230 
Schüler-Springorum Stefanie 415, 443, 

448, 450, 452, 457, 458, 460, 461
Schütz Alfred 72
Schütz Caspar 225
Schütz Daniel Friedrich 222
Schwanke von, lit. 364
Schwartz Walther 473
Schweichel Robert 42 
Schwendemann Heinrich 425
Sebald Winfried Georg 58, 738
Sedlag Anastasius 290
See Klaus von 217
Seeliger Siegfried 537
Seesselberg Friedrich 389, 390
Segebrecht Wulf 56, 57
Seidler Franz W. 424
Seipelt Gustav 349
Seipolt Adalbert 735
Seklucjan Jan 89 
Selbig Klaus 24
Selle Götz von 282
Sembrzycki Jan (Sembritzki Johannes) 

300, 764-766, 768
Sembrzycki Karol 765
Sendelowski David 549
Serczyk Jerzy 225, 759
Serwański Edward 770
Siedler Wolf Jobst 35, 273
Sieferle Rolf Peter 737, 742, 750
Siehr Carl i Ernst 445, 446, 447, 455 
Siemiński Mieczysław 417, 418
Sieniawski Karol Emilian 761-763
Sienkiewicz Henryk 782
Silberner Edmund 519
Simiński Rafał 267
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« 872 »

Indeks osobowy

Simmel Georg 29, 33-35, 41, 47
Simon George 537
Simon Joseph 456
Simon Moritz 456, 537
Simon Nathan 531
Simon Robert 456
Simon Samuel 456
Simon Walter 456, 457
Simonaitytė Ieva 787
Simson Martin Eduard von 435, 454, 518
Sirowatka Eva Maria 264
Skowronnek Richard i Fritz 46, 47, 247, 

251, 255
Skrodzki Gertrud 17, 18
Skurpski Hieronim 627
Smelser Ronald 416
Smętek, lit. 625, 628, 631, 632
Smith Adam 433, 453
Smith Anthony D. 208, 209, 221, 231
Smolka Henry 634-637
Smuda Manfred 32, 35, 251, 737
Sofsky Wolfgang 67
Solms, lit. 526
Sommer Ulrike 236
Sosnowska Paulina 452
Sozjasz, lit. 433 
Sösemann Bernd 285
Speer Albert 391, 392
Spielhagen Friedrich 437
Spittler Botho 278
Sprengel Gottfried Victor 282
Springer Axel 648
Srokowski Stanisław 770
Stachura Peter D. 418
Stalin Josef Wisarionowicz 416, 459, 705, 

790, 815
Starewicz Artur 648

Stauffowie-Hohenstaufowie 780
Städele Alfons 212
Stea David 51
Stehle Hansjakob 123, 639-643, 831, 832
Stehr Hermann 752 
Stein von, ciotka hr. Hansa v. Lehndorffa 

66, 160, 514, 722
Steinbach Erika 816
Steinbacher Sybille 803
Steiner Paula 447
Stella Erasmus 215- 219, 221, 224
Stempin Arkadiusz 423
Stettiner Paul 458
Stępiński Włodzimierz 794
Stieferle Rolf Peter 251
Stietencron Heinrich von 67, 69
Stifter Adalbert 199
Storm Theodor 200 
Storosta Wilhelm, lit. 654
Stölz Chrostoph 391
Stößinger Renate 62
Strachey Lytton 829
Strakauskaitė Nijolė 559, 582
Strasser Gregor 418, 420, 422, 465, 466
Straub Jūrgen 544, 549, 554
Strauß Franz Josef 647
Strauß und Torney Lulu von 440, 826
Sträth Bo 209-211
Strehlke Ernst 214
Streibel Robert 72
Stresemann Gustav 445, 471
Strohmeyer Arno 807
Strom Friedrich von 836
Struve Karl Wilhelm 236
Stuart Maria 829
Stüben Jens 111, 250, 557, 582, 797
Subacius Paulius 787
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« 873 »

Indeks osobowy

Suchoples Jarosław 304, 305, 317
Sudermann Hermann 123, 244, 250, 259, 

260, 261, 401, 438, 569, 570, 748
Sukertowa-Biedrawina Emilia 106
Sulerzyński Natalis 302
Supady Grzegorz 252, 704, 740
Surminski Arno 31, 48, 263, 265, 270, 

273, 745
Surynt Izabela 278, 751 
Svennung Josef 212, 214, 217 
Syring Enrico 416 
Szacki Jerzy 45
Szczesny Gerhard 46
Szewczyk Wilhelm 729
Szews Jerzy Teofi l 285, 288, 298-300
Szittya Emil 736 
Szkudliński Jan 113
Szostakowski Stanisław 773
Szulc (Schulc) Dominik 234, 762, 767
Szultka Zygmunt 291
Szwydkoj Michaił 790
Szymańska-Jasińska Małgorzata 256
Szymborska Wisława 57, 58
Šaltenis Arvydas 580
Šimėnas Valdemaras 218, 219, 221 
Šlažy Mikas 569
Šliupas Jonas 569

Ślaski Kazimierz 770
Światłowski Zbigniew 812
Świętek Marianna 254, 754

Tacyt (Publius Cornelius Tacitus) 27, 212, 
216, 223, 225, 227, 399

Talarczyk Andrzej 243
Taubitz Monika 752
Tautorat Hans-Georg 779

Tazbir Janusz 217
Tebarth Hans-Jakob 64
Terveen Fritz 809
Tessenow Heinrich 391, 393
Tetzner Franz 557, 560, 562, 564, 582
Tgahrt Reinhard 263
Ther Philipp 802
Thielemann Christian 805
Thoemmes Martin 243
Thoma Ludwig 258
Thurow, lit. 676 
Tietz Jürgen 122, 385-396, 386, 387, 389, 

391-396, 832
Tilitzki Christian 415, 420, 465, 467, 

473, 738
Toeppen Max 214, 219, 221, 256, 764-

-768
Toller Ernst 439
Tomczak Andrzej 759
Toury Jacob 527, 533, 537, 538
Tönnies Ferdynand 36, 49, 269
Traba Robert 8-12, 14, 26, 28, 30, 42, 45, 

62, 65, 77, 79, 81, 84, 85, 93, 97-102, 
112, 119-121, 124, 255, 760, 793, 
807, 832, 849-852

Treitschke Heinrich von 8, 76, 414, 720, 
721, 723, 724, 768, 779, 780

Troeltsch Ernst 720
Trofi mow Anatolij V., gen. 479
Troth Trutz von 46
Trotha Echen von 727
Trybuś Krzysztof 39
Tumosas Fricas 572
Turk Sonja 669, 670, 680
Tycner Janusz 385 
Tymieniecki Kazimierz 238
Tzchachel Sabine 800
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« 874 »

Indeks osobowy

Uhland Ludwig 570
Ulbricht Walter 649, 781
Ulewicz Tadeusz 217
Ulrik Charles 833
Unger Rudolf 827
Urbas Juozas 94

Vanagaitis Jonas 571
Venclova Tomasz 57
Vetulani Adam 769
Vidvutus Alanus (Widowutu, Waidewu-

tus), zob. też Wajdewut 216-218, 220-
-222

Virchow Rudolf 236
Vogelsang Ernst 386
Voigt Georg 214
Voigt Johannes 218, 232-233, 306, 308, 

314, 315, 317
Volckmar Nicolaus 806
Volz Wilhelm 237
Voßkamp Sabine 103 
Völker Klaus 268
Vries de Anselm 831
Vydūnas Vilius Storostas 112, 568, 570

W. Gertruda, lit. 712-717
Wachowiak Eugeniusz 664, 736, 757
Wacquant Loï J.D. 39, 40, 52, 53, 56
Wagner Bernd C. 804
Wagner Paul 219
Wagner Ruth Maria 244, 264, 748
Wagner Ryszard 390, 463, 829
Waissel Matthaeus 224
Wajda Kazimierz 225
Wajdewut, zob. też Vidvutus 218, 220-

-222, 224, 225, 228-233
Wakar Andrzej 110, 111, 485, 762, 770
Waldersee Alfred graf von 724

Waller Małgorzata 239
Walser Martin 48, 57
Walserode, właśc. Cohen Ludwig 451, 

525, 531
Walter Axel E. 210, 211
Wandel Paul 781, 782
Warschauer Marcus 517
Wassermann Charles 19, 123, 613-623, 

833
Wassermann Jakob 833
Wazowie 224
Wälde Martin 58
Weber, służący synagogi królewieckiej 

526
Weber Matthias 250, 278, 385, 798, 840, 

841, 848
Weber Max 29, 30, 38, 56, 208, 211, 213, 

230 
Weber-Krohse Otto 421, 422
Wechs Thomas 393
Wedekind Frank 440
Wehler Hans Ulrich 38, 44, 50
Weinhaber Josef 827
Weintraub, lit. 526
Wells Herbert George 829
Wemmer Karl 266, 738
Wenau Lutz 562, 582
Wendel Joseph, kard. 626
Wergiliusz, właśc. Publiusz Wergiliusz Ma-

ro 565
Wermke Ernst 760, 764, 765, 769
Werner, poseł pruski 230
Werner Zacharias 434
Wettyn Fryderyk 216
Wichert Ernst 436, 437
Wiechert Ernst 34, 36-38, 46, 123, 124, 

149-158, 191, 244, 250, 252, 256-261, 
267-271, 439, 748, 816, 833-835
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« 875 »

Indeks osobowy

Wieck Michael 441, 459-461, 478, 479
Wiener Heinrich Wilhelm 537
Wiens Birgit 728
Wiepking-Jüngersmann Heinrich 394
Wierzchosławski Szczepan 299
Wijaczka Jacek 112
Wilhelm, książę 129
Wilhelm I Hohenzollern 90, 322
Wilhelm II 91, 175, 312, 313, 315, 317, 

724
Will Helmuth 466
Winkel Rosa 400, 401 
Winkler Adalbert von 724, 784
Winkler Heinrich August 90, 444, 445
Winnig August 34, 442, 443, 445, 726
Winter, lit. 460
Wippermann Wolfgang 781, 783
Witold (Vytautas), książę 563, 569, 785
Witt Carl 298
Witz Konrad 197
Wiwjorra Ingo 390
Wohler Gerhard 388
Wojtecki D. 213 
Wojtkowski Andrzej 771 
Wolff Eger z Eger Philipp 517
Wolff Johanna (z d. Kielich) 123, 355, 

356, 835
Wolff Jonas 518 
Wolff Larry 307, 318 
Wolff Rosa 460
Wolf-Powęska Anna 15, 16, 793
Wolfram Herwig 209, 212, 213
Wolfrum Edgar 15, 16
Wollersheim Heinz-Werner 800
Wollheim, lit. 460
Woltersdorf Arthur 436
Worgitzki Max 79, 93, 123, 255, 330-331, 

333, 769, 835, 836

Woronicz Jan Paweł 283, 284
Wotan, lit. 680
Wranka, lit. 637
Wryk Ryszard 124
Wrzesiński Wojciech 100, 759, 769, 773
Wyka Kazimierz 74

Yčas Jonas 219

Zaddeck Leyser 526
Zajączkowski Stanisław 769
Zajchowska Stanisława 771
Zawadzki Aleksander 56, 631
Zawidzki Marian 239, 770
Zdrójkowski Zbigniew 225
Zechner Johannes 27
Zedlitz Leopold von Freiherr 127-129, 

836, 837
Zernack Klaus 246, 801
Zgółkowa Halina 60
Ziegler, lit. 323
Zientara Benedykt 801
Ziesemer Walter 439
Zimmer Norbert 84, 85
Zimniak Paweł 737
Zippel, pastor 298
Zitelmann Rainer 416
Zitzewitz Hasso von 753
Zöllner Johann Friedrich 282
Znaniecki Florian 41, 45
Zschokke Friedrich 246
Zybura Marek 250, 733, 752, 812, 820, 

826, 835
Zygmunt, lit. 674, 683, 685
Zygmunt I Stary 88
Zygmunt III 224

Żak Jan 234-239
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Indeks osobowy

Żaki Andrzej 237
Żuchowski Kazimierz 850
Żytyniec Małgorzata 124

Żytyniec Rafał 7-124, 13, 14, 19, 26, 114, 
811 

Žiugžda Juozas 573, 575
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« 877 »

SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI
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Tomy w�przygotowaniu

Jak w XXI wieku opowiadać historię? Narracja jako problem teoretyczny i praktyczny w nie-
mieckich naukach o historii, kulturze i literaturze, koncepcja, opracowanie i wstęp 
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