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W KSIĄŻCE TEJ ...



W książce tej spisałem wrażenia z podróży po Niemczech. Już

przed wyjazdem istniał zamiar ujęcia spostrzeżeń podróżniczych

w literacką formę. Ale projekt pierwotny był zupełnie inny od tekstu,
który teraz wychodzi z druku. Pomiędzy wyjazdem a chwilą rozpo
częcia pierwszej kartki rękopisu zaszły rozmaite ważne zdarzenia.

Chciałemnapisać książkę o dzisiejszych Niemczech, powstałazaś
praca o sprawach Słowiańszczyzny. Nie posiadałem nigdy rozległych

ambicyj reportażowych; zawsze pociąga mnie świat, nad którym pisarz
ma całkowitą moc, świat literatury, ale to jedno pragnąłem koniecz
nie poznać, zobaczyć, posmakować i opisać: kraje, które leżą wokół

mojej Ojczyzny. Nie odstępowałauparta myśl, że istniejąc w samym
środku Europy, zależymy od życia ościennego w stopniu daleko więk

szym, aniżeli najodważniejsi spośród nas chcieliby przyznać. Podróż

do Niemiec miała więc być spełnieniem części tych dawnych pragnień.

Wyjeżdżałem bez uprzedzeń i niechętnego nastawienia, a tylko
z postanowieniem otwierania jak naj szerzej oczu. Ziemie dawnej Sło

wiańszczyznyznajdowały się w planach podróży, ale zrazu tylko jako
jeden z jej etapów. Pierwsze zetknięcie z niemieckim terenem przy
wiezioną z Polski życzliwość tylko utwierdziło. Nawet spotęgowało.

Przyjmowano nas na ogół w sposób gościnny. Wielki rozmach pracy,
jaki się na każdym kroku nie tylko widzi, ale i odczuwa w Niem
czech - budził sympatię, zrozumienie i podziw.

Zaszły jednak w czasie podróży sprawy, które i zamiar i uczu
cie zmieniły. Z początku nie były to rzeczy wyraźne. Aluzje w roz
mowach, afisze propagandowe, oglądanemuzea, kilka nietaktów mało

ważnych zresztą ludzi. Problem zrodził się dopiero z ilości tych
drobnych ukłuć. Pewnego dnia stało mi się jasne, że wjeżdżając

w granice Niemiec, wkracza się w sam środek sprawy, nad której wy
dęciem pracują tam setki mózgów, płuc i rąk, a która jest zwrócona
przeciw Słowiańszczyźnie.

Jestem jeszcze i dziś pewien, że nikt ze spotykanych w Niem
czech ludzi nie miał intencji uczynienia mi przykrości osobiście,

a przecież urażano tam Polaka na każdym kroku. Przypominano niż

szość rasową, drugorzędność historyczną, nieprzerwaną zależność od
ducha i kultury niemieckiej. Stwierdzano, że wszystko, czego się

Polska dopracowała w historii - zawdzięcza pomocy niemieckiej.
Od pewnej chwili - przy zbliżaniu się do morza - poczęto zarzucać

bandytyzm i łupiestwo. "Nie wolno już tego dziś ukrywać - powie
dział mi pewien wykształcony Niemiec - że w jednym z okresów hi
storii nieokrzesane bandy słowiańskie napadły na dobrze zagospoda
rowane i cywilizowane plemiona Germanów siedzące nad Łabą i Odrą
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i że je wyniszczyły do szczętu, cywilizację tych stron cofając o kilka
stuleci".

Wszystkie te wynurzenia nie odnosiły się do teraźniejszości.

Przeciwnie, przenoszono je w przeszłość, w głęboką przeszłość. Ale
nie zmieniało to samej rzeczy. Rozmowy prowadził Niemiec ze Sło

wianinem i obydwaj zawsze, w każdym wypadku wiedzieliśmy o tym
doskonale, że poprzez aluzje historyczne trafiamy w sprawy dzisiej
sze. I jeszcze żeby się to wszystko działo gdzie indziej, można by
ową zarozumiałą pewność poczytywać za oryginalnąwłaściwość regio
nalną, ale owe twierdzenia wypowiadano właśnie tam, na tych zie
miach między Łabą, Odrą i Wisłą, właśnie tam, gdzie wystarczy za
nurzyć rękę głębiej w nadmorski piasek, aby zaczerwienił się krwią,

i wystarczy otworzyć niegłębokie wnętrze ziemi, aby poczęło krzy
czeć trwogą i przerażeniem.

Pierwotny plan książki rozleciał się w strzępy. Na czoło wysu
nęła się ta sprawa: sprawa wielkiej zmowy. "Drang nach Oslen" był

zawsze wyraźny, ale nigdy jeszcze nie był tak precyzyjnie działającą

maszyną, jak obecnie. Poza tym nie był tak zręcznie maskowany.
Wszystkie przypomnienia i aluzje odbywały się w ramach słów o przy
jaźni, ponieważ działo się to jeszcze w czasach trwania umowy polsko
niemieckiej. Przyjaciel nie może otwarcie mówić o zaborze, ale jest
w pełnym prawie przypomnieć, że nam pożyczył kiedyś kawał ziemi,
a teraz prosi o jej zwrot, bo mu samemu jest potrzebna.

Coś z pierwotnego planu jednak zostało. Książka rozpoczyna
się tonem nieomal sielanki. Ale czytelnik podczas lektury spostrzeże

od razu te miejsca, od których zmienia się charakter reportaży. Wra
żenia z podróży są coraz szybsze i powierzchowniejsze. Odcinki kil
kusetkilometrowe załatwia się w kilku wierszach. Za to treść się dra
matyzuje: od Hamburga aż do samego końca wyrastają przed czytel
nikiem przygody z wielkiego dramatu dziejowego. Dotarłszy do Bał

tyku, jechałem jego brzegiem już wolno i starałem się wchłonąć jak
największą ilość wrażeń. A po przyjeździe do domu zakopałem się na
pół roku w książkach, które mi tę trasę Hamburg-Szczecin i Szczecin
Gdańsk raz jeszcze postawiły przed oczy. Były to dzieła, których
u nas w kraju przeważnie się nie czyta; ich spis znajduje się na końcu

pierwszego wydania pracy niniejszej.
Tak powstała książka, która przypomina o jeszcze jednym tere

nie dawnego życia słowiańskiego i polskiego. Podróży nie odbywa
łem sam. Jeździłem wszędzie z mymi dwoma towarzyszkami, z żoną

i pasierbicą, wytrwałymi uczestnicżkami tej długiej podróży. Po dro
dze przyłączali się zmówieni albo przypadkowi towarzysze. Jechał

naprzód z nami rzeźbiarz Marcin Rożek, później literat Janusz Stę-
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powski, a w końcu jeden z moich poznańskich znajomych. Były przy
gody śmieszne i smutne, kłopotliwe i zabawne. A nade wszystko
wiele było rzeczy do obejrzenia.

Tłem więc książki, materiałem spajającym jej różnorodne ele
menty, będą obserwacje poczynione we współczesnych Niemczech.
Niech się krzyżuje przeszłość z teraźniejszością. W pewnych chwi
lach mogą powstać wcale ciekawe analogie.

Praca niniejsza nie jest równym i spokojnym opowiadaniem 
jest dyskusją, obroną i przypomnieniem. W tych rozprawach stano
wiska stron są nierówne: po jednej stronie rozpiera się efektowny
i pożądany przez racje polityczne mit, po drugiej szara, mało atrak
cyjna prawda. Dyskusja jest trudna, bo chociaż "kłamstwo m<J. krót
kie nogi" - jeśli na swoje usługi posiada tak szerokie i tak doskonałe

narzędzia propagandowe, jakimi rozporządza Trzecia Rzesza 
zdolne jest zapuścić korzenie bardzo głęboko. Przekonałem się o tym,
czytając niektóre książki nawet polskich uczonych.

Po rozdziałach wstępnych tekst się dramatyzuje. W pewnych
partiach sięga tonu tragicznego. W tych warunkach mogły się znaleźć·

słowa ostre i gorzkie. Na aluzje pojawiają się aluzje, argumenty
odpiera się argumentami, sztychy zostają parowane sztychami.

Ale dociekając prawdy wytrwale i z uporem, strzegłem się wszel
kiego jątrzenia i nienawiści. Chodziło tylko o prawdę. Spod nalotu
zapomnienia, spod dziwnej obojętności ziomków, spod śpiesznej pra
cowitości obcych - wydobyć zapomniane życie i postawić je przed
oczy współczesnych. Wynik tych zachodów jest taki, jaki być mu
siał: unaoczniają go liczne mapy i wykresy porozrzucane po całej

książce. Wtenczas, kiedy się zaczynała historia środkowej Europy, na
początku okresu wędrówek ludów - świat słowiański sięgał poza
środkową Łabę, miejscami dochodził do Renu. Taki jest wynik.

W koÓcowych rozdziałach poruszone zostały sprawy współ

czesne. Sprawy drażliwe, sprawy nabrzmiałe bólem. Omówione są

otwarcie, bez obsłonek i bez dyplomacji, ale też bez szowinizmu i piany
na ustach. Z faktu, że najnowsza historia Niemiec toczy się na zie
miach, które są słowiańskie, a częściowo polskie, autor - prawem re
wanżu - nie wyciąga żadnych wrogich wniosków. Wystarczy mu, że

u niego, w Ojczyźnie, ludzie będą ten fakt mieli w pamięci głębiej niż

dotychczas. I uczynią wszystko, aby ta nieszczęsna ściana zachodnia
nie posunęła się już ani o naj drobniejszą miarę dalej - ku wschodowi.

Książka nie została napisana przez jednego człowieka. Zawiniły

ją okoliczności, a opracowali ją wespół z autorem dobrzy i życzliwi lu
dzie. Muszę więc na tym miejscu złożyć im podziękowania. Należą

tj;,
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się one tym wszystkim, którzy ułatwili wyjazd, tak nieoczekiwanie za
kończony. Następnie wdzięczne wspomnienie musi być skierowane
ku tym, którzy ułatwili porządkowanieprzywiezionego i wyczytanego
materiału: pp. dyr. Józefowi Borowikowi, mgr Józefowi Bieniaszowi, ks.
prof. Stanisławowi Kozierowskiemu, prof. Józefowi Kostrzewskiemu,
dr Zdzisławowi Rajewskiemu, prof. Mikołajowi Rudnickiemu, prof.
Kazimierzowi Tymienieckiemu, dyr. Andrzejowi Wojtkowskiemu,
dr Karolowi Górskiemu, mgr Tadeuszowi Makarewiczowi, oraz wielu
innym. Osobna wzmianka naleiy się panu Gerardowi Labudzie za
przejrzenie rozdziałów historycznych i ich korektę.

Pisząc te słowa, wspominam równocześnie tych bardzo licznych
spotkanych po drodze znajomych i przyjaciół, którzy służyli radą

i pomocą, a których dla pewnych względów nie mogę wymienić z imie
nia i nazwiska. Liczne rozmowy, liczne godziny odpoczynku, spę

dzone w gościnnych domach polskich na ziemi słowiańskiej, chowam
we wdzięcznej pamięci. Ci spotkani ludzi pojawiają się na kartach
książki, ale pojawiają się pod zmienionymi nazwiskami. Za doświad

czenie trzeba drogo i boleśnie płacić, doświadczenie uczy jednak ro
zumu niepoprawnych idealistów. Więc wszystkie znajdujące się na
tych stronicach nazwiska są zmienione, zmienione są równiei niektóre
nazwy miejscowości. Zarówno jednak ludzie, o których tu mowa, jak
i miejsca, na których toczy się akcja reportaży - są prawdziwe,
dojmująco prawdziwe.

Podziękować równiei muszę Działowi Wydawniczemu Księgarni

Św. Wojciecha, która tę książkę zgodziła się wydać. Ksiąikę wypo
sażono w kosztowną szatę graficzną, nie wahajac się wziąć na siebie
ryzyka, jakim jest wydawanie drogich książek. Drukarnia zaś za
kładu dołoiyła wszystkich starań, aby wspomniana szata graficzna
wypadła pięknie i estetycznie, co równiei tu z wdzięcznością podnieść

wypada.
A skoro jui mowa o wdzięczności, to wyrazić ją pragnę w spo

sób szczególny temu, komu się ona specjalnie naleiy, inspiratorowi
strony graficznej książki, mgr Kiryłowi Sosnowskiemu. Włoiył on
w karty tego wydawnictwa tak wiele pracy, troski i pamięci, ie bez
przesady moina powiedzieć w tym wypadku o współautorstwie.

Na zakończenie jeszcze jedno. Ksiąiki tej nie pisał naukowiec,
pisał ją literat. Z tego faktu wypływa sposób napisania, technika re
portażowa i styl.

W historii Słowiańszczyzny Nadbałtyckiej jest pewien okres,
okres dość długi, który zniewala fantazję bardzo silnym, choć nie po-
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zbawionym goryczy urokiem. To czasy wczesnohistoryczne, kiedy
przewalają się po tych na wskroś słowiańskich zicmiach rozmaite
szczepy, ludy i rasy. Ukształtowanie tercnu pod względem politycz
nym zmienia siC; bezustannic. Co powstanie jakaś trochę stalsza forma
polityczna, nacicrającc wypadki ją rozbijają i przekształcają. Wszyst
ko jest w ciągłym ruchu, wrzeniu i twórczym zamęcie. Ukrop kotłuje

się w tyglu wielkicj historii. Świat jest świcży i jeszcze gorący. Jakby
co dopiero wyszedł z formy Boga Stworzyciela i jeszcze nie okrzepł.

Dymi siG i paruje. Przed nim wszystkie możliwości kształtu i rozwoju.
W tę grę wielkiego aktu tworzenia wmieszały się na nicszczęście

również i siły niszczące.

W wydaniu drugim powtórzony został tekst poprzedniego nie
mal dosłownie. Przeprowadzono w nim tylko drobne zmiany, uzupeł

nienia i poprawk1, do których podnietę otrzymał autor w listach i uwa
gach czytelników; za pomoc i życzliwość pragnę im złożyć podzięko

wanie.
Ponadto między wydaniem pierwszym a drugim są jeszcze dwie

nieznaczne różnice. Pierwsza wypłynęła z chc;ci jak naj szerszego
udostępnienia książki polskiemu czytelnikowi: aby obniżyć jej cenę,

opuszczono dodatki do tekstu, oraz pewne szczegóły i wywody,
które interesować mogą tylko specjalistów tematu. Po wtóre, zmie
niła się w międzyczasie podstawa f o l' m a l n a stosunków polsko
niemieckich. Jakkolwiek w l' z e c z y w i s t o ś c i nie wpłynęło to
w najmniejszym stopniu na ocenę i stan faktyczny tych stosunków,
w kilku wszakże miejscach książki trzeba było przeprowadzić uzu
pełnienia i dostosować tekst do szybko dokonującychsię zmian o cha
rakterze historycznym.
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NA ZACHÓD OD FRANKFURTU

Nad szafą z aktami wisi staromo
dny zegar z kukułką i w urzędowej ciszy
głośno odmierza upływające sekundy.
Pokój jest mroczny, akta szare i zaku
rzone, zegar bardzo przeciętny, ale w tej
szarzyźnie i przeciętności odbywają się

sprawy ważne i niepowszednie.
Granica!
Słowo z pozoru tylko

zwyczajne. Kryje się w nim
jednak treść bardzo bogata.
Jego królestwem jest noc

Na przejeździe granicznym w Kopanicy nie wita podr(Jżnego

wielka uprzejmość. Młody strażnik polski ma twarz uśmieehniętą

i życzliwą, choć opukuje butem opony, czy przypadkiem nie brzęczą

w nich wywożone waluty.
Ale jego kolega zza szlabanu przywitał nas obliczem chmurnym

i milczącym. Nie poprosił, abyśmy siedli. U rząd celny i paszportowy
'~ n.},? jest salonem.



i mrok przeszłości. Nocą, kiedy rzeczywistość rozsypuje się i traci
swoje ostre kontury - istota granicy nabiera prawdziwej rzeczywi
stości. A w mroku dziejów traci w ogóle wszelkie znaczenie. Przynaj
mniej na tym miejscu. Przesuwa się daleko na zachód, od Kopanicy
sto, dYlieście kilometrów, i przypomina wielkie sprawy historii, które
działały przeciwko nam.

Ale w tej chwili jest dzień. Od czasu do czasu padają słowa

niemieckiego urzędnika:

- Ihre Piisse?!
Cisza. Zegar terkocze. Akta oddychają pyłem.

- Valuien?!
Zapisuje się ilość przewożonej waluty. Tyle a tyle "Reiseschek

ków", tyle a tyle marek w srebrze. Cale urzędowanie trwa może pół

godziny, może więcej. Odbywa się w naprężonej ważnością ciszy
i skupieniu. Urzl(dnik ma trochę astmy, więc obok tykania zegara
słychać również jego świszczący oddech.

Podchodzi do szafy, ogląda naprzód jeden spis: Lista podejrza
nych o szpiegostwo; przegląda drugi spis: Lista podejrzanych o szmu
giel walutowy; trzeci spis: Lista osób wymagających szczególnej
pieczy. Nie! Na szczęście nie ma nas na żadnej liście. Więc wreszcie
urzędowanie skończone. I wówczas na grubą twarz Niemca wypływa

uśmiech; walczy przez chwilę z groźnym marsem i niebawem panuje
na obliczu niepodzielnie. Wygasłe cygaro zwisa z kącika warg.

- Na, jeizi isi's schon fertig. Eine iourisiische Reise?
Odpowiadamy, że nasza podróż jest trochę turystyczna, trochę

naukowa i trochę dziennikarska. Chcemy poznać naszego sąsiada.

Chcemy napisać o Niemczech książkę.

- Niech się wam Niemcy podobają - mówi uprzejmie. - Gule
Reise. Ziemia niemiecka jest piękna. A dobrą kawę można dostać

już w Unruhstadt.
Unruhstadt jest tuż. Po polsku nazywa się Kargowa; łączą ją

z nami ważne zdarzenia historyczne. Tu mieszkałw XVII w. Krzysztof
hr. Unruh, który wielkie dla Rzeczypospolitej położył zasługi. Tu miało

miejsce owo wydarzenie: po drugim rozbiorze komendant garni·
zonu polskiego kap. Więckowski odmówił wydania miasta Prusakom.
Stawił zbrojny opór i padł na posterunku.

Kawa w Kargowie jest dobra, poniekąd reprezentacyjna, ponie
waż w takim gatunku można ją dostać tylko w pasie przygranicznym.
Do kawy ciastka z białej mąki, również specjał, który może uchodzić

za programową kokieterię. Poza tym od razu tysiące ułatwień: mapy
drogowe, ogólnoniemieckie i odcinkowe, książeczka ze wskazówkami
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dla turystów, plan dróg, wykaz znaków, tania benzyna i asfalt. Niemcy
witają nas ze swej najlepszej strony.

Tylko mgła tego wieczoru kładzie się na drogach. Pan Marcin
Rożek, rzeźbiarz z Poznania, twierdzi, że taka mgła o siódmej go
dzinie wieczorem, o zmroku włócząca się po polach, które kubek
w kubek podobne są do pól pod Wolsztynem - jest romantyczna
i pełna uroku; ale on nie siedzi przy kierownicy. Obok malarsko-rzeź

biarskich zachwytów pan Rożek wypowiada na przemiany pobożne

westchnienia i szpetne klątwy. Wygląda to tak: okrzyk "Mój Bożel",

a za chwilę klątwa. Ten przekładaniec oznacza głęboką pracę myśli

i ważne refleksje historyczne. "Psiakrew, cóż za głupota, cóż za nie
zaradność, żeby nie móc utrzymać swojej ziemi, polskiej ziemi!" Owego
wieczoru jesteśmy jak najgorszego mniemania o naszych przodkach.

Niebawem krajobraz się zmienia. Jest nowy przedmiot atrakcji:
wieczorne oświetlenie najbliższego miasta, Frankfurtu, który wbrew
ogólnym przekonaniom leży naprzód nad Odrą, sto parę kilometrów
od Poznania, a później dopiero nad Menem. To miasto Frankfurt.
które dawniej nosiło zupełnie polską nazwę Słubice, jest istotnie bar
dzo piękne, bardzo czyste, jak z igły zdjęte, może aż trochę za
nadto pokazowe. Tylko ulice ma na razie rozkopane, zakłada się tu
nowe szyny tramwajowe. Więc uwaga! wjechać między rozkopany
bruk i nieosłonięte tramwajowe szyny nie jest rzeczą bezpieczną.

Po wieczornych mgłach wstaje czyste, wykąpane rosami słońce,

takie samo, jakie świeci na afiszach reklamowych "Aty", znakomitego
podobno środka do czyszcze-
nia brudnych przedmiotów.
Kto choć raz przekraczał gra
nicę, ten wie, jakie to nieludz
kie wprost trudności pokonać

trzeba, aby otrzymać pasz
port oraz zmóc wrogą magię

szlabanów celnych i granicz
nych. Kto znów nigdy takich
trudów nie podejmował, ten
nie wie, że to tylko człowiek

jest więźniem granic; wspania
ły niemiecki preparat do czy
szczenia brudnych przedmio
tów pod nazwą "Ata" nie zna
trudności granicznych. Spa-·
ceruje bez przeszkód po całej

środkowej Europie i świeci



swoim słonecznym blaskiem z plakatu nad
rodzinnymi Niemcami i nad zaprzyjaźnio

ną Polską· I nikt "Aty" nie podejrzewa
o szmugiel walut.

Na asfaltowych drogach niemieckich
trudno jest zbłądzić, choćby się chciało, bo
wszędzie są dokładne napisy. A jedn
przy odrobinie nierozgarnięcia i słowia 
skiego roztrzepaństwa można zgubić wła

ściwy kierunek na centralnym gościńcu

Poznań-Berlin. Zwłaszcza gdy się ch e
skrócić drogę i wjeżdża się na boczni ę.

W Berlinie musimy być punk
tualnie o godzinie dwunastej.
W tym czasie czekają na pol
skiego dziennikarza uprzejmi go
spodarze z Towarzystwa Polsko
Niemieckiego, którzy na wiado
mość o wycieczce, drogą telefo
niczną zaprosili na obiad. Zresztą.
nie .chodzi o sam obiad, sprawa
jest poważniejsza - plan po
dróżyl Urzekający, młody, świe

ży głos kobiecy,' który ctrze-



potał dnia poprzedniego na drutach telefonicznych pomiędzy Ber
linem a Poznaniem, mówił czystą, choć trochę niepewną jeszcze polsz
czyzną. To właśnie sekretarka Towarzystwa Polsko-Niemieckiego
wspominała o obiedzie i opracowaniu planu podróży. Umówiliśmy

się na godzinę dwunastą dnia następnego.

Polak oczywiście musiał się spóźnić, ale Polak nie wiedział, że

w Niemczech trzeba jeździć tylko wyznaczonymi drogami, a zaryzyko
wanie indywidualistycznych skrótów, co leży w upośledzonej naturze
polskiej, grozi zbłąkaniem i piachami, podobnymi do wertepów na od
cinku objazdowym Koło - Kutno w drodze do Warszawy. Nie wie
dział również, że nawet niemiecka technika może zawieść. Elegancki,
oszklony i zautomatyzowany "Fernruf" w Erkner akurat tego dnia nie
funkcjonował. Minęło pół godziny, zanim dobiliśmy do najbliższej

poczty. Okazało się, że w Towarzystwie Polsko-Niemieckim nikogo
nie ma. Czekali, czekali i poszli. Może udali się na dworzec? Ale od
czegoż wspaniały wynalazek telefonicznego biura zleceń. Mówimy
w mikrofon: "Przeszkoda w podróży. Proszę na nas nie czekać w po
łudnie. Przyjedziemy o czwartej." Telefon powtórzy zlecenie.

Zamiast więc obiadu w koleżeńskim gronie, w asyście i przy
akompaniamencie głosu, który tak pięknie brzmiał wczoraj w telefo
nie - obiad w słynnym, historycznym Kopeniek, grodzie głośnego

bohatera, a jeszcze przedtem słowiańskiej Kopanicy, w towarzystwie
szczurów. Restauracja położona jest nad kanałem, którym jeżdżą

statki. Na brzegach, gdzie rozstawiono stoły - restauracyjna sie
lanka: dzikie kaczki i szczury. I jedne i drugie przedstawiają świetny

przykład improwizowanej tresury, są tak oswojone, że wyłażą na
bierwiona nadbrzeżne i myszkują pod stołami. Przeżywamypierwszą

egzotykę obcego kraju i doznajemy pierwszych rozczarowań gastro
nomicznych, bo jedzenie jest już podłe.

Telefoniczne biuro zleceń zawiodło. O godzinie czwartej nikt nas
nie oczekuje. Ominął nas wspólny obiad, teraz omija nas możność

wspólnego ułożenia planu podróży. Trudno, będziemy zdani na własną

pomysłowość, na własny instynkt i przedsiębiorczość. Zwiedzanie
Niemiec odbywać się będzie bez przewodnika.

Towarzystwo Polsko-Niemieckie mieści się w kamienicy przy
Schillstrasse 8. Jest to dom wybrany na siedzibę takiego towarzystwa
jak najtrafniej. Może został nawet specjalnie wyszukany? Mieszkają

w nim trzy rodziny o nazwiskach polskich: zdaje się Kurnikowie,
Skrzypczakowie i ktoś jeszcze. Wchodząc do bramy, wkracza się od
razu we właściwą atmosferę. Nie odczuwa się obcości, a zarazem po
dziwiać trzeba subtelny takt naszych berlińskich przyjaciół w tych
drugorzędnychnawet szczegółach.
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Każdy podróżnik szuka różnic i podobieństw. Jeździmy po Niem
czech przez wiele tygodni i znajdujemy podobieństwa (o różnicach

będzie mowa później, i to niejednokrotnie).
Na wielkiej kolejowej karcie Berlina wystylizowana jest w pew

nym miejscu duża nazwa podmiejskiej miejscowości z okresu osadza
nia tu przez Fryderyka Czechów: "Nowawes". W sieIJ>niu r. 1937
jeszcze ta nazwa widniała na planach, była jeszcze we wrześniu,

dopiero w październiku zmieniono ją na "Neudorf". Między sierp
niem a październikiem odbywały się uroczystości z okazji 700-lecia
istnienia Berlina; jubilatom składa się podarki, które sprawiają przy
jemność. Jednym z podarków ofiarowanych Berlinowi było owo wy
mazanie słowiańskiej nazwy przedmieścia, aby samo istnienie takiej
nazwy nie pokusiło kogoś do zbyt drobiazgowego analizowania owych
jubileuszowych siedmiu stuleci. Lecz, mój Boże, to jeszcze pytanie,
która nazwa piękniej i trafniej brzmi, zwłaszcza że "Neudorfów" jest
w Niemczech na setki, a "Nowawes" była tylko jedna. Ot, taki rezer
wat dawnej obfitości, a czy godzi się niszczyć rezerwaty?

Za to pod Dreznem pozostala jeszcze nazwa "Marzana". Nie
mieckie usta wymawiają taką nazwę nieprawidłowo "Marcana" i na
pewno nie odgadują nawet, jaki ładunek groźnego romantycznego
uroku kryje to imię, na które wysiliła się twórczość ludowa całej

Słowiańszczyzny.

Marzana powiewem cię uciszy,
Przyjdzie ci mir...

Podobieństw jest więcej. Odkrywanie ich - zanim oswoimy się

w obcym kraju - sprawia prawdziwą radość i przełamuje odosobnie
nie. W Eisenach, już na południu, już niedaleko Norymbergi i Mona
chium, w Eisenach, owym mieście, na które pada wysoki cień legen
darnego Wartburga - fabrykant karoserii mówi z czułością o Pozna
niu. Mieszkał w tym mieście wiele lat, a podczas wojny służył w po
znańskim pułku. W tym samym pułku, w którym służył rzeźbiarz Mar
cin Rożek. Stoją teraz na placu obsługi samochodów dwie sylwetki 
jedna pękata i przysadzista, druga kanciasta, wysoka, pełna ruchu 
i w tym powietrzu przesiąkniętym smarami i benzyną wspominają

minione lata. Fabrykant karoserii przypomina sobie czyny bohater
skie swego pułku, rzeźbiarz - sposoby wykręcania się od niemiec
kiego bohaterstwa. Obok podobieństw zarysowują się różnice.

W Weimarze, w mieście niemieckiej poezji, pomiędzy głębokie

wzruszenia przeżywanew domu tajnego radcy dworu Jana Wolfganga
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Goethego i w ubożuchnych izdebkach mieszkalnych Fryderyka Schil
lera - wkrada się niespodziany zgrzyt w postaci słowa "ździebko".

Kto wypowiedziałwśród tylu szacownych pamiątek to gwarowe słowo,

które jest przedmiotem drwin nawet w Polsce?
Kelner w restauracji objaśnia nam miejsca godne zwiedzenia

w Weimarze. W czasie objaśnień odkrywa naszą narodowość i miej
sce naszego zamieszkania. Wówczas pada to słowo - ..żdziebko".
Mieszkał w Poznaniu, umiał nawet po polsku, ale że to tyle lat minęło

od tego czasu, przypomina sobie już tylko jedno słowo. I właśnie

"ździebko". Kelner w Weimarze uśmiecha się przyjaźnie i z radością.

Na dowód przyjaźni nie skąpi trudu i zadaje gościom z Polski takie
pensum zwiedzania, że starczyłoby go na dwa bite tygodnie. Ale my
już nazajutrz musimy jechać dalej.

Po wielu kilometrach drogi, przy której stoją najpiękniejsze ro
mańskie i gotyckie katedry - dojeżdżamy do drugiego Frankfurtu.

Pomiędzy Odrą a Menem jest wiele różnic nie tylko historycz
nych. Nad Menem inaczej uśmiecha się słońce. Inaczej uśmiechają

się ludzie. Inny smak posiada wino, spijane na malutkich werandach
gospód starego, średniowiecznego miasta, gdzie wieczorami pod wy
soką kopułą gwiazd grają aktorzy na przemian Schillera i Kleista. Na
niebo wychodzi księżyc, przyj aciel romantyków, i uganiają się obłoki;

opodal płynie Men wkraczając w okolice nadreńskich winnic i króle
stwa złotowłosej Lorelei.

Nad brzegami owego właśnie Menu siedzą wzdłuż bulwaru prze
kupki winogron. Pierwsza po prawej stronie, licząc od starego mia
sta, gdy przyjdziesz kupować owoce, zdarzyć się może, zagada do cie
bie po polsku. Ale jaką polszczyzną! Rzeka Men nie ma najmniej
szego podobieństwa z wodami Ameryki Północnej, a przecież przy
pomniał mi się tam właśnie, we Frankfurcie, "Latarnik" i jego biblijny
język. Żaden najbardziej wykształcony Polak nie mówi na codzień

z taką czystością i takim namaszczeniem, jakie odzywa się w mowie
frankfurckiej przekupki. Przez dwadzieścia pięć lat chowała ona
w swoim sercu niezrozumiałe dla otoczenia dźwięki, odżywiając je
tylko podczas wielkich świąt dorocznych szeptem czerpanym z gru
bej książki do modlitwy Dunina.

Przekupka we Frankfurcie jest Polką z Poznania. Dwadzieścia

pięć lat temu zakochała się w Niemcu i wyjechała nad Men. Ale Pol
ski nie zapomniała. Wspomina ją taką, jaką była dawniej. Senty
mentalnie, uczuciowo. Nie wkłada w swoją pamięć o ojczyźnie trudu,
tylko trochę westchnień. Nie zdaje sobie na przykład sprawy z tego,
jakie w Polsce zaszły zmiany.
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Błyskawicznie spadł nalot niemczyzny z miast
zachodniej Polski (liczby ilustrują '/. Niemców).



- Jak tam teraz w Poznaniu? Dużo Niemców? - pyta.
Nie, Niemców już teraz niewielu.
Niewielu?
No tak, wyjechali.
Przódy, za moich czasów...

- Teraz już ich nie ma.
- To tam wszystko po naszemu?
- Oczywiście. Poznań to polskie miasto.
- Sędzio Sprawiedliwy! - mówi przekupka - to tam teraz

wszystko po polsku...
Biedactwo, nie bardzo musi śledzić drogi historii. Dla niej świat

ma kształt niezmienny. Ale jest naprawdęwzruszona i daje nam wino
grona po cenie zniżonej, "zu meinen eigenen Kos/en" - dodaje
w swoim drugim języku, jako że w modlitewniku Dunina nie ma mowy
ani o re6skich winogronach, ani o handlu na bulwarach.

Na takich wrażeniach wśród pogodnych nastrojów upływa

pierwsza część podróży. Między Frankfurtem a Frankfurtem leży

wiele kilometrów, licząc wielki łuk drogi ku południowi, a te kilometry
przechodzą przez sam środek lata i przez samo serce niemieckiego
średniowiecza.





KRĘ G I MITÓW

W podróży po Niemczech dzisiejszych ociera się człowiek o róż

nego rodzaju mity. Zbudowano je po to, aby poruszały serca mas
w określonym kierunku.

Największym, jaki się tam spotyka, jest mit jednolitej i wszech
ogarniającej pangermańskości: wielkiego mitycznego narodu, który
żył kiedyś, w bardzo mrocznych czasach na przestrzeniach całej środ

kowej, północnej i zachodniej Europy, stanowił skupioną w sobie
siłę, a później tylko przez specjalną złośliwość losu rozpadł się, zdege
nerował i zmącił swoją rasową jednolitość.

W chwili obecnej, to znaczy od lat pięciu, odbywa się oczyszcza
nie owego zmącenia i wyrzucanie niepotrzebnych naleciałości. Temu
wielkiemu celowi nie wystarcza nawiązywanie do historycznej prze
szłości. Przeskoczyć właśnie trzeba przeszłość spisaną. Trzeba roz
pędzić się i skoczyć jak naj dalej : w mrok dziejów. Poza czasy monar
chii Karola Wielkiego, poza okres wędrówek narodów i najazdów lu
dów germańskich na Rzym. To, co jest wiadome - stanowi prze
szkodę dla powstania mitu, najczęściej mu przeczy. Mit mieści się

dopiero w czasach, po których może swobodnie przechadzać się do
mysł i które może swobodnie kształtować twórcza myśl polityka w so
juszu i współpracownictwie z uczonym archeologiem i prehistorykiem.
Polityk przyjmuje na siebie jeszcze jedną rolę - rolę i trud poety.

Jednym z pierwszych czynów rewolucji Adolfa Hitlera było za
tarcie resztek politycznych odrębności w poszczególnych prowincjach
niemieckich; zniesiono sejmy krajowe poszczególnych dzielnic i za
akcentowano jeszcze silniej, niż to było dotychczas - znaczenie jed
nego parlamentu dla całych Niemiec. Stało się to nie dlatego, aby dzi
siejszy władca Niemiec przypisywał zbyt wielką rolę instytucjom
przedstawicielstwa narodowego, ale przez utworzenie takiej unifikacji
parlamentarnej zacierały się odrębności regionalne i likwidowały siły

odśrodkowe. Iścily się marzenia Fryderyka i Bismarcka. Za sprawą

parlamentu poszły dalsze reformy jednoczące, które znalazły swój
wyraz w nowym prawie: wszystko, cokolwiek mogłoby akcentować

niejednolitość "bloku" niemieckiego, podlega szybkiej likwidacji. Pan
Herman Goering nosi jeszcze co prawda tytuł premiera Prus, ale każdy



Niemiec wie doskonale, że ważny jest sam Goering, a nie ten jego już

teraz wyłącznie dekoracyjny tytuł.

Dzieło zszywania mozaiki niemieckiej nie jest jeszcze kompletne.
Mimo największychwysiłkównie jest to praca na pięć lat. Jeszcze prze
cież nawet w nazwie "Rzesza" tkwi wstydliwa prawda, że to, co dzisiaj
pragnie uchodzić za jednolity i zwarty blok, skladało się z małych ka
wałeczków, z małych księstw i municypiów zdradzającychdo niedawna
tendencje odśrodkowe i wcale zażarcie broniących swojej odrębności.

Przecież jeszcze do końca wojny światowej cesarstwo Wil·
helma II składało się z czterech królestw, sześciu wielkich księstw,

dwunastu księstw i trzech wolnych miast, oraz z terenu Alzacji i Lo·
taryngii. W połowie wieku zeszłego prymat Prus na tle rywalizacji
z Austrią wcale nie rysował się tak jasno, jakby się dziś chciało przed
stawiać. Niewiele brakowało, a dzieje Niemiec i dzieje całej Europy
poszłyby inaczej.

Na drodze poszukiwania wzoru jednolitości nie można więc się

gać do wieku XIX, bo w stuleciu dziewiętnastymszwy poszczególnych
części niemieckiej mozaiki terenowej były jeszcze bardzo widoczne.
Kongres wiedeński zaledwie zespolił różnorodne elementy, a niektóre,
jak części Pomorza Zachodniego, jak niektóre partie austriackiego
dziedzictwa, zgoła spod wielowiekowego obcego panowania wyjął.

Do wieków poprzednich również nie bardzo można się odwo
ływać, bo właśnie w tych wiekach, XVIII i XVII, dokonywało się do
piero owo słynne "mieszanie kart", którego Fryderyk Wielki był takim
mistrzem. W tych wiekach trzon dzisiejszych iemiec dopiero się

tworzył, wypływał z nicości. Gdyby tam szukać przykladów, okaza
łoby się, że siła, która stworzyła niemieckąpotęgę przedwojenną i dziś

jeszcze, mimo wszystko, państwem niemieckim kieruje - ma za sobą

zaledwie trzy stulecia i żadnej tradycji. Okazałoby się ponadto, że za
wołanie "urdeufsch" na tych ziemiach mogłoby być poczytywane za
ironię i prowokację, jako że ta cała, niezrównanie zręczna gra poli
tyczna odbyła się na ziemiach nie swoich.

Myśl jasna i oczywista, że Prusy na całej przestrzeni nie mają

pod sobą ani kawałka, ani kilometra ziemi niemieckiej - nie jest
przyjemna, ani nie nadaje się do celów propagandowych.

Wieki średnie również dla ustawiania mitów są klopotliwe i nie
przydatne. Przede wszystkim kładą one akcent na kraje bardziej ku
południowipołożone, zalegaj ąc cieniem na tych stronach, które tworzą

serce dzisiejszych Niemiec. Poza tym nieprzydatne są przez swoją

karygodną kłótliwość. "Cesarstwo rzymskie narodu niemieckiego"
bywa co chwila zagrożonew swej jedności, a odpadanie krajów raz na
zawsze od niemieckiej całości jest w tych okresach zjawiskiem częstym.
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Niemiecka literatura naukowa roi się

od dzieł i atlasów, które szerzą wielki
mit pragermanizmu rozpostarty nad całą

niemal Europą. Ze szczególną zawzię

tością propaguje się myśl o germań

skości naszych ziem zachodnich
wolnych i nie wyzwolonych: Pomorze,
Wielkopolska i Ślqsk były dzierża

wami dawnych Germanów. To właśnie

na obszarze między Odrą, Wartą i Wisłą dokonało się zjednoczenie plemion ger
mańskich przed wędrówkami narodów. Słowianie przybyli tu dopiero w wieku IX.

Wielkie mity osnuwały się zawsze wokół ziarna prawdy. N i e m c y p r z y s t ę

pują do tworzenia mitów opartych w całości na kłamstwie.



Rasa nordyczna skupiać ma w so
bie najwięcej zalet fizycznych
i duchowych, stąd jej legitymacja
do przodowania innym. Z tego
mitu wyrosIa wizja Rzeszy pannor
dycznej. Prof. E. Banse ustalil jej
termin na "Germanisches Abend
land" i wykreśliI granice - od
Adygi po Biegun, od Atlantyku
przez Francję, Austrię, Polskę ku
Finlandii. Wielki te~en, olbrzymi
teren. Antropologia jednak udo
wadnia, że nie tylko obszar ten,
ale cale dzisiejsze iemcy
są pstrokatą mieszanką ras.

~ NOM' u. Os(see
c::J Tlef.u.liugellond
rnnm Bergland

- Umro1lmung du
ergenU.C/!1TTIon
Abend/ondes

Proces zrastania się N iemiec jest bardzo świe

żej daty. Rozpocząl się na początku XIX
wieku, ugruntował za Bismarcka. Ale i wów
czas nie hyl to jednolity blok. Do końca

wojny światowej składała się Rzesza z 4 kró
lestw, 6 wielkich księstw, 12 księstw, 3 wol-

nych miast oraz obszaru Alzacji i Lota
ryngii. Mozaikę tę zniosła republika weimar
ska, a ostatecznie' przekreślił ją hitleryzm.
Mimo to różnice między poszczególnymi
częściami Rzeszy są nieraz tak głębokie, że

graniczą z silnym, wytrwałym separatyzmem.



Jeszcze stosunkowo najodpowiedniejszym wzorem byłoby pano
wanie Karola Wielkiego. Zarówno pod względem idei, jak i faktycz
nego posiadania ziem przez ideę wyznaczonych. Na przeszkodzie staje
tylko krótkotrwałość tej potęgi. Krótkotrwałość nie nadaje się na
przykład. Poza tym leży tu pewien drażliwy punkt: Francja. Potężny

kawał dziedzictwa Karolowego odłamał się i poszedł jako podściółka

na stworzenie monarchii francuskiej! A w stosunku do niego samego,
do tego potężnego władcy, czyż nie otwarte jest jeszcze ciągle zagad
nienie: Karl der Grosse oder Charlemagne?

Nieporęcznie również byłoby sięgać do tych czasów, kiedy ze
zboczy górskich spadały na dzierżawy rzymskie hordy teutońskich

barbarzyńców. W rozpowszechnionych dziełach pisarzy łacińskich

zbyt realistycznie opisani są ci najeźdźcy, ich dzikość, barbarzyństwo

i prymitywność kultury, aby przyjemnie było przypominać te opisy
w czasach, gdy wszędzie i powszechnie ogłasza się wysoki stopień

kultury dawnych Germanów. Przyjemnie i bezpiecznie. Bo co kry
tyczniejszemu człowiekowi nasunąć by się musiały porównania i ze·
stawienia, przy czym wyszłoby na jaw, jak wiele spraw i rzeczy nie
mieckich, przypisywanych genialności uzdolnień rasowych - w rze
czywistości urodziło się nad Morzem Śródziemnym.

Trzeba więc sięgać jeszcze dalej. Wzory tkwią jeszcze głębiej.

Ale co było dawniej?
Jak było dawniej, to znaczy, jak było jeszcze przed pojawieniem

się pierwszych hord teutońskich na granicach rzymskich, tak z całą,

zupełną pewnością dotąd nie wiadomo. Nauka ścisła, obiektywna
i wiarygodna nauka nie wypowiedziała jeszcze swego ostatniego słowa.

A raczej wypowiedziała dotąd zaledwie słowo pierwsze, początkowe.

Archeologia, prehistoria i antropologia, zaatakowane w czasach ostat·
nich przez politykę - wzięły gorączkowe tempo pracy i starają się

ustalić stan rozsiedlenia rozmaitych ras ludzkich w Europie przed na
rodzeniem Chrystusa, a nawet dawniej, jeszcze głębiej w mrok dzie
jowy. Już wiele rzeczy jest wiadomych, ale czas pewności jeszcze nie
nadszedł.

Nie .nadszedł? Zależy jednak, dla kogo. Są ludzie, którzy już

wszystko wiedzą. Ścisła nauka jeszcze wszystkiego nie wie, ale wie
dzą już dokładnie, jak było przedtem, dzisiejsi politycy niemieccy, któ
rzy zawarli bardzo bliski pakt porozumienia z niemiecką archeologią,

prehistorią i antropologią. Według nich naj dawniejsze czasy przed
stawiają się w taki sposób:

Nad brzegami Morza Śródziemnego obwiodła się wąskim pa·
skiem cywilizacja antyczna. W jej obrębie działy się rozmaite
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zdarzenia, wyprowadzały rozliczne procesy dziejowe: babilońskie, asy
ryjskie, egipskie, egejskie, wreszcie greckie i rzymskie. Był to osobny
krąg, krąg nawet ważny i doniosły, ale zamknięty w sobie, nie wytyka
jący nosa poza swoje dzierżawy, bardzo egocentryczny i samolubny:
obok siebie nie widział innego świata, nie przeczuwałnawet jego istnie
nia. Krąg poza tym w charakterze bardzo podejrzany: nie czysty, nie
jednolity. Cywilizacja Morza Śródziemnego nie miała charakteru
europejskiego, krótko mówiąc aryjskiego.

W tych tysiącleciach, kiedy cywilizacja śródziemnomorskaprze·
żywała swoje wątpliwe dzieje - za ścianą Alp, za ścianą nieprzeby
tych lasów, jezior, rzek i moczarów, kilkaset kilometrów na północ 
rozsiadała się wielką potęgą przestrzeni inna cywilizacja, jednolita
i nieprzemieszana: cywilizacj a ludów germańskich. Zajmowały one
dużą przestrzeń. Akurat taką, jaką przeczuł w swoim opisie Tacyt,
tylko zapewne większą. Sięgała ona od Alp do Morza Północnego

i Bałtyku, który Niemcy uparli się nazywać, gubiąc prawdę po drodze,
Morzem Wschodnim, "Ostsee". Na wschodzie granicą ziem była rzeka
Bug, na zachodzie nie starczyła rzeka Ren: daleko jeszcze na lewym
jej brzegu mieszkały ludy germańskie. Kto wie nawet, czy Celtowie,
protoplaści dzisiejszych Francuzów, nie stanowili dopiero późniejszej

inwazji, a w rzeczy samej posiadłości germańskie dosięgały Oceanu
Atlantyckiego? Kto wie, czy nie przeciekały do Hiszpanii?!

Poza masą germańską nie było w Europie, przynajmniej w Euro
pie środkowej, prawie nikogo. Na dalekim, naj dalszym zachodzie tro
chę Celtów i Iberów, na dalekim wschodzie trochę Illirów, Słowian,

którzy diabeł wie skąd się tu w ogóle wzięli.

Całe to wielkie, dopiero dziś dzięki politykom odkrywane kon
dominium - rysuje się już jednak bardzo wyraźnie i jest dokładnie

nawet w szczegółach znane. Kto widział opery Wagnera i wczuł się

w ich świat, będzie miał pojęcie o tym, co współczesny Niemiec ma
na myśli, gdy mówi "urgermanische Zeiten".

Przeskok ponad dwoma tysiącami lat jest tak gruntowny, że wy··
tworzyła się w niemieckim umyśle nie tylko znajomość owych czasów,
ale i duża z nimi poufałość. W licznych muzeach niemieckich stoją

posągi, a nawet grupy posągów, przedstawiające kobiety i mężczyzn

germ<lńskich w narodowych strojach. Po ścianach wiszą ilustracje, na
których wymalowano sceny z życia germańskiego. W osobnych ga
blotkach poustawiano mikroskopijne rekonstrukcje wszystkich rekwi
zytów życiowych - od kształtu domu do łyżki i bucika.

W tych wszystkich eksponatach: rzeźbach, rysunkach, rekon
strukcjach zwraca uwagę realizm, dokładność wykonania. Rzekłbyś 
wzorki malowane z natury, wedle recepty malarskiej profesora Bauera
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z Monachium, przypominanej w gromkich norymberskich mowach
kanclerza Hitlera. Tak wszystko jest dokładne, świeże i szczegółowe.

Źdźbła trawy, widoczne na obrazkach, jeszcze się chwieją od potrące

nia stopy Germanina, który tędy co dopiero przeszedł. Obserwator
sądzi, że minęła zaledwie mała chwila, a to tymczasem malarz bystrość

swego spojrzenia tak przerzucił przez dwa tysiącleciaI Ubrania na po
sągach wykonane zostały przez rzeźbiarza z całą starannością solid
nego krawca z Unier den Linden w Berlinie. Nie brak jednej sprzączki,

haftl,d, agrafki, jednego guzika.
Dowiadujemy się, że ten tak zwany świat cywilizowany bardzo

długo, bo aż do chwili obecnej, karmił się pewnym fałszem, który wy
tworzyło zbyt niewolnicze zawierzanie księgom greckich i rzymskich
autorów. Bezustannie i do znudzenia wszystko odnosiliśmy do tego,
co szło od strony Morza Śródziemnego, tak jakby nie było innych cy
wilizacyj, a te inne cywilizacje jakby nie miały swoich ideałów.

Rola oWego wielkiego imperium rasy germańskiej była dla życia

Europy wieków późniejszych rozstrzygająca, choć niedoceniona. Pod
wpływem naporu barbarzyńskich dziczy z zachodu, wschodu i połud

nia dzierżawy ludów germańskich w czasach późniejszych skurczyły

się, ale na wydartych terenach została - myśl germańska. Jest rze
czą dowiedzioną, że organizatorami państw, powstałych na kresach
ziem niemieckich, byli niemieccy rycerze. Masy rekrutowały się z in
nych ludów, z barbarzyńskiej tłuszczy, ale góra, ale rycerstwo było

germańskie. Gdyby nie ono, hałastra pozostałaby nadal tłuszczą

barbarzyńską, swarliwą, dziką i okrutną.

Drożdżeeuropejskiego życia były pochodzenia germańskiego! 
mówi każda dzisiejsza naukowa książka niemiecka.

Wszak jeszcze niedawno wybitny historyk polski Piekosiński,

a za nim kilku innych, wcale nie obcy był myśli, że szlachta polska wy
wodziła się z wojowników gerrnallskich; nie jest również nieprawdo
podobnym fakt, że Mieszko I sam był Normanem nosząc rzekomo
miano Dagona. A mówiąc poufnie, czymżeż byłaby właściwie Francja
bez miecza i rozumu Karola Wielkiego, "z pochodzenia Germanina",
Normandia, Burgundia, Frankonia! A Holandia, a Flamandowie?!

W tym jednolitym, a tak pociągającym obrazie pewien kłopot

sprawiała kwestia języka. Tak się już dobrze układało, a tu· jak na
złość kłopot. Ani język francuski, ani żaden ze słowiańskich nie podo
bny jest w źródłosłowach, fonetyce i składni do języków germańskich.

Ale i to się niebawem wyjaśniło: na odpadłych od Germanii te
renach rozbrzmiewałakiedyś mowa germańska, ale zmieszana z gwarą

podglebia zatraciła swój czysty, jednolity ton!
. Taki to jest ten stworzony przez "naukę" niemiecką obrazl



URDEUTSCH
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W czasie podróży zdarzają się chwile, z którymi nie wiadomo
co począć. Pada deszcz. Wieczór wlecze się długo. Współczesny film
niemiecki nie ciągnie, a teatry jeszcze nie rozpoczęły sezonu jesien
nego. Trzeba w jakiś sposób zabić nudę hotelowego wieczoru. Wten
czas rodzą się pomysły.

Krystyna proponuje Rożkowi, żeby zainicjowaćstatystykę:Które
słowa słyszy się najczęściej w dzisiejszych Niemczech?

Przy pomocy ołówka i kresek w notesie zebrał się po jakimś cza
sie bogaty plon. Zebrawszy go, podsumowujemy rubryki słów naj
częściej używanych i zaczynają się zawody.

Pierwsze miejsce uzyskało zawołanie "Heil Hitler". Ten zwrot
powtarza się w Niemczech najczęściej. Wypełnia znaczną część

ludzkich rozmów. Zjawia się wszędzie, w każdej okoliczności życia
codziennego, dla cudzoziemca najbardziej nieoczekiwanej. W szczeciń

skiej restauracji, w miejscu, którego pożyteczna nazwa pozostaje
w uczciwej książce niewyrażalna - młody S. A. Mann stanął na
progu, wyprężył się i wyrzekł obowiązujące pozdrowienie.

Ciągłe używanie wpłynęło na wytarcie się kantów tych dwóch
słów. Oszlifowały się, wygładziły na swych krańcach i zbiły w jedno
wyrażenie, które w ustach dziewięćdziesięciuprocent ludzi brzmi po
prostu "Heihitla".

Ale zaraz na drugim miejscu stoi inne słowo - słowo wielkie
i wspaniałe: "urdeutsch". Niekiedy przybiera ono odmienną postać:

"urgermanisch", ale to tylko w wypadkach wyjątkowych. "Urdeutsch"
jest kształtem obwiązującym. Słyszy się to słowo sto, dwieście razy
dziennie w różnych związkach znaczeniowych. Wszelkie dobro, każdą
dzielność pakuje się w to słowo, jak w głęboki wór, który ma być

wianem dla wielkiego narodu niemieckiego w chwili gdy naród ten
odradza się oto teraz i zmierza ku wielkości.
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W Kassel, podążając na północ, mamy na wyjezdnym rozmowę

z hotelarzem, panem Pritze. Bardzo miły i jowialny człowiek. Jako
właściciel hotelu prenumeruje wiele gazet, które czyta w chwilach
wolnych od pilnowania służby i gości. Jest oczytany. Wie o przy
jaźni polsko-niemieckiej. Więc rozmowa przepływa delikatnie. Ale
od samego początku dysputy odczuwam, że gnębi go jakaś troska,
ciążą mu jakieś nie wypowiedziane słowa. Sprawa musi wreszcie
wybuchnąć. Poruszyliśmy już wszystkie zagadnienia wielkiej i małej

polityki, Rosję i generała Franco, czas przejść do tematów bliższych.

- Widziałem na zameldowaniu - mówi powoli pan Pritze -
że pan mieszka w Poznaniu, w Provinz Posen.

Owszem.

Z tym właśnie będzie największy kłopot.

Niby czemu?

Z tymi ziemiami, któreście zabrali Niemcom.

- Zabrali... ?

Pan Pritze jest dobrym hotelarzem i ostrożnym obywatelem
Trzeciej Rzeszy, więc natychmiast przerywa:

- To zresztą tylko kwestia nazwy i porozumienia. Nie chcemy
waszej krzywdy, to się da uzgodnić, dostaniecie co innego.

Tu pan Pritze nachylił się ku mnie i zaczął wyliczać ziemie,
które możemy dostać w zamian za Poznań, Pomorze i Śląsk.

Nie jestem ciekaw.

- Niech pan poczeka, panie Pritze - mówię wściekle, bo to już

nie pierwsza tego rodzaju rozmowa. - Pogadajmy spokojnie. Jak to
pan rozumie "ziemie zabrane Niemcom"?

- Westpreussen, Posen, Ostoberschlesien.

- Ale dlaczego "zabrane"?

- Bo do czasów Wersalu były one niemieckie. Korzystając

z dobrej dla siebie koniunktury wyście je nam wzięli. - Pan Pritze
waha się pomiędzy słowem "abgefrennf" a słowem "abgerissen". De
cyduje się na to pierwsze.

- No tak - odpowiadam ze znużeniem - ale przedtem to
wyście je nie tylko wzięli, ale po prostu zrabowali. Więc odebraliśmy

tylko swoje. Wasz Fryderyk razem z Katarzyną rozebrali kraj, który
należał do kogo innego.

Pan Pritze nie czuje się pewnie na płaszczyźnie dysertacyj
historycznych. Poza tym jest miotany sprzecznymi uczuciami. Między
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przyjaźnią a nienawiścią, między

postawą hotelarza, który ma za
chwilę zainkasować rachunek, a po·
stawą Niemca, który doskonale
wie, co mówić. Myśli przez chwilę

nad wyjściem z sytuacji. Po oczach
i ucieszonym obliczu widzę, że je
znalazł.

- A był pan na wystawie? 
pyta chytrze.

- Na jakiej znowu wysta
wie?

"Blut und Rasse". Właśnie

odbywa się w Kassel.
- Ale cóż to ma za związek'

z nami?
Pan Pritze jest już zupełnie

opanowany i pewny siebie. Uśmie··

cha się taj emniczo, uchyla od od..
powiedzi wprost. Powtarza ty
znacząco:

- No, niech pan tylko.
Wzruszam ramionami.

płaciwszy rachunek i załąd

"Tymczasowa..... W taki
wydawca "Heilige Ostmark"
ska-niemiecką pod Wieleni
zwrócony jest ku w s c h'o

~cr,riti~rll
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żywy i nieruchomy inwentarz do auta - zatrzymuję wóz zaraz na
następnej ulicy.

Nie trafić na wystawę nie można. Po całym miescle porozwie
szane są transparenty z krwawym napisem "Bluf und Rasse". Gdyby
ktoś jednak przeoczył przypadkiem te trzydzieści pisanych wrzasków,
jeszcze by na pewno trafił po omacku do tej kamienicy, która
opływa cała chorągwiami w kolorze czerwonym z czarnym znakiem
swastyki.

Miasto Kassel położone jest nad rzeką Fuldą. Rzeka ta nazywała

się po słowiańsku Wełtawa. Byłaby to wskazówka, że dotąd sięgali

Słowianie we wczesnym średniowieczu. Dziś oczywiście nie ma po
tym ani śladu, ani wspomnienia. Jest natomiast co innego, wiele
różnych atrakcyj do zwiedzania, które przygotowano dla turysty. Cały

poprzedni dzień poświęciliśmy na przeżywanie tych różnorodnych

wzruszeń: oglądanie zakładu im. ks. Kneippa, wzgórza z posągiem Her
kulesa, oraz zamku, w którym przebywał jako więzień Napoleon III.

A na zakończenie tych wszystkich turystycznych wrażeń 
teraz wystawa "Bluf und Rasse".

Ulegamy przeznaczeniu. Kiedyś i tak trzeba było to obejrzeć.

Po drodze, w kilku już miastach kokietowały nas reklamy takich wy·
staw. Takich i innych. Bo wystawy są dziś w Niemczech jednym
z potężnych narzędzi wewnętrznej propagandy. A trzeba przyznać,

że technikę wystawową postawiono bardzo wysoko. Każda wystawa
urządzana jest sposobem elementarzowym - jasno, logicznie, zwięźle

i przekonywająco. Najgłupszy człowiek musi zrozumieć myśl prze
wodnią. Świetnie zestawiony materiał zasypuje zwiedzającego swą

obfitością, przekonuje przejrzystością, a zarazem nie zostawia miejsca
na naj drobniejszy sceptycyzm. Na opornych czatuje sto zręcznych

środków i pułapek. /'
Przede wszystkim nastrój. Żadna wystawa nie może się obyć

bez wytwórni nastrojów. Te wytwórnie wyglądają w ten sposób: za
zwyczaj poświęca się na nie największe sale wystawy. Pierwszy wa
runek - zasłonić okna}/Może tu panować tylko sztuczne światło.

A i tego jest skąpo. Skryte zostaje za draperiami albo w niszach.
Stamtąd rozsiewa tajemnicze strugi promieni w rozmaitych barwach.

Wnętrze jest obszerne i prawie puste. Strop wysoko. Wcho
dzący człowiek odczuwa tu swoją małość, znikomość i nędzę. Staje
w obliczu tajemnicy. W pośrodku podium. I tu właściwy efekt: sty
lizowana swastyka, zakrwawiona czerwoną posoką światła. Albo
wielki miecz skrzyżowany z równie wielkim stylizowanym kłosem

zboża. Albo ręce związane uściskiem. Widziałem także plastyczną
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mapę Niemiec z zaznaczonymi granicami, które krwawią. Rzucone
zręcznie światło sprawia wrażenie, że ziemia płacze kroplami krwi.
A nad tym wszystkim krótkie napisy, jak okrzyki: "Dein Volk isl
alles - du nichts", "Biul, Rasse und Boden", "Treue, BZut und Boden",
"Ein Volk, ein Wille, eine Jugend", "Nichls fur uns, alles fur unser
Volk". Sceptycyzm zostaje rozkruszony, wykpiony, starty na pył.

Panuje nastrój odświętny, podniosły, mistyczny, chciałoby się powie
dzieć - pełen histerii, gdyby i ciebie nie zagarniał na chwilę ten
świetny preparat nastroju.

Takie dwa, trzy, pięć, dziesięć - w zależności od charakteru
i wielkości wystawy - przystanki nastroju znajdują się na każdej

tego typu imprezie. Przeplatają one sale z preparatami realistycznymi,
co tym silniejsze w kontrastach sprawia wrażenie. Przy władzach

partii funkcjonują osobni specjaliści od wystaw. Zostali przeszkoleni
i działają według pedantycznie ułożonych wskazówek. Istnieje ściśle

opracowany plan urządzania wystaw. Co miesiąc musi być w każdej

miejscowości wystawa na jeden z tematów, który ma być populary
zowany. Inne wystawy, wymagające wielkich nakładów pieniężnych

i rzadkich eksponatów, mają wyznaczony system krążenia po więk

szych miastach kraju.
Podczas mego pobytu w Niemczech aktualne były tematy: Żyd,

komunizm, czystość rasy, higiena, wynalazki (chemiczne), wojsko
i obrona przeciwlotnicza. Ale naj popularniejsze były wystawy ra
sowe. Przynajmniej w pięciu miastach, przez które przejeżdżaliśmy,

odbywały się, ściągając tłumy zwiedzających.

Frekwencja na wystawach, jak zresztą na wszystkich imprezach
urządzanych przez władze, olbrzymia. Ludzie przelewają się przez
sale; niektórzy zwiedzają eksponaty w wyznaczonym porządku, po
kilka razy z rzędu. Obserwuje się ścisłe podporządkowywaniesię mas
ludzkich inicjatywie organów sprawujących rządy, wszystkie uroczy
stości, wszystkie obrony przeciwlotnicze, święta morza i pokazy pro
pagandowe ściągają mieszkańców całego miasta.

Hotelarz miał rację, wyszedłem zdruzgotany. To nic, że przed
stawiono tu z przeraźliwą wyrazistością wspaniałość i potęgę rasy
germańskiej, to nic, że podniesiono mistykę krwi niemieckiej do rzędu

spraw sakralnych. Mnie jako Słowianina uczestniczącegow tym wy
stawowym renesansie germańskiej wspaniałości - przytłoczył dział

map i wykresów, których nie braknie na żadnej 'wystawie, a nie
brakło również i przede wszystkim na tej.

Wielka karta Europy. Na niej linia rozsiedlenia ras: rasa ger
mańska, której misterium przeżywaliśmyprzed chwilą w "Slimmungs-
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raum", rozpościera się na wschód od Wisły. My, Słowianie, zaznaczeni
zostaliśmy nieśmiałym napisem na wschodzie Europy - za Bugiem.

Już rozumiem, co miał na myśli pan Pritze, gdy mnie wysyłał

na wystawę "Bluf und Rasse". Rozmowa z nim trwałaby w ten sposób:
- Więc pan twierdzi, że Fryderyk zrabował w rozbiorach wasze

ziemie?
- Tak twierdzę.

- Ależ człowieku, przypatrz się tym wykresom. On tylko
odebrał ziemie, które kiedyś dawniej do Niemiec należały. W historii
czas liczy się nie na dziesiątki lat i nie na setki, znaczą coś dopiero
tysiąclecia. Na ziemiach, o które taki wrzask podnosicie, Polacy sie
dzieli nie całe tysiąclecie. Od wieku X ...

- Przepraszam...
- ...no więc w naj gorszym razie od wieku IX. Ale aż do tego

stulecia siedziały na tych ziemiach plemiona germańskie. Niech pan
pomyśli, ile tysiącleci, jaki kawał czasu! Więc kto ma prawo? A jeśli

się doda jeszcze, że nawet po zbójeckich najazdach słowiańskich

i zdobyciu przez Słowian naszych ziem zostało na nich rycerstwo
germa6skie i ono zorganizowało wszystkie wasze państwa...

Taka byłaby rozmowa dalsza, gdyby pan Pritze, hotelarz w Kas
sel, był nam towarzyszył na wystawę "Bluf und Rasse". Nie ma jed
nak czego żałować. Zastąpili go niebawem inni. Podobnych rozmów
toczyło się później dziesiątki. Jedna z nich sprowadziła na nas
okropną awanturę natury fryzjerskiej. Było to już blisko morza, w ja
kiejś miejscowości kuracyjnej, których w Niemczech jest bez liku.
Zatrzymaliśmy się dwa dni dla odpoczynku. Panie oczywiście mu
siały iść do fryzjera. U fryzjera ten sam schemat:

- Skąd?

- Z Polski.
- Ziemie zabrane.
- Nie, nieprawda - odzyskane...

Od słowa do słowa przyszło do ostrej wymiany zda6 pomiędzy

Friiulein Lotte a paniami, które przyjechały z Polski. Najostrzejsze
akcenty padały w trakcie karbowania włosów goracymi szczypcami.
Żelazko, powiewające nad unieruchomionągłową, urastało do groźnej

przestrogi. Nie tylko zresztą w teorii. W praktyce okazało się, że

włosy są spalone w sposób haniebny.

Gdym po przyjeździe do kraju opowiadał O śmiesznych urosz
czeniach niemieckich, które spór przenosiły w tak odległe czasy, do
stępne tylko dla prehistoryka - ziomkowie moi wzruszali ramionami.
"A niech sobie gadają. Mało to gadali przed wojną?"
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Zdjęcie lotnicze z okolic południowego Pomorza. Wydawnictwo niemieckie za
mieszczające fotografię .daje podpis: "Osten, abgetretenes Gebiet, Westpreussen"



Otóż teraz jest trochę inaczej. Przeglądałem gazety niemieckie,
byłem na niemieckich zebraniach, czytałem niemieckie podr<;czniki
szkolne - wszędzie ta prehistoria. Każdy Niemiec codziennie słyszy

o tych sprawach: o odwiecznych, przeddziejowych prawach rasy ger
mańskiej do ziemi polskiej. Utworzono z tej idei potężny motor,
którego transmisje wyzwalają i poruszają olbrzymią energię w lu
dziach. Aluzje prehistoryczne nie są przypadkowe, nie są bajdu
rzeniem wspominanym przez niedowarzone głowy albo przez zwa
riowanych i fanatycznych uczonych. Zostały one ujęte - w system
p o li t Yc z n y. O tym trzeba pamiętać. Dwie rzeczy, dwie sytuacj e
podobne do siebie nie muszą być takie same. Nie należy ulegać łat

wości analogii: co innego było przed wojną, co innego jest dzisiaj. Te
raz jest gorzej, ostrzej, bezwzględniej.

Im bliżej morza, tym te sprawy bardziej się zaogniają. Przed
Hamburgiem spotkałem pewnego rozmownego Niemca, który się za
rekomendował nazwiskiem von Holler. Wyglądał bardzo przy
zwoicie, sprawiał wrażenie człowieka inteligentnego, przeszedł pewnie
uniwersytet. Nie mogłem się jednak dowiedzieć, jaki jest jego za
wód. Poznałem go w taki sposób:

W hotelu nie było garażu. Ale w pobliżu znajdowały się aż dwa
przedsiębiorstwa samochodowe. Gdy podprowadziłem wóz do naj
bliższego, podszedł z chodnika niski, dobrze odżywiony mężczyzna

i głosem cichym, ale wymownym ostrzegł:

- Niech pan tam nie jedzie. Przedsiębiorstwo niepewne.
Spojrzałem na jegomościa. Starał się nadać swej wesołej, jo

wialnej twarzy wyraz poważny. W klapie ubrania zatknięta była no
wiutka, błyszcząca oznaka przynależności do partii.

- Do Hermanna - rzekł wskazując głową - Zweite Tank
sielle, links.

.. Na "tankszteli" Artura Hermanna był znak swastyki i napis:
"Wer den Juden kenni, kennf den Teufel".

Wieczorem, gdy zostałem sam w restauracji, Holler przysiadł się

do stolika.
- Można?

- Można, proszę.

Usiadł, zamówił kieliszek wina. Wskazałem na leżące przede
mną gazety.

- We wszystkich jest to samo.
Przez uprzejmą twarz Hollera przeszło zachmurzenie. Szybko

jednak zniknęło.

- W tym nasza siła.

- Siła?
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- Tak. Że wszyscy myślą jednakowo.
- Naprawdę wszyscy?
Niemiec zawahał się przez chwilę. Wiedział oczywiście, co odpo·

wiedzieć, ale przez tę chwilę badał, czy mu wypada mówić o pewnych
sprawach z cudzoziemcem.

- Wszyscy, na których nam zależy - rzekł poważnie. - Za wielkie
są czasy na to, aby dawać swobodęwygadania się malkontentom i pienia
czom. U nas dokonuje się rzeczy zbyt ważnych.Nie ma czasu na drobiazgi.

- Ale to musi prowadzić do jednostronności, do pomyłek.

- Nie. Do żadnych pomyłek. Cele są jasne i zrozumiałe.

Trzeba tylko do nich iść. Niech pan pomyśli: taki stosunek z Polską.

Czy przy innym systemie prasowym byłby do pomyślenia w ciągu

sześciu miesięcy podobny zwrot opinii? Teraz wszyscy myślą tak
samo i są przyjaźnie usposobieni dla Polski.

- Chodzi tylko o to, co myślą.

Holler znowu żawahał się chwilę.

- Hitler powiedział: pokój - będzie pokój; powiedział: przy
jaźń - będzie przyjaźń. Wszystko inne to drobiazgi.

- Właśnie drobiazgi...
W von Hollera wstąpiła energia. Zawołał kelnera i kazał przy

nieść z biblioteki atlas. Wyszukał kartę Polski. Spojrzałem mu przez
ramię i pokazałem czerwono zakreśloną linię wokółb. zaboru pruskiego.

Zniecierpliwił się.

- Niech pan na to nie zwraca uwagi, to są przesądy uczuciowe.
Te kreski to dla podtrzymania wewnętrznej prężności. Niech pan
lepiej patrzy uważnie na mapę. Korytarz. Narzekacie, gdy my to
nazywamy korytarzem. Ale cóż to jest, na Boga, jeśli nie sprawa
humorystyczna?! Niech pan weźmie na rozum, jakżeż można żądać

od takiego narodu jak niemiecki, aby był w dwóch kawałkach, aby
za przejazd do Prus Wschodnich płacił drogimi dewizami, aby go
dził się na stan, który trwa w Gdańsku.

- Ba, tylko kto tu może mówić o krzywdzie?
- Zaraz, powoli.... - Holler jest naprawdę pełen dobrej woli.

Puszcza mimo uszu wszystkie aluzje, o które powinien się obrazić.

Postępuje, jak dobrotliwy nauczyciel wobec tępego i opornego ucz
nia. - Zaraz. Niech pan zrozumie, nam jest potrzebna ziemia! Na
wet gdybyśmy jej nie pragnęli, instynkt sam pchałby do niej, instynkt,
który broni człowieka przed zaduszeniem. Niemcy są naj gęściej za-
ludnionym krajem w Europie .

- Przepraszam. Polska .
- Zaraz - irytuje się Holler. - My chcemy żyć, wy chcecie żyć.

Zgodą można wszystko załatwić.

43



Pociągnął palcem po mapie.
- Nam jest potrzebne Pomorze, wy wezmlecie Kłajpedę. Za

Gdynię się wam zapłaci. No, i zostaje cały wschód. Czy pan jest na
prawdę przekonany, że Rosja się utrzyma? Że nie rozleci się lada
chwila? A jeśli się nie rozleci, wystarczy tylko trochę dopomóc.

- Słowem ~ zamiana?
- Tak. My trochę dalej na wschód, wy trochę dalej na wschód.

Zgodnie zresztą z prawem historii.
- Naturalnie, jeszcze i to...
Pan Holler stał się uroczysty. Nie zwraca na mnie uwagi. Nie

zauważa ironicznych docinków i spojrzeń.

- Bo najważniejsze jest w tym wszystkim - mówi - że to,
co się w Polsce uważa za tereny słowiańskie, nic ze Słowiańszczyzną

nie ma wspólnego. To są ziemie niemieckie. Praniemieckie. Urdeuisch!
Nawet Prusy Wschodnie, na których teren dopiero później przyszły

ludy bałtyckie.

- I tak u was wszyscy myślą?

- Tak u nas myślą wszyscy.
Ta trasa z Kassel nad morze obfitowała w interesujące spot

kania. W Hamburgu· natknąłem się na jednego z dziennikarzy pol
skich, który wyjechał z kraju przede mną i siedział już w Niemczech
od trzech miesięcy.

- Nie zrozumie się zupełnie tego, co dziś w Niemczech narasta,
o ile nie weźmie się pod uwagę faktu, że narodowy socj alizm
chce rozpocząć nową epokę. W sensie jak najbardziej do
słownym. Istnieje zamiar radykalnej reformy świata, która ma się

zacząć od Niemiec. Było kilka słupów granicznych w dziejach: dy
nastie egipskie, Mojżesz, Grecja, Rzym, Narodzenie Chrystusa. No
wym słupem granicznym dziejów ma być Hitler. W takiej skali
planująl Jeśli więc ktoś ocenia zamiary hitleryzmu jako jeszcze
jedną próbę zmian w obrębie stulecia - musi popełnić omyłkę.

Zresztą wystarczy się głębiej zastanowić: zwalczają chrześcijaństwo,

które trwało dwa tysiące lat, nawiązują do mitologii germańskiej, wy
powiedzieli ze znacznymi stratami dla siebie walkę Żydom, którzy
ciążyli na życiu państw Europy od całych stuleci. W ogóle w po
ciągnięciach hitleryzmu chętnie upatrują ludzie wyłącznie taktykę·

Ale gorzko się myli ten, kto ma nadzieję na odwrót w walce religijnej.
Dopóki utrzyma się dzisiejszy regime, religia, przede wszystkim re
ligia katolicka, będzie zwalczana, krępowana, skazywana na zagładę.

Chrystus jest przeszkodą dla początku nowej epoki, ponieważ sam za
czął epokę. Oczywiście, nie należy przypisywać zbyt wielkiej wagi po
wrotowi do bóstw pogańskich. W to sekciarstwo starogermańskiepa-
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Słupy graniczne dziejów w zestawieniu nie
mieckim godne są ołówka karykaturzysty.

kuje się wiele pieniędzy, starań i wysiłku, pan Rosenberg zaczynia je
drożdżami swojej mętnej umysłowości, ale nikt przecież w to nie wie
rzy, żeby Niemiec XX wieku modlił się do Wotana. Chodzi tylko
o nawrócenie do tego punktu, w którym na ziemiach niemieckich nie
było ani chrześcijaństwa, ani cywilizacji, ani racjonalizmu, ani Żydów:
rozpoczynamy epokę, musimy mieć wolne, "niezapaskudzone" obszary!

Z początkiem nowej epoki łączy się również pamięć o ziemi.
Zgłasza się do niej bardzo szerokie pretensje. Aby je mocno wkorze
nić w umysłowość zbiorową, rozwija się specjalną propagandę, a pro
paganda wydaje różne owoce. Niekiedy karykaturalne i pokraczne,
jak to autentyczne zdarzenie:

Dwóch Niemców z głębi Rzeszy wybrało się na wiosnę zeszłego

roku w odwiedziny do krewnych w Wielkopolsce. Nie byli tu od lat
dwudziestu. Jadą drogą na Krzyż, przejeżdżają przez Bydgoszcz, za
wadzają O Toruń i dążą W stronę Poznania.

Gada się O tym i o owym. Porównuje. Z wysokości narodowo
socj alistycznych ideałów czyni się różne cierpkie uwagi. Ale jest
i smętek. Jeden
z Niemców o-
glądając przez
okno wagonu
napis stacji
"Mogilno" po
wiada z melan
cholią:

-AusThorn
haben sie To
ruń gemacht,
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deutschen Na
men Mogilno
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W trakcie pisania książki stawano za moimi plecami pytano
ze zniecierpliwieniem:

Po cóż ci to?
- Co?
- No, ta prehistoria. Pomyśl, kto ci tak przeładowaną książkę

przeczyta. A poza tym to olbrzymi materia!. Czy ty zdołasz to
opanować?

- Spróbuję. A co do książki, że będzie mniej strawna, trudno,
przeczyta ją mniej ludzi, albo będą opuszczali trudniejsze rozdziały.

Musicie zrozumieć, że temat taki jak ten wciąga i zagarnia. Ja nie.
mogę wiedzieć "mniej więcej", ja muszę wiedzieć na pewno. Opowia
dałem, cośmy słyszeli w Hamburgu, co mówił później pan Sasse, pra
wa ręka dyrektora Kunkela ze Szczecina. Czułem od razu, że w tych
wywodach jest wiele rzeczy mylnych i naciągniętych, ale jak to
wykazać? Przeciwstawić się prostym "nieprawda"? To tylko po to
złościmy się na niemieckich pisarzy, że ich natchnieniem jest źle po
jęty patriotyzm, aby samemu włazić w podobne dowolności? Ja
muszę wiedzieć na pewno.

- No to sobie wiedz. Ale to są mroki, ciemności. Lepiej pisz
o tym, co jest dzisiaj. To jest ważne.

Powoli jednak opór stawał się mniejszy. Zjawiało się nawet
zainteresowanie, ale dla przyzwoitości należało jeszcze wzruszać nie
znacznie ramionami. Że to szperanie w prehistorii może i ważne i cie
kawe, a po pewnym czasie pociągające, ale co to może mieć za zna
czenie w naszych stosunkach i bilansach z Niemcami? Ważne jest
to, co jest dziś.

Takich twierdzeń było wiele. Przeciwsta\viałem się im i przeciw
stawiam. Kategorycznie. ieprzejednanie. Nauka, publicystyka i pro
paganda niemiecka, wziąwszy się mocno za ręce, prowadzą walkę ze
Słowiańszczyzną na wszystkich możliwych odcinkach, a ważną jej
część przenoszą w przeszłość. I żebyż te uzurpacje z przeszłości były

sporadyczne, przypadkowe, odosobnione. Ale to jest wiara, to jest
nowe wyznanie, kimon, epoka nowego poglądu na świat. Taka żarliwa

wiara przecieka przez granice, wkrada się w dusze, zostawia dręczący

osad zwątpienia. Zresztą po cóż daleko szukać? Wystarczy takie
zwykłe pytanie: ileż fałszywych poglądów nauki niemieckiej wśliznęło

się do poglądów uczonych polskich ostatnich lat kilkudziesięciu?

W początkowych planach podróży, oczywiście, ani mowy nie
było o prehistorii. Ani o prehistorii, ani o historii, ani o etnografii.
Ale temat wciąga, przemawia do ambicji, zmusza i przezwycięża

lenistwo. Więc jest na tych kartach prehistoria.
Cóż ona mówi?
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Kurtyna się podnosi. Na scenie panuje mrok. Współczesnywidz
nie lubi przedstawień ze ściemnionymi reflektorami, ale to widowisko,
które tu się rozegra, nie jest przeznaczone dla zwykłego widza.

Więc na scenie panuje mrok. Jeszcze na przodzie, w pierwszym
planie można rozeznać kształty przedmiotów i zdarzeń; im głębiej jed
nak w tzw. "horyzont" i kulisy, tym gorzej. Po scenie kręci się chu
dy, wysoki człowiek; niesie małą łopatkę i latarkę elektryczną. Jest
to prawdopodobnie aktor odtwarzający rolę prehistoryka, pana pro
fesora Józefa Kostrzewskiego. Z latarki płynie strumień światła i śliz

ga się po przedmiotach. Jest tak nikły wobec panujących ciemności,

że widza ogarnia lęk, czy ten upiorny, ciężki, bezwładny mrok nie za
dusi człowieka razem z jego pociesznym reflektorem. Zanim jednak
to nastąpi, struga światła uwija się w mrokach, jakby uskakiwała wro
gowi, i. co chwila oświetla jakiś nowy, drobniutki fragment, szczegół,

wycinek. Cóż one znaczą wobec ogromu sceny! Ale bądźmy cier
pliwi, nie wymagajmy od razu za wiele: z drobnych wycinków składa

się obraz. Już nie wydaje się tak ciemno.

Człowiek zaczął się w ostatniej z czterech wielkich epok geolo
gicznych - w czwartorzędzie. Tak nam mówią dotychczasowe wy
kopaliska. Od tej chwili, od tego przybliżonego określenia czasu roz
poczyna się wzmożona praca uczonych. Geologa luzuje archeolog
i prehistoryk. Starają się oni urządzić najwygodniej w powierzonych
sobie dzierżawach czasu. Duńczyk C. J. Thomson zapoczątkował po
dział jego na epoki, które idą w takiej kolejności:

epoka kamienna,
epoka brązowa,

epoka żelazna.

Epoka kamienna dzieli się z kolei na okresy:

paleolit (okres kamienny starszy),
mezolit (okres kamienny środkowy),

neolit (okres kamienny młodszy).

Epoka brązowa ma również swój odrębny podział na okresy.
Najobszerniejszy podział i zróżnicowanie posiada jednak dopiero
epoka żelazna, ale bo też znajduje się najbliżej nas. Idą tu: okres
halsztacki, lateński, rzymski, wędrówek ludów i okres wczesnohisto
ryczny, czyli okres nie małej już tylko latarki, ale czas pełnego prawie
światła.

Ten podział, jak każda ludzka miara, posiada pewne niedogod
ności. Jeśli chodzi o dwa pierwsze okresy epoki kamiennej i część
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brązowej - to są one dla wszystkich ludów jednakowe ciemne. Ale
już w połowie brązu pewne kraje podpływają pod światło historii,
podczas gdy inne tereny i inne ludy tkwić będą jeszcze długo w mare
tenebrarum. Historia nie dla wszystkich zaczyna się jednakowo. Dla

Egiptu - 3315 lat przed nar. Chrystusa,
Grecji 800 lat przed nar. Chrystusa,
Rzymu - 753 lat przed nar. Chrystusa,
Francji - około narodzenia Chrystusa,
Niemiec - w wieku VIII,
Polski - w wieku X,
Litwy i ludów bałtyckich w wieku XIII,
Ameryki - w wieku XV,

a dla wielu ludów, żyjących w prymitywnych warunkach, do dziś

dnia trwa jeszcze epoka kamienna.
Dzieje człowieka w naj starszych okresach kamiennych są in

teresujące i nieraz pełne napięcia dramatycznego. Człowiek jest wten
czas koczownikiem, ma wielu groźnych nieprzyjaciół w świecie zwie
rzęcym, musi często walczyć z hieną o posiadanie jaskini jako schro
nienia. Ale książka niniejsza nie traktuje o prehistorii, tylko się nią

posługuje dla swoich celów. Profesor Kostrzewski napisał w jednej
ze swoich prac: " ...śmiało możemy stwierdzić, że w okresie tym (neo
licie) stworzone zostaly podstawy całej późniejszej cywilizacji euro
pejskiej". Interesuje nas przeto dopiero neolit.

Wielkich, osobnych zespołów kulturalnych odróżnia się osiem.
Nie można jeszcze w tych czasach mówić o narodowościach czy ra
sach, mówi się o zespołach i grupach kulturalnych, z których póź

niej wyszły poszczególne narodowości. Na ziemiach dzisiejszej Pol
ski, dzisiejszych Niemiec i na terenach okolicznych występują trzy
główne zespoły: północno-europejskakultura grobów megalitycznych,
środkowo-europejskakultura ceramiki sznurowej, oraz naddunajska
kultura ceramiki wstęgowej. Jak z samych nazw tych wielkich grup
kulturowych wynika, archeolog musi się chwytać nie lada sposobów
dla zróżniczkowania pierwotnego społeczeństwa ludzkiego. W pew
nych terenach cechą najbardziej charakterystycznąbędzie forma gro
bów i sposób grzebania zmarłych, na innych - odmienność kształtów

wykopanej ceramiki. Co więcej! przed rozkopującym wnętrze ziemi
archeologiem otwiera się niezwykłewidowisko: groby walczą ze sobąl

Jeden sposób grzebania zmarłych przenika w tereny, na których
grzebano w sposób odmienny. W jednej i tej samej warstwie można

znaleźć dwie metody grzebania. Wtedy fantazji nie trudno dobudo-
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1. W czworoboku o granicach: płd. brzeg Bał

tyku - linia prosta od ujścia Łaby przez Czeski
Las ku Dunajowi - Dunaj - Wisła trwa od końca

neolitu wielka kultura ro~nicza - prarodzic Słowiań

szczyzny. Tu w II okresie epoki brązowej wyłania

się jako zwarta i jednolita całość wybitnie rolni
cza kultura cmentarzysk popielnicowych typu łużyc

kiego, z której wywodzimy się wraz z resztą Słowian.

2. Już od młodszej epoki brązowej poczynając

uderzają w nas od zachodu przybyłe ze Skandy
nawii ludy koczownicze. Tym samym szlakiem
idzie później poprzez całe wieki napór niemiecki.

3. Niektóre z tych ludów przejściowo zajmują na
sze ziemie, ale opuszczają je niebawem, znęcone

widokiem łupów i wygodniejszego życia na tery
torium rozpadającego się cesarstwa rzymskiego.

S T Ą D WNIOSKI

1. N a ziemiach tych siedzimy z górą ... cztery ty
siące lat. Wyrośliśmy z kultury rolniczej, która prze
de wszystkim tworzy cywilizację, a nie z włóczęgi.

2. Ziemie te zr aszaj ą d wie rzeki: Odr a
W i s ł a. R z e k i t e s ą o d w i e c z n i e n a s z e.

3. Na ziemiach tych byliśmy, jesteśmy i będziemy.





wać fakt na pewno prawdziwy, że to, co dziś odnajdujemy pod formą

walki grobów, było kiedyś walką różnych ludów używających roz
maitego sposobu grzebalnego. Poprzez martwe znaleziska szukamy
żywego człowieka.

W neolicie na terenach Szwecji południowej, Jutlandii i na wy
spach duńskich żyją ludy kultury grobów megalitycznych, czyli ol
brzymich. Forma tych grobów nie jest stała, choć są to zawsze groby
wielkie, rodzinne. Dokonują się różne drobne zmiany w przeciągu

z górą tysiąca lat, przez które trwa neolit. Ale ciągle jest to
kultura jednego typu, obejmuje ludy jednego pochodzenia i rasy.
Źródła jej tkwią w Skandynawii, skąd się rozlewa na Danię, dzisiejsze
Niemcy północno-zachodnie, Holandię. Czyni wypady również na
niektóre tereny polskie, gdzie znamy jej oddziaływanie z wykopalisk
występujących pod nazwą "grobów kujawskich".

Nie ulega wątpliwości, że ta inwazja północy na całą Europę

odbywała się p-rzez sporadyczne napady szczepów pochodzących ze
Skandynawii. Przy czym zazwyczaj działo się to w ten sposób, że

kultura grobów megalitycznych, wtargnąwszy na teren innej kultury,
tylko jakiś czas się utrzymywała: najeźdźcy szybko rozpływali się

w masach ludów miejscowych. Dłużej i trwalej utrzymywała się ta
kultura tylko wzdłuż brzegów morskich, choć i tam nie utrzymywatl
się samodzielnie zbyt długo. Na wybrzeżu bałtyckim w czasach swego
największego nasilenia ludy te nie posunęły się poza Odrę.

Konkurowała z megalitami inna kultura, pochodząca z Turyngii,
kultura ceramiki sznurowej. Zmarłych nie grzebano okazale i zbio
rowo, chowano ich w pojedynczych grobach, pokrytych drobny
mi kamieniami, po czym sypano kopczyk. Rzadko tylko palono nie
boszczyków. Ludy tej kultury są zupełnie odrębne od kultury po
przedniej. Z Turyngii, gdzie znajdowało się ognisko, rozlała się ona
na całą północną i wschodnią część basenu bałtyckiego. Ceramika
sznurowa okazała się bardzo silna i miała również swój okres roz
kwitu: na pewien czas zawojowała nawet Skandynawię.

Trzecia wielka grupa kulturowa, która nas tu obchodzi, to nad
dunajska kultura ceramiki wstęgowej. Składały się na nią w różnych

czasach i na różnych terenach liczne rozgałęzienia: ceramiki spiralno
meandrowej, ceramiki kreskowo-kłutej, ceramiki promienistej, ce
ramiki wielobarwnie malowanej i inne. Rozmiar tej kultury był

olbrzymi. Trudno nawet ustalić, gdzie znajdowało się jej ogni
sko. Dla nas najważniejszym pozostaje stwierdzenie, że jej zasięg

pod różnymi postaciami zachodził na dzisiejsze tereny polskie.
l jeszcze jedno, że ludy tej kultury były od samych początków neolitu
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ludami rolniczymi, w przeciwieństwie do koczowniczego i myśliwsko

rybackiego charakteru ludów dwóch kultur poprzednio wymienionych.
Taki jest ogólny obraz tego neolitycznego okresu. Trzeba przy

znać, że dla ludzi pragnących wiązać doraźnie zdobycze nauki z aktual
nością albo ze znanymi im dobrze kształtami - obraz niezbyt zachę

cający i jasny. Ale i dla nich są tu rzeczy ciekawe. Rysuje się już

bardzo wyraźnie kontur czegoś, co można uznać za pierwotne grupy
etnograficzne: w Skandynawii mieszkają ludy kultury megalitycznej,
o silnej okresowej ekspansji poza własne granice, a kierunki tej eks
pansji podobne są do tych, którymi później tylokrotnie chodziły

liczne szczepy germańskie.

Od Jutlandii na wschód i północ, ponad wschodnim basenem
Morza Bałtyckiego rozpościera się zupełnie odrębna grupa etniczna,
która jest najprawdopodobniej naj starszym odpowiednikiem ludów
bałtyckich. I wreszcie środek Europy zajęty przez ludy o charakterze
rolniczym. Są wśród nich szczepy zamieszkujące ziemie dzisiejszej
Polski i dochodzące na północy do Morza Bałtyckiego.

To był pierwszy plan prehistorycznego' widowiska. A teraz plan
dalszy.

W porównaniu z epoką poprzednią czyni człowiek poważny krok
naprzód. Sprawia to wynalazek miedzi, a zwłaszcza umiejętność mie
szania jej z cyną i uzyskiwania brązowego stopu. W Egipcie spo
tyka się wyroby brązowe już w trzecim tysiącleciu przed Chrystu
sem, do Europy środkowej dociera brąz jednak dopiero około roku
1800. Odkrycie brązowego stopu powoduje wielki rozwój techniki.
Garncarstwo epoki brązowej niewiele postępuje w rozwoju, krążek

garncarski nadal używany jest tylko w Egipcie i Troi, ale technika
metalu stoi wysoko. Człowiek umie już kopać sztolnie w poszukiwa
niu miedzi i cyny, umie odlewać formy metalowe w sposób bardzo
precyzyjny. Kopalnie miedzi znajdują się w Hiszpanii, Irlandii i na
Węgrzech. Skandynawia ich nie ma, ale nie rezygnuje z własnego

przemysłu - sprowadza miedź w wielkiej obfitości. Rozwija się więc

handel, przyczyniając się do wymiany wartości nie tylko material
nych, ale i duchowych, estetycznych i religijnych. Zwyczaj chowania
zwłok zastępuje zwyczaj palenia, co ma swój powód w wykształcaniu

się pojęć religijnych: ciało pali się po śmierci dla wyzwolenia ze zmar
łego jego istoty duchowej. Ludy koczownicze, myśliwsko-rybackie

i pasterskie usuwają się na peryferie olbrzymich terenów. Rozkwita
rolnictwo. Zarysowują się pierwsze początki przemysłu: odlewnictwa,
garncarstwa, tkactwa. Powstają pierwsze większe skupienia ludzkie.
Człowiek idzie więc ostrym marszem naprzód.
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Prehistorycy dzielą tę epokę na cztery, gdzie indziej na plęC

okresów, ale. bardziej ważne dla celów tej książki są grupy lokalne
epoki brązowej, które udało się wyodrębnić. Dla terenu, który nas
interesuje, najważniejsze są: grupa skandynawska i kultura tzw
"łużycka". Wypadnie również wspomnieć o kulturze praceltyckiej,
ważnej ze względu na tematy w tej książce poruszone. Praceltowie
posiadają ziemie dzisiejszej Francji, Niemiec południowych i czę

ściowo Szwajcarii.
Przechodząc w teren, spotykamy w nim kultury, które pod

względem terytorialnym pokrywają się niemal zupełnie z poszczegól
nymi kulturami epoki poprzedniej. Kultura brązowa skandynawska
występuje w Skandynawii oraz w Danii i w Niemczech północno

zachodnich. W wykopaliskach nie ma gwałtownych przeskoków,
formy znalezisk przechodzą łagodną ewolucję. "Trwa tu w epoce brą

zowej nadal ta sama ludność, którą znamy z neolitu, tzn. ludy pra
germańskie" - pisze prof. Kostrzewski.

Gród biskupiński sprzed 2500 lat według rekonstrukcji Wacława Boratyńskiego.



Kultura ta wykazuje znaczne bogactwo. W wykopaliskach zna
leźć można piękne i pomysłowe wyroby miedziane i złote. Chodzi tu
już nie tylko o sprzęty czysto użytkowe, ale również'i o ozdoby: na
szyjniki, naramienniki, bransolety. Broń inkrustuje się bursztynem
lub żywicą, Zjawiają się ubiory wełniane. Na skałach pierwsze
rysunki, które informują o znajomości pługa, koni wierzchowych i po
ciągowych, o wyprawach morskich i staczanych walkach. Aby dopeł

nić obrazu, warto wspomnieć, że pojawia się na północy pierwszy
instrument muzyczny "lur" i wyroby przemysłu zabawkarskiego.

Język indoeuropejski przynoszą pierwotnej ludności skandy
nawii ludy ceramiki sznurowej, które tu przychodzą w drugim okresie
epoki brązowej i wpływają na ostateczne ukształtowanie się typu ger
mańskiego. Od nich również wzięli Germanie swą długogłowość

(typ nordycki).

Teraz zbliża się fakt, który nas żywo interesuje. Na widownię

występuje kultura "łużycka". Występuje na terenie zajętym dawniej
przez kultury ceramiki wstęgowej i jej rozgałęzień. W czasie swego
największego zasięgu, w kOJ1cowej fazie epoki brązowej i na początku

żelaznej, zajmuje kultura "łużycka" olbrzymie terytorium, które roz
ciągało się od wybrzeży Bałtyku aż do środkowego Dunaju, od Łaby

środkowej aż poza Bug. a północy stykała się - przez morze 
z kulturą skandynawską, na południu - przez góry - z brązową

kulturą węgiersko-rumuJ1ską. Ognisko tej kultury znajdowało się

prawdopodobnie na Łużycach oraz na Dolnym i Środkowym Śląsku.

Kultura "łużycka" nie występuje od razu i wyraźnie w począt

kach epoki brązowej. W pierwszym okresie rozwija się w swoim cen
trum z kultury unietyckiej, przez drugi okres kształtuje się (nosi
wtenczas nazwę kultury przedłużyckiej), aby rozkwitnąć wspaniale
i szeroko w środku epoki brązowej jako wielka kultura "łużycka".

Charakterystyczne cechy dla niej to groby ciałopalne, które po
jawiają się w formie kurhanów. I na terenie Skandynawii, i w innych
okolicach zdarzały się sporadycznie wypadki palenia zwłok, ale w kul
turze "łużyckiej" zwyczaj ten stał się powszechny i przetrwał naj
dłużej, przez tysiąclecia,; stąd mówi się często w związku z nią

o "ludzie cmentarzysk ciałopalnych". Kurhany zmieniają się z biegiem
czasu w groby płaskie, umieszczane jedne przy drugich; cmentarze
składały się niekiedy z kilkuset mogil. Wewnątrz grobów obfitość

pięknej ceramiki, w której ludy te celowały. Poza tym kilka, kilka
naście, kilkadziesiąt naczyń rytualnych. Ceramika "łużycka" mierzyć

się może z wyrobami ceramicznymi całej pozostałej Europy. Zrazu
formy są proste, surowe, o kanciastym profilu, ale niebawem rozwi-
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jają się coraz wspanialej. Profil łagodnicje, ornamenty stają się bar
dziej urozmaicone, ograniczona picrwotnie ilość form zasadniczych
szybko wzrasta, delikatnieje glina, a powierzchnia pierwotnie bru
natna staje się ciemną, lśniącą lub powleka się polichromiil (Kostrzew
ski). W zakresic przemysłu brązowcgo kultura "łużycka" nic dochodzi
do specjalnie wysokich osiągni(;ć, choć i tu wykopaliska przynoszą

rzeczy bardzo piękne.

W ogóle panuje taki rozdział twórczości, że Skandynawia tych
czasów posiada piękne wyroby brązowe, a nikłą ceramikę, kultura
"łużycka" przeciwnie, ma ceramikę piękną i estetyczną·

Piękny dzierl września roku 1938. Wjeżdżamy na boczną drogę

od gościńca prowadząccgo do Żnina w Wielkopolsce. Gdy zniknęły

chaty wsi, widać z daleka blask jeziora. Jeszcze kilometr i dostrzec
można już półwysep, wykopane doły, zwały ziemi i drewniane bu
dynki. Przypomina to trochę festyn podmiejski, trochę e.ap inży

nierski przy budowie nowej linii kolejowej. A w rz~zywistości jest
to Biskupin, miejscowość dziś niemal mityczna, miejscowość-symbol,

wokół którego zbiera się wiele wrzawy, ale jak się okazuje, wrzawy
tej jest jeszcze za mało.

- A więc to jest tcn Biskupin! - powiadają moje towarzyszki.
W głosach brzmi nuta zawodu, fizjonomie są przeciągnięte. Nie
dobrze zbyt wiele rzeczy naprzód zapowiadać. Spodziewa się człowiek

. nie wiadomo czego, a zastaje trochę starych, zbutwiałych bierwion.
Istotnie, rzecz z pierwszego wejrzenia nie przedstawia się pory

wająco. Lepicj niż mizerne i niemrawo prowadzone wykopaliska
w Wołyniu nad Odrą, ale i tak nieefektownie. Już bardziej nęcąco

wygląda "Karczma pod skorupą", obwiedziona drewnianym często

kołem. Dochodzi stamtąd wrzawa, śmiech i piski. Leje się piwo,
limoniada, odchodzą "płaskie". Na tym samym miejscu 2500 lat temu
Słowianin strugał strzały do łuku, a jego kobieta warzyła krupy i po
lewkę z owsa.

Ale przezwyciężamy nałogi mieszczańskie, aby każdą czynność

zaczynać i kOJlczyć w restauracji, choćby to była stylowa restauracja
z rozbitą skorupą nad furtką. Idziemy zwiedzać.

I wtenczas się zaczyna. Jak to nazwać: misterium? olśnienie?

rewelacja? ·Wszystko za mało. Jakiś Amerykanin chciał kupić zbu
twiałe belki chat i wywieźć do swego kraju. Ale nie dali mu. Pewnie.
Przecież ten Biskupin to nasza legitymacja naj starsza, to świadectwo

naszej naturalnej dawności, to w kotlcu silny, niezwalczony argument
przeciw chytrości nauki niemieckiej. Osada bagienna w Biskupinie
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Odkopany wal obronny grodu biskupińskiegowidziany z góry.



reprezentuje właśnie kulturę "łużycką" z epoki brązowej, choć sama
pochodzi z czasów trochę późniejszych. Bagatela! Zręby chat, cho
dniki, pomosty, falochrony, przystaI1 dla łodzi - przeleżały w ziemi
równe dwadzieścia pięć stuleci! Warto wspomnieć mimochodem, że

Rzym wówczas dopiero się zaczynał.

Zwiedzanie Biskupina posiada swoj ą ustaloną kolejność. Roz
pada się na dwie części: zwiedzanie wykopalisk złożonych w "mu
zeum" i oglądanie samej osady. Dla obdarzonych mniejszą fantazją

i dla dzieci dodano jeszcze błyskotki: rekonstrukcjęchaty, część chod·
nika i fragment cokołu, na który można wejść wygodnymi schodami
i na tle malowniczych bierwion pozwolić się sfotografować.

Oczywiście bardziej pasjonujące jest zwiedzanie samej osady.
Działa tu złudzenie, pracuje fantazja, która - jeśli jest bardzo po
budliwa - może zobaczyć jeszcze wyraźny i świeży ślad dawnego
życia. Ale i dla ludzi o cięższej wyobraźni są niezłe sposoby: należy

się najpierw dokładnie przyjrzeć zrębom poszczególnych chat, sposo
bowi wbij ania pali, ustawiania ścian i następnie pomaszerować do po
bliskiej wsi Biskupina. Zobaczy się wówczas zamieszkałą z dymiącym

kominem (gospodyni warzy wieczerzę) chatę, która dokładnie tak
samo wygląda, tak samo jest zbudowana "na łątkę", jak chata dwa
dzieścia pięć stuleci temu! Cóż za drapieżna moc trwania! I jaki
bezpośredni rodowód!

W "muzeum" za to wrażenia bardziej szczegółowe. Kawałki albo
nawet całe przedmioty z dawnego życia. A nie było to życie znów
tak bardzo prowizoryczne i prymitywne. Czegóż bo nie ma w tym
"muzeum"! Narzędzia rolnicze, narzędzia rybackie, narzędzia my
śliwskie, haczyki, groty, strzały z kości, z kamienia. Jest piękny ko
ściany harpun do łowienia większych ryb i kilka szydeł do szycia
skóry. Są przedmioty z brązu. Są garnki, misy, chochle, nieledwie
łyżki. Są zabawki dziecięce i ozdoby kobiece - kolczyki, grzebienie,
pierścionki. Są żarna i pług, pomysłowo skonstruowane drzwi i nie
zwykle precyzyjnie wykonane koło z osią do wozu, jakiego wówczas
używano.

Osada biskupiI1ska była wielkim skupieniem ludzi, była gro
dem. Wewnątrz cokołu chowało się kilkadziesiąt czy sto kilkadzie
siąt chat. Pomysłowości i sprytu nie brakło tym naszym praojcom.
Musieli tak budować swoją osadę, aby była obronna. Obronna przed
ludźmi i zwierzętami. Więc dla ułatwienia sobie roboty wyzyskali
wyspę otaczając ją wokoło potężnym drewnianym - wałem obron
nym. Znany to system z późniejszych już czasów z opoli, osad i gro
dów słowiańskich. Słowianie nigdy nie budowali swoich siedzisk na
otwartej przestrzeni, rzadko również na wzgórzach. Za to półwyspy,
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wyspy, ostrowy, mIejSCa między moczarami (to wilgotność mocza
rzysk biskupińskich zachowała osadę tak długo) - wszystkie takie
miejsca cieszyły się wzięciem.

Odkrycie Biskupina otworzyło prawo serii. Posypały się znale
ziska podobnego typu, choć nie tak wielkie i nie tak odległych czasów
tyczące, w Wielkopolsce, i na Pomorzu, i na Śląsku. Ba, nawet daleko
za granicami zachodnimi.

Zaczęły napływać stamtąd, z Niemiec, naprzód nieśmiałe, wsty
dliwe wieści o odkrywaniu grodów słowiańskich. Co prawda zastrze
gano się, że to znaleziska z czasów późniejszych, ale i o bardzo daw
nych była mowa. Byłaby ta mowa wcale inna, gdyby nauka niemiecka
z równą gorliwością pracowała nad wykopaliskami słowiańskimi, jak
pracuje nad tymi, które uznaje (bardzo często niesłusznie) za ger
mańskie. Wtenczas ten Biskupin rozszedłby się szeroką falą daleko
na zachód, południe i północ, od Morza Bałtyckiego za Łabę, ku
Renowi, Fuldzie czyli Wełtawie i Menowi aż do Dunaju, i mógłby się

pięknie połączyć z odkryciami antropologów, którzy znajdowali
czaszki słowiańskie pod Bambergiem, Wiirzburgiem i jeszcze głębiej.

w środkowej Szwajcarii.
Wracamy przed zmierzchem. Droga kręci się wśród malowni·

czego krajobrazu okolic Gniezna. Za moimi plecami jakieś szepty
i westchnienia. Wreszcie:

- To jest olśniewające. Ten Biskupin.
Powiedziane to zostało z pewnym ociąganiem i po długiej walce

wewnętrznej. Kobiety niechętnie przyznają się do porażki. Zwłaszcza

wobec mężczyzny. W tym wypadku trudno jednak było zdzierżyć.

Biskupin był za piękny. Ale i piękne musiały być dawne biskupińskie

czasy. Ustrój był patriarchalny. Regime panował ostry. Kobieta na
pewno nie musiała staczać aż długiej walki wewnętrznej, aby przy
znać mężczyźnierację. Wiedziałao tym bez rozumowania. Piękne czasy!

Biskupin jest oknem, przez które można zajrzeć w głąb czasów.
Mówiąc o kulturze "łużyckiej", trudno było nie spojrzeć przez to
okno. Zajrzeć, dotknąć się dawnych kształtów, nadychać się najdaw
niejszej SłowiaIlszczyznyi wrócić do nudnych nazw prehistorycznych.

Po epoce brązowej następuje epoka żelazna. Mroki coraz bar·
dziej rzedną; panuje przedporanny cień. Niebawem i on się rozproszy.
Nie nad wszystkimi krajami równocześnie. Ale już wre niepokój,
dochodzą hałasy, krzątanina; ludzkość przed ostatecznym obudze
niem się do świadomego życia śni ostatnie resztki snów.

Żelazo było znane niektórym ludom już w XIII wieku przed
Chrystusem, ale nie umiano go użytkować; używało się go do inkru-
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stacji przedmiotów brązowych na równi ze zlotem. Dopiero mmeJ
więcej trzy wieki później następuje przewaga żelaza nad innymi me
talami. Rozpoczyna się okres żelazny.

Okres ten jest już bardzo bogaty w szczegóły. Więc trudno
mówić tu o nich wszystkich. Zostawiamy wiele spraw na boku, a zaj
mujemy się tylko dalszymi losami kultury "łużyckiej". Wjeżdża ona
w okres epoki żelaznej w najpełniejszym swoim rozkwicie. Jest sze
roko rozprzestrzeniona, obrasta w nowe formy, wypracowane albo
przejęte z południ~, i jest bardzo konserwatywna: ona najkonsekwent
niej i uparcie trzyma się zwyczaju palenia zmarłych.

W tych czasach spotykają kulturę "łużycką" dwie przygody. Od
środkowej Łaby nacierają na nią ludy północne i na jakiś czas spy ..
chają z odwiecznych terytoriów. Zaatakowani wetują sobie klęskę

opanowaniem ziem na wschodzie aż do Wołynia i Małopolski Wscho
dniej. Ale i od wschodu nadciąga zła przygoda. Na zachód od ujścia

Wisly w pierwszym okresie żelaznym wytwarza się kultura grobów
skrzynkowych. Od swoich pierwotnych pieleszy posuwa się ta kultura
wzdłuż Wisły i Bugu. W pewnym okresie wykazuje ona wielką żywot

ność, przeciąga przez spore terytoria kultury "łużyckiej", dochodząc

aż do Dolnego i Środkowego Śląska. Charakterystyczny dla tej kul
tury jest kształt urn: w formie twarzy, później w formie chaty.

Uczeni niemieccy swoim zwyczajem twierdzą, że kultura grobów
skrzynkowych reprezentowałaludność germańską. Większość jednak
prehistoryków polskich jest zdania, że był to północny odłam Sło

wian, naj bliżej spokrewniony z ludami bałtyckimi, protoplastami
Litwinów, Łotyszów i Prusów. Ludność kultury grobów skrzynko
wych rozwinęła się z miejscowej grupy kultury łużyckiej, zjawiają

cej się tu w trzecim okresie epoki brązowej. Ten .północny odłam

ludności prasłowiańskiej, oddzielony zaporą bagien nadnoteckich od
głównego trzonu Prasłowian na południu i wystawiony na oddzia
ływanie północy, rozwija się nieco odrębnie od reszty. Zajęcie przez
nich całego niemal obszaru kultury prasłowiańskiej i przemieszanie
się przybyszów z tubylcami wytwarza około r. 1000 przed Chrystu
sem nowy i jednolity typ kultury.

W następnych okresach kultura "łużycka" przycicha, zanika, tak
że niektórzy uczeni stwierdzili pochopnie jej zupełny rozpad. Ale ona
tylko przycichła, przycupnęła w posadach, aby odezwać się w swoim
czasie, który jeszcze dla niej nie nadszedł.

Zaczynają się wielkie procesy dziejowe. Na widownię wcho
dzą - przeżywając kolejny okres aktywności - ludy celtyckie. Ger
manie tymczasem szykują się do skoku, który nastąpi już niebawem,
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a na razie awanturują się na południowym wybrzeżu Bałtyku, na
które ciągle czynią najazdy, lecz ciągle są spychani przez Słowian.

Jest również pewne intermedium, o którym warto wspomnieć.

W połowie ostatniego tysiąclecia przed Chrystusem wytworzyła się

w okolicach Morza Czarnego silna kultura Scytów, którzy czynili zwy
cięskie wyprawy w głąb Europy, sięgając aż do Małopolski i Łużyc.

Lecz już w II wieku przed Chrystusem Scytowie ulegają Sarmatom
i stapiają się z nimi niebawem w jeden lud. Ta wzmianka o Scytach
i Sarmatach ważna jest ze względu na dawniejsze teorie naukowe,
które Słowiańszczyznę i Polskę wywodziły z tych ludów.

Wielka scena Europy rozjaśnia się prawie zupełnie. W czasie roz
poczynania się nowej ery, w latach narodzenia Chrystusa przód sceny
jest już zupełnie widny, tylko północne strony zalega jeszcze półcień.

Nikły strumyk światła z latarki prehistoryka przecież na coś się przy
dal. Z wąskich skrawków powstał wcale dokładny obraz. Dla nas,
którzy rozpatrujemy te sprawy ze stanowiska Słowiańszczyzny,udaje
się z niego wyprowadzić wcale wyraźne wnioski.

Od czasów bardzo dawnych, od młodszej epoki kamiennej, czyli
neolitu, widzieliśmyw pośrodku Europy, na wielkim obszarze czworo
boku, którego jedną stroną jest brzeg Bałtyku, drugą linia prosta na
południe od ujścia Łaby, trzecią Dunaj, czwartą daleka granica wscho
dnia - wielką kulturę rolniczą. W różnych okresach czasu przybie
rała różną nazwę, ale w istocie swej była zawsze identyczna. Po je
dnej naszej stronie mieliśmy zawsze ludy celtyckie, między które od
naj dawniejszych czasów wpychał się klin koczowniczych ludów ciąg

nących ze Skandynawii, po drugiej stronie leżały ludy wschodniego
Bałtyku.

Szczególnie obchodzi nas wybrzeże morskie na wschód od Łaby.

Wydaje się nie ulegać wątpliwości, że były to graniczne ziemie póź

niejszej Słowiańszczyzny. Ziemie zresztą nieszczęśliwe. Od najdaw
niejszych okresów widać ciągłe najazdy ludów północnych. Nie usa
dawiają się tu one na dłużej, zostają wypierane, mieszają się z tubyl
cami, a niekiedy są tu tylko przejściowo, w drodze na południe.

Przewalają się przez te nadbrzeżne ziemie złe losy. Ziemia
krwawi bezustannie, jest terenem, przez który przeciągają różne

szczepy w swoich dalekich wędrówkach. Ale w ludach tubylczych
musi tkwić siła nie lada, skoro pomimo swej rolniczej łagodności 
utrzymują się przecież wytrwale na swoich ziemiach i w tym potopie
obcych ludów nie zatracają swego rodzimego charakteru: Słowianin

nadbałtycki - odkąd tylko można notować jego mowę - mówi tak
samo, jak mówił Słowianin na Kujawach i pod Kr:lkowem.
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u ZROOEL
"Prawa do ziemi zdobywa ten. kto tę ziemię uprawiał i tak ukochał. że na nlel

zosłał. a nie fen. klo porywał z niej skarby, wycisnął. co mó~. z jej mieszkańców

i w końcu po~ardziwszy nią poszedł szuKać cieplejszych okolic, Cichy pracownik

ma większe do niej prawa. niż chwilowy najeżdźca," WACLAW SOBjESKI

Benito Mussolini, gdy chciał z lazarona uczynić pełnego czło

wieka, odwołał się do bardzo odległej przeszłości, bez skrupułów

wskazał na wielkie imperium rzymskie. Adolf Hitler urabia swoich
nieco przyciężkich i poczynających się rozlazić we wzrastającym po
stępie materialnym ziomków przez demonstrowanie im wzorów wspa
niałych olbrzymów skandynawskich. Slowianina przeszłość nie inte
resuje. Nie zainteresowal się przez długi czas nawet tym prostym,
zdawałoby się, pytaniem: skąd się wywodzi.

Słowianin wierzy w bajki, a i tych dobrze nie zna. Podziw bie
rze, jak mało wynieśliśmy ze szkół tej wiedzy, która mogłaby po,
wiedzieć coś bliższego o pochodzeniu Słowian. Zresztą dopiero dziś

się okazuje, że szkoła sama tej wiedzy nie miała.

Do czasów ostatnich właściwie nic prócz średniowiecznychbajek
o swóim pochodzeniu nie wiedzieliśmy. Stwierdzić to można dopiero
dziś, kiedy najnowsze pokolenie uczonych polskich wzięło się uczciwie
do prehistorii i antropologii.

Jest w naszej najdawniejszej przeszłości jedna przykra sprawa,
która może służyć za pewne usprawiedliwienie dla zaniedbań. Oto ża

den z wielkich pisarży starożytnych nie wspomina nazwy "Słowian".
Wymieniali rozmaite kraje i ludy, ale o Słowianach mowy w ich pis
mach nie było.

Już w średniowieczu rozumiano, że ten brak nazwy nie może

oznaczać braku ludów tą nazwą później objętych. Słusznie sądzono,

że początkowo ludy te inaczej się nazywały. Poczęto szukać i domy
ślać się.



W głębokim średniowieczu, kiedy żarliwość religijna kazała

brać każde wyrażenie Pisma św. dosłownie, żyła powszechna wiara,
że wszystkie ludy stały niegdyś pod wieżą Babel i że dopiero stam
tąd porozchodziły się szukać wygodnych siedlisk.

Pod wieżą pomieszanych języków musieli być i Słowianie. Znano
nawet drogę, którą zawędrowali do Europy. Prowadziła ona spod
wieży Babel przez Azję Mniejszą i Półwysep Bałkański nad Dunaj.
Ponieważ na tych właśnie ziemiach nad Dunajem mieszkali w staro
żytności Illirowie, Kadłubek przeto i Długosz byli przekonani, że He
rodot, Ptolomeusz oraz inni pisarze starożytni pod tą dźwięczną na
zwą ukryli naszych protoplastów. Uczeni niemieccy do dziś dnia są

jednego poglądu z naszym mistrzem Kadłubkiem, albowiem takie
przekonanie bardzo ładnie wiąże się im z teorią młodszości Słowian

na ziemiach Europy.
Ale gdzie indziej, nie w Niemczech, tylko w całym świecie cywi

lizowanym, już w XVI stuleciu porzucono ten naiwny pogląd. Po
wstała nowa teoria, postawiona przez Kromera, o przybyciu Słowian

w bardzo dawnych czasach przez Kaukaz i Ukrainę. A ponieważ

pisarze starożytni całą wschodnią część Europy nazywali Sarmacją

od irańskiego ludu Sarmatów, przeto sądził Kromer, że Polacy to
gałąź wielkiej sarmackiej rodziny ludów, która się następnie nazwała

Słowiańszczyzną.

W dwa wieki później i to tłumaczenie unicestwiono. Uczeni
historycy ustalili,. że jeszcze przed narodzeniem Chrystusa na po
siadłości Sarmatów napadli Scytowie. Oba ludy niebawem najdokla
dniej się ze sobą przemieszały, tworząc jeden lud, występujący pod
nazwą Scytów, i to mieli być protoplaści Słowian. Ale wszystkie te
tłumaczenia i teorie, bardzo dowolne i jedynie na domyśle oparte,
przez nowsze badania naukowe zostały rozbite do szczętu.

W potoczne wyobrażeniawbiły się jednak tak silnie, że na dobrą

sprawę do dziś dnia jeszcze pokutują wśród inteligencji i nie schodzą

z łarrów czytanek szkolnych. Poważnym sukursem tego trwania są

dzieła literackie dawniejszej naszej literatury, a przede wszystkim
dzieła poezji romantycznej, gdzie często utożsamia się Polaka z Sar
matą, a początki narodu wywodzi się od Scytów.

Uczony archeolog duński Sophus Miiller ustalił ponad wszelką

wątpliwość, że Słowianie zachodni siedzieli na swoich późniejszych

ziemiach już na kilka wieków przedtem, zanim rozpoczęła się ich
pisana historia. A wielki uczony· prehistoryk czeski Niederle ustalił,

że pierwotna, bardzo dawna kolebka Słowian znajdowała się na pół

noc od Karpat.
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Ciekawych przy tym użyto przesłanek. Ustalono, że czysty typ
nordyczny najczęściej występował wśród Słowian, czaszki zaś nor
dyckie właśnie na północ od Karpat aż ku Bałtykowi zaścielały wnę

trze ziemi. Teorie rasowe, tak efektowne w użyciu codziennym,
ucieszne figle potrafią płatać swoim wyznawcom, gdy się tym teoriom
przyjrzeć ze stanowiska nauki. Przypomnieć tu warto twierdzenie
archeologów, że w środkowej epoce kamiennej na terenach dzisiej
szych Niemiec południowych musiały mieszkać ludy negroidalne,
które z północnej Afryki podejmowałygromadne inwazje na Europę.

A działo się to wówczas, gdy na kontynencie afrykańskim kwitły

potężne cywilizacje i gdy Europa przeżywała swój naj głębszy sen
barbarzyństwal

Od czasu Mi.illera i Niederlego praca nad ustaleniem pierwotnych
siedzib słowiańskich postępuje żywo naprzód. Uczeni chwytają się

bardzo pomysłowych sposobów, aby możliwie jak naj dokładniej
oznaczyć nie tylko przybliżone, ale prawdziwe granice. Sprawę zgłę

biają nie tylko archeologowie, prehistorycy, antropologowie, etnogra
fowie i językoznawcy, ale nawet przyrodnicy mają wiele do powie
dzenia. I to nie byle col

Prof. Rostafiński ustala dawne granice Słowian przy pomocy
nazwy drzew, których brzmienie jest podobne we wszystkich języ

kach słowiailskich; chodzi tu o nazwy buku, grabu, cisu i bluszczu.
Przez wykreślenie zasięgu występowania tych nazw powstają granice
pewnego terenu, który pokrywa się z ustaleniami innych dyscyplin
naukowych o granicach Słowiańszczyzny. Antropolog prof. Czeka
nowski zgadza się na taką formę ujmowania sprawy, dod~jąc, że

obszar ten był bardzo znaczny, albowiem w epoce brązowej gra·
nica buku była przesunięta więcej na zachód niż dzisiaj
z powodu nadmiernie suchego klimatu (Mgr R. Jamka).

Ludy wielkich cywilizacyj starożytnych podobne były z usposo
bienia do dzisiejszych Anglików: znały i uznawały tylko siebie, cała

reszta świata przedstawiała im się w bardzo mglistych zarysach.
A mimo to chętnie i autorytatywnie mówiono również o tym, czego
dobrze nie znano. Historyk Herodot żył w V wieku przed Chrystu
sem, a w dziełach swoich spisywał geografię Europy północnej. Po
nim idzie długi szereg uczonych greckich i rzymskich; pisze na tematy
geograficzne i Tacyt i Pliniusz, ale kodyfikuje te różne wiadomości

ziemio- i ludoznawcze dopiero w drugim wieku po Chrystusie Ptolo
meusz, który był przede wszystkim astronomem, a dopiero na dal-
szym miejscu geografem. .

Ta przekazana przez starożytnych pisarzy geografia jest gąsz

czem nazw poplątanych i nieprzebytych. Głowiono się niejednokro-
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tnie nad odcyfrowaniem tych nazw i złączeniem ich z poszczególnymi
skrawkami terenów. Badania dały sporo światła, ale tyleż samo po
zostawiły jeszcze zagadek i wątpliwości.

Dopiero gdy wejdziemy na grunt rozważań dotyczących kultury
..łużyckiej", wątpliwości stają się mniej jaskrawe i mniej dręczące.

Nawet laik odczuwa, że droga, na którą prowadzi współczesny pre
historyk, jest drogą najbardziej prawdziwą, trzeźwą i otwierającą sze
rokie perspektywy. Jest tu logika i konsekwencja. Procesy przebiegają

zrozumiale i pozbawione są tej fantastyki, którą odczuwa się w naj·
bardziej nawet ostrożnych domysłach poprzednich.

Kultura "łużycka" występuje już jako zorganizowana
i j ednoli ta całość w środku epoki brązowej, tzn. w czter
nastym wieku przed Chrystusem. Od tego czasu przeżywa

różn e los y, d o b r e i z ł e, w z lot y i u p a d k i, a l e c i ą g l e t r z y m a
się tych samych terenów, ciągle reprezentowana jest
przez logicznie tłumaczący się zespół wykopalisk.

W okresie przedrzymskim na jakiś czas znika. Ale próżna jest
radość zbyt szybko uogólniających Niemców. Już w niedługi czas
po narodzeniu Chrystusa pojawiają się wykopaliska, które nie tylko
nawiązują do dawnej kultury "łużyckiej", ale są w wielu wypadkach
z nią identyczne.

Ta przerwa i utajenie się na krótki czas ma niewątpliwie swój
powód w złych przygodach, jakie w owe czasy spotykają ludy tej kul
tury. Musiała ona zużyć sporo sił i czasu na przezwyciężenie na
jazdów, wchłonięcie najezdników i wyparcie ich kształtu cywilizacyj
nego. A kiedy uporała się z tymi kłopotami, poczyna rozkwitać na
nowo. U końca pierwszego tysiąclecia po Chrystusie zastajemy ją na
tych terenach, które zajmują ludy słowiańskie.

Kultura bowiem "łużycka" jest poprzedniczką Sło

wiańszczyzny.



W Polsce ta wielka
prawda wyrażana bywa
krótko: nazwiskiem
człowieka, który oddał

życie za Ojczyzn ę.



"

Takie hasło wypisał na czele śpiewnika dla młodzieży hitlerow
skiej "Blut und Ehre - Lieder der Hitler-Jugend" pan Baldur von
Schirach. Sens tej maksymy jest jeszcze jedną trawestacją myśli

i uczucia, które pojawiały się w różnych czasach i w różnych naro
dach - o honorze wyższym ponad śmierć. Honor połączony jest
w tym wypadku znakiem równości z patriotyzmem. Salutujemy więc

maksymę pana von Schiracha i kwitujemy jej walor.
Tylko nie możemy skwitować oryginalności. We współczesną

młodzież niemiecką usiłuje się wmówić, że zawarte w owej sentencji
stanowisko wobec ojczyzny jest wynalezione przez geniusz rasy nie
mieckiej, że poczęło się w tradycjach szczepów germańskich,które za
wojowały pół świata, które zdobyły i rozsadziły od wewnątrz najwięk

szą swojego czasu potęgę, starożytny Rzym. Sekret zdobywców po-
)egał na hołdowaniu kilku hasłom, wśród których do najważniejszych

należały: posłuch absolutny, wytrzymałośćna trudy i zaszczyt śmierci

za sprawę ogólną. Właśnie - "Die Fahne ist mehr ais der Tod". Tra
dycja płynęła poprzez wieki, zjawiała się i przygasała, ale nigdy
jeszcze podobno nie opuszczała Niemców w chwilach przełomowych.

Zjawiła się teraz na ustach przywódcy młodzieży niemieckiej.
Pan Baldur von Schirach jest postacią w Trzeciej Rzeszy bardzo wy
bitną. Jest nią bardziej przez rolę, jaką pełni, aniżeli z właściwej za
sługi, dojrzałości umysłowej i wieku. Jest bowiem zupełnie młody,

ma trzydzieści parę lat. Trzydzieści parę lat, a głosu jego słuchają

miliony niemieckiej młodzieży. Olbrzymia potęga władzyI Ale więk

sza jeszcze ponad potęgę liczbową jest wielkość powołania.

Chodzi o dwie wielkie sprawy, na których, jak na dwóch grani
towych filarach, spoczywa cała przyszłość ruchu narodowo-socj ali
stycznego, a kanclerz Hitler twierdzi - i cała przyszłość narodu nie
mieckiego i cała przyszłość świata.

S p r a w a p i e r w s z a: liczyć można tylko na młodzież. Nikt tak
dobrze nie zdaje sobie sprawy z tego, że dzisiejszy ustrój Rzeszy



trzyma się tylko siłą, jak wodzowie, którzy mają wgląd we wszystkie
tajemnice wewnętrzne. I nikt tak, jak oni, nie wie tego, że nie moż.na

ufać naprawdę ani entuzjazmowi, ani spontanicznym oklaskom, ani
zbiorowej histerii podczas przemówień. Rewolucj a hitlerowska jest
formą garncarską: nakłada się ją na glinę i trzeba jakiś czas trzymać,

aby glina stężała w nowy kształt. Wtedy dopiero będzie można zluźnić

formę i liczyć na to, że się już nie rozleci. Lecz materiał jest nie
jednolity. Składa się z trzech warstw: starych, średnich i młodych.

Dwie górne warstwy są już zużyte. Pamiętają inne formy. Choćbyś

na nie nałożył nie wiadomo jakie formy, glina jest wystygła, jałowa,

pogięta - zawsze istnieje niebezpieczeństwo,że się odegnie z nowego
w kształt dawny.

Więc zupełnie i jedynie przydatna jest tylko warstwa naj śwież
sza, młodzież. W Niemczech odżegnują się od "podłych miazmatów
psychiki żydowskiej", a wiedeńskiego żyda Freuda mieszają z błotem,

ale mają z nim chyba coś wspólnego: co roku przesuwa się w dół, ku
niemowlęctwu granica lat, od której młodzieniec jest zdolny wejść

w tajniki ideologii. Ostatnio obowiązująca granica to rok siódmy. Ale
widziałem w Niemczech plakat, na którym młody, brunatno ubrany
"Hitler-Jugend-Genosse" wyciągał rękę do kilkoletniego bębna i prze
mawiał czule: "komm mit uns", Ci najmłodsi noszą nazwę Pimpfów.

Od siódmego roku życia do osiemnastego. Dla chłopców- "Hit
ler-Jugend", dla dziewcząt - "Bund Deutscher Miidel," czyli B. D. M.

- Przyszłość hitleryzmu - powiedział mi przy piwie w bremeń

skim Ratskellerze stary profesor jednego z uniwersytetów niemieckich,
który zna również Polskę - przyszłość hitleryzmu zależy od tego,
czy zdoła on przetrwać przez pierwsze dziesięć lat.

I to jest prawda. Jedna z najważniejszych prawd, jakie powinno
się wywozić z Niemiec, obok dwóch innych: przekonania o kruchości

podstaw gospodarczych Rzeszy i przeświadczenia, że wielka energia
niemiecka skierowana jest przeciw wschodowi. Jeśli potrafią przetrzy
mać drugie pięć lat, to znaczy do chwili, gdy dzisiejsze piętnasto

latki dojdą do pełnoletności, nie pomoże już ani Liga Narodów, ani
Liga Wolności, ani słynna żydowska loża "Bnei Brith". Sprawa będzie

przesądzona.

P o d r u g i e: naród niemiecki wyszedł w ostatnich pięćdziesię

ciu latach z formy właściwej, trzeba go więc w tę formę na nowo wło

żyć. Nasadzić na prawidło. O pokoleniu Bismarcka mówi się ze
słuszną dumą, że w przeciągu lat trzydziestu pomnożyło w dwójnasób
majątek narodowy: Niemcy z biednego gospodarczo zlepku pań

stewek stały się narodem bogatym, wykonały miarę bezprzykładnej

pracy. Ale zwycięstwem zgotowały jednocześnie zadatek klęski.

68



ChJopiec niemiecki patrzy
na świat poprzez swastykę.

5ie Rozkwitły dobrobyt.

~e,~~prowadził zniewieś-
• ciałość. Otwarły się
, ajprzykrzejsze wady

~ sytej, mieszczańskiej

~ gnuśności. Wzrosło

spożycie surowców,
przetworów przemy
słowych, mięsa, tłusz

czów i mydła, a rów
nocześnie rozpoczął

się rozkład. Komfort
i dobrobyt zaczęły

wpływać na charakter.
Kto miał oko bardzo
subtelne, ten dostrze
gał ów nieuchwytny,
ale rzeczywisty rys

miękkości. Nie tylko u kobiet niemieckich, które, o zgrozo, wyszły

spomiędzy garnków i zmieniły barchan na jedwab, a wysoki kok
z wkładkami - na krótkie włąsy. Nie tylko u kobiet: nawet pruski
junkier, prężąc się na baczność, nie prężył się już tak wzorowo, jak
przed starym Frycem. O jeden, niedostrzegalny ton nieporządniej.

Bo gdyby było inaczej, czy wojna zostałaby przegrana, a na ulicach
Berlina pojawiły się Soldatenraty mierząc nabitymi mauzerami
w pierś frontowych oficerów? I czy byłoby do pomyślenia, żeby re
publika weimarska, czyli Niemcy republikańskie, czyli po prostu
banda międzynarodowychŻydów rządziła przez dziesięć lat z górą

narodem wojowników?
W życie wkradła się miękkość i chęć wygody. W życie wśliznęła

się rozpusta, a Berlin okrzyczany został jednym z najniemoralniej
szych miast świata. Nie ma zaś zdobywców, którzy w przyzwyczaje
niach swoich podobni są do kobiet. Nie ma zwycięstwa w narodzie,
w którym kobiety zachowują się jak kurtyzany. Zniewieściałość to
nicość - mówi kanclerz Adolf Hitler.
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Więc znowu młodzież. Dwa obowiązki:zapewnićtrwałośćhitlery
zmowi i zawrócić naród niemiecki znad krawędzi rozkładu moralnego.

Stosownie do tak wielkich zadań, wielki i dokładny plan wy
chowania. Teoretycznie do szeregów młodocianych hitlerowców na
leży tylko ten, kto chce. Ale tego liberalizmu nie należy brać bardzo
dosłownie. Naprawdę należeć muszą - wszyscy. Nacisk, i to niekie
dy bardzo paskudnego rodzaju, wywiera władza szkolna, która nie jest
przecież niczym innym, jak również zwykłym narzędziem rządzących.

Zajęcia: zbiórki, ćwiczenia, wycieczki, odczyty, alarmy, ostre
pogotowia zajmują niemieckiemu chłopcu i niemieckiej dziewczynie
cały wolny poza godzinami nauki czas. Ale i na te szkolne godziny
wpychają się ćwiczenia. Nauczyciele starej daty są w rozpaczy: "Ależ

przy takim systemie nikt nie jest w stanie nauczyć się greki, łaciny

i matematyki'" Tylko najodważniejsi poważają się zabierać głos kry
tyki: -małoż to powyrzucano na emeryturę przed wysłużeniem lat?
A dzielny, wysportowany, smukły i odważny Hitlerbengel śmieje się

ironicznie w twarz swoim starym, znękanym belfrom i bierze takim
sposobem odwet za wysiłek całotygodniowej sportowej harówki.

Zdarza się, że równie ironicznie śmieje się w twarz swoim sta
rym rodzicom. Bo rodzice są także w rozpaczy. Cóż bowiem na
prawdę mają ze swoich dzieci? Szkoła i hitleryzm zabiera cały ich
dzień. Przychodzą tylko na noc, ale są noce, kiedy w domu również

ich nie ma. Zwłaszcza w okresie wakacyj, obozów, wycieczek i ćwi

czeń. Gorsza jednak od fizycznej nieobecności jest nieobecność

duchowa. Ta jest straszna! Naraz przychodzi świadomość, że chło

pak wymyka się zupełnie wpływom domu, spogląda z góry na prze
starzałe poglądy rodziców, koryguje ich, napomina, i czasem, czasem
denuncjuje.

Tyle się mówi o dzisiejszych Niemczech, tak wiele przytacza
szczegółów, a tylko nieliczni zatrzymują się w zadumie nad ilością

wewnętrznej tragedii ludzkiej, która tam się przemaga. Jeśliby się

nawet w stu procentach, bez zastrzeżeń uznawało hitleryzm i życzyło

mu wiecznego trwania, nie można oddalić tego faktu, że kształtowa

nie nowego człowieka połączone tam jest z rejestrem wielkich ducho
wych tragedyj. Jeśli ojciec, jeśli matka są ludźmi religijnymi i widzą,

jak państwo programowo, celowo i apodyktycznie usuwa ich wpływ

nad dzieckiem - j.akiej miary muszą rodzić się konflikty sumienia?
Byłem w wielu kościołach niemieckich i zawsze w tłumie modlą

cych się można było dostrzec kilku młodzieńców w brunatnych mun
durach, ze swastyką, z odznakami. Jeślibyś chciał szukać tych, którzy
modlili się w całym kościele najgorliwiej, . 'skupioną twarzą, rękoma

przesłaniającymi oczy, klęczeniem od Podniesienia do Agnus Dei -

70



to tymi żarliwcami byli właśnie - oni. Jakież rozmowy z Bogiem wie
dli? Nie trudno się domyślić. Nie trudno zgadnąć, wśród jakich
sprzeczności zostali zawieszeni: między miłość do Stworzyciela
a uwielbienie dla wodza. Czemu nie pozwolono im godzić tych dwóch
uczuć? Czemu zamknięto przed nimi drogę przyszłości?

I które z dwóch uczuć zwycięży?

Baldur von Schirach ma na te sprawy tak złożone, tak delikatne
i bolesne - gotowe i szybkie lekarstwo. W swoich pismach powiada:
"Organizacja Hitler-Jugend nie jest ani protestancka, ani katolicka 
jest niemiecka". W innym zaś miejscu: "Gdzie jeszc;ze dziś dwóch
młodych niemieckich chłopców maszeruje ramię przy ramieniu 
idzie obok siebie katolik i protestant a 2;a nimi wlecze się cierpienie
niemieckiej historii". Wobec czego: "Gdy odbywa się uroczystość

narodowo-socjalistyczna, każdy chłopak i każda dziewczyna odczu
wają różnicę wyznania jako zawadę na drodze prawdziwego kole
żeństwa". Stąd płyną jasne dla pana Baldura wnioski: religia jest
tylko przeszkodą w wychowaniu młodzieży, a więc wyrzuclć religię.

Rozkaz został wydany, wykonaniem jego zajmują się bardzo gorliwie
setki specj alistów-ideologów w terenie.

Organizacja młodzieży niemieckiej wzięta jest w twarde ręce.

To nie żadne zabawy w skautostwo generała Baden-Powella, w za
stępy wilków i oddziały zuchów. To dyscyplina, rygor i posłuch, to
służba, oddanie i przywilej, to braterstwo, współżycie i koleżeństwo,

jak na wojnie. Środowisko tworzy specjalny nastrój: bezgranicznego
oddania sprawie i trochę cynicznego lekceważenia wszystkich spraw
innych. Świadomość niezbędności wytwarza dużą pewność siebie.
Tak dużą, iż prawdziwe wojsko poczyna mieć zastrzeżenia wobec
napływającychmłodych roczników: że młodzieńcy są za pewni siebie,
że sprawy partii kładą na pierwszym miejscu przed sprawami rze
miosła żołnierskiego. Poza tym, rzecz szczególna, młodzi oficerowie,
wychowani już przez partię, bardzo źle obchodzą się z rekrutem.
Dają mu taką "szkołę", że trudno ją znieść. Zdarzają się dezer
cje i samobójstwa. Oto konflikty. I to nie błahe, skoro kilku gene
rałów musiało położyć za nie szlify czynnej służby.

Młodzież w dzisiejszych Niemczech urabiana jest na granit
opokę·

Ale już są rysy. Reichsjugendfiihrer Baldur von Schirach nieraz
przeholuje nie tylko w takich drobnostkach jak reformowanie mody
kobiecej.
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Wbrew tradycjom piwa, tłustych karków i opasłych brzuchów
naród niemiecki jest ruchliwy. Lubi przenosić się z miejsca na miejsce.
Widocznie dziedziczna właściwość krwi przezwycięża ociężałość.

Ruchliwa jest zwłaszcza młodzież. Odkąd jest Hitler-Jugend, zorgani
zowane oddziały odbywają wycieczki zbiorowe w ciągu miesięcy

letnich. Ale przy pewnych staraniach z tej zbiorowości można się

wyłamać. Poza tym ostatnie wakacje przed maturą pozostawione są

na samotną włóczęgę. Spora rzesza brunatnych koszul rozpełza się

po całych Niemczech, a często i poza ich granice. W ciągu dwóch
miesięcy zwędrowana bywa wielka przestrzeń.

- Zrobiłem dziś ładny kawał drogi - pochwalił się nam spo
tkany młodzieniec z Hamburga.

No?
- Jakieś trzysta kilometrów, ungefiihr.
- W jakiż to sposób?! - chłopiec był w sportowym ubraniu,

bez nakrycia głowy, z małym zawiniątkiem, jakby co dopiero wyszedł

z domu na krótką przechadzkę.

- Podjazdem - poinformował krótko.
Sprawa się wyjaśnia. Zakorzenił się w Niemczech zwyczaj, że

na drogach stają młode brunatne koszule i zatrzymują przejeżdżające

auta. Samochody przystają posłusznie, a młodzieniec zapytuje, czy
nie mógłby się kawałek podwieźć.

Temu zwyczajowi zawdzięczam kilka ważnych rozmów i jedno
dozgonne przyjacielstwo. Kto wie, czy któryś z nas dwóch nie będzie

zmuszony kiedyś do niego apelować. Na przykład, w nieprzyjaciel
skim okopie. Ale to inna sprawa.

Zatrzymywałem skwapliwie wóz przed każdą wyciągniętą i ma
chaj ącą łapą. Po grzecznościowym wstępie młodzieniec gramolił się

do środka i rozpoczynała się rozmowa. Mam więc z tych spotkań

pewien wgląd w mechanizm psychiczny dzisiejszej młodzieży nie
mieckiej. Niestety, jej trochę opozycyjnego skrzydła, jeśli tym okre
śleniem można nazwać chęć zażycia swobody i wymknięcia się życiu

obozowemu. Zdaję sobie z tej· jednostronności sprawę. Gorliwi,
a tych jest wielka, olbrzymia, przytłaczająca ilość, zostali w obozach
i omij aliby na pewno z daleka polski samochód.

Pierwsze takie spotkanie odbyło się jeszcze w głębi Niemiec.
Okaz znakomity. Podróżnik nie lada. W ciągu tych wakacyj był na
Bałkanach i we Włoszech, w Szwajcarii i Czechosłowacji; na granicy
szwajcarsko-austriackiej podczas drzemki na dworcu ukradli mu cały

bagaż wraz z wysoką baranią czapką, którą kupił w Jugosławii na
prezent dla ojca. Najbardziej boli go strata tej czapki. Ma przy sobie
tylko 40 fenigów i od dwóch tygodni musiał sam prać bieliznę. Raz

73



prał ją w napotkanym jeziorze, w nocy, przy księżycu. Było to koło

Norymbergi.
Podejmuję rozmowę:

- Ładny kawałek drogi.
- Jakieś piętnaście tysięcy kilometrów - mówi Artur Schille

(niestety, nazwisko zmienione: vide przedmowa) - piętnaście tysięcy

kilometrów autem, koleją, und zu Fuss.
- A może kolej też was podwozi na życzenie?

- Nie, trzeba płacić, ale we Włoszech są dla nas zniżki. Kolej
kosztuje tam tyle, co w Niemczech tramwaj. Najgorzej było w Jugo
sławii. Tam nie ma ani zniżek, ani samochodów. A wywozić waluty
z Niemiec nie można. Trzeba zarobić na miejscu.

Nie bardzo mogę podtrzymywać rozmowę, bo droga zbliża nas
do miasta i zjawiają się "zmechanizowane pociągi", czyli po prostu
wielkie ciężarowe Diesle z dwoma przyczepkami, i zawalają pół drogi.
Jechać za takim potworem nie można, bo opalany ropą wydziela nie
opisany swąd, a· przy mijaniu trzeba uważać. I tak ma się wrażenie,

że Jada chwila zmiażdży nasżą łupinę sto ton rozpędzonej wagi.
Więc w moim zastępstwie prowadzą rozmowę panie. Porozu

mieć się z pasażerem może tylko żona, Krystyna znajduje się dopiero
w początkach współżycia z trudną mową Goethego. Jest z tego po
wodu niepocieszona, ponieważ, jako niedawna maturzystka, ma sto
nie cierpiących zwłoki pytań. Wysuwa się projekt: będą rozmawiali
po angielsku. Uśmiecham się skrycie nad kierownicą i słucham za
improwizowanych rozmówek zOllendorfa:

- In which class are you?
Po długiej chwili milczenia Artur wystrzela nagle cyfrą:

- Ten!
To znaczy dziesięć. Oczywiście jakaś pomyłka. Z cyframi an

gielskimi jest nasz towarzysz w niezgodzie. Krystyna kręci głową

w zdumieniu, ale niezrażona brnie dalej:
- Boi się pan matury?
Długi, wytężony namysł, ale nawet naj dłuższe zmaganie się

z trudnościami nie pomaga - system naukowy współczesnej szkoły

niemieckiej jest skompromitowany: Artur Schille po czterech latach
nauki angielskiego nie umie skleić jednego zdania. Trzeba się uciec
do pomocy tłumacza. Teraz Krystyna będzie stawiała pytania,
a matka przetłumaczy. Rozmowa bierze ostrzejsze tempo.

- Czy zdajecie przy maturze egzamin z języka angielskiego?
- Tak - odpowiada Artur, trochę przygnębiony.

- A z czego jeszcze?
- No, z literatury, historii, gimnastyki...
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We wnętrzu auta podnosi się okrzyk zdziwienia:
- Z gimnastyki?llt - I zaraz potem pytanie: - A gdyby ktoś

nie zdał z samej tylko gimnastyki?
- To przepadnie - mówi spokojnie Artur.
Chwila milczenia.
- U nas nie zdaje się z gimnastyki - rozmowa podjęta zostaje

na nowo.
- Bo u was szkoły są gorsze.
- Dlaczego? Skąd pan to może wiedzieć? - w tych pytaniach

brzmi ton oburzenia.
- Wiem. Czytałem w książce. Wy wzorujecie się na szkołach

rosyjskich, a u nas jest własna metoda.
Mścić się nie jest rzeczą piękną, ale Krystyna razem z matką

dyszy teraz chęcią odparcia zamachu na skrzywdzone uczucia patrio
tyczne. Następne zdanie strzela jak petarda:

- To jest kłamstwo. Pan się przecież nie nauczył dobrze po
angielsku tą waszą wspaniałą metodą...

Ośmioklasista skrzywił się okropnie. Nie przyzwyczajony jest
do obcesowości słowiańskiej i to na swojej własnej niemieckiej ziemi.
Ale nie przyzwyczajony jest również do klęski; .,w każdym wypadku
umiej być zwycięzcą" - tego przecież uczą go od rana do wieczora.
Więc oznajmia z tryumfem:

- Ale byłem za to z całą wycieczką na koronacji króla w Lon
dynie. Takie są nasze szkoły.

- Pan był w L-o-o-ondynie-e-e! - Podróż do Londynu jest
skrytym, dqbrze pielęgnowanym marzeniem Krystyny. Wiadomość,

że ośmioklasista niemiecki w podróży tej uprzedził polską matu
rzystkę - stanowi zręczny sztych polemiczny.

Nie ma jednak czasu na dalsze prowadzenie sporu. Jesteśmy

już w Hanau, przed hotelem ,,2ur Post", w którym mieszkał przez
jedną noc Napoleon Zwycięzca. Jest o tym wmurowana tablica.

Artur je, aż mu się uszy trzęsą. Restauracyjne jedzenie smakuje
mu lepiej niż zupa w Jugendherberge. Na zadane poprzednio pytanie,
czy nie jest zanadto zdrożony i czy wobec tego nie przenocuje
w schronisku, nie dał odpowiedzi. Udał, że nie słyszy. Usłyszał za to
doskonale zaproszenie do wspólnego stołu. Przy deserze kazaliśmy

sobie dać reńskiego wina i wówczas młody towarzysz przyznał się,

że podczas całej swojej drogi tylko dwa czy trzy razy korzystał

z usług Jugendherberge, czyli z oficjalnego zajazdu turystycznego dla
młodzieży hitlerowskiej. Nic go tam specjalnie nie ciągnie. Chce od
począć i zażyć choć trochę swobody. I tak wakacje się kończą. Ostat
nie wakacje.
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W ogóle młodzieniec jest rozmowny i otwarty. Nie wiem, czy
to młodzieńczaszczerość, czy jakaś zastarzała gorycz skłania go do zu
pełnej otwartości, a nawet słów krytyki.

- Jak to, ostatnie wakacje?
- Tak, ostatnie. Na bardzo długi okres czasu.
Teraz czeka go rok ciężkiej pracy przed zdawaniem egzaminu

dojrzałości. Potem zaraz, bez żadnej przerwy służba pracy, Arbeifs
dienst, oraz kilkanaście miesięcy służby wojskowej.

- In der Ostmark - powiada. - Nas, z głębi Rzeszy, zawsze
dają nad granicę polską. Może się więc spotkamy w Gdańsku, bo tam
można pojechać na krótki urlop.

Powiedział to bez złej intencji, z całym lekkomyślnym wdzię

kiem młodości, więc nie podejmuję tego drażliwego tematu.
- A po wojsku uniwersytet. Także nie będzie wypoczynku i wa

kacyj. Teraz żaden akademik niemiecki nie może zdać końcowego

egzaminu, jeżeli nie wykaże się przynajmniej półroczną pracą na

......
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wschodzie, na Pomorzu, na Śląsku, albo w Prusach Wschodnich.
Przeznacza się na to miesiące letnie, jeśli są wolne od ćwiczeń albo
praktyki.

Jest już dobrze ku wieczorowi, gdy wyruszamy z Hanau. Artur
Schille jedzie z nami jeszcze czas jakiś aż do skrzyżowania dróg,
po czym następuje pożegnanie. Krystyna zapisuje adres. Po powro
cie do domów będą korespondowali.

- ...po angielsku... - poddaję.

Artur Schille opuszcza głowę z zażenowaniem. Robi mi się

przykro. Miły chłopak, niepotrzebnie go uraziłem.

- Aut Wiedersehen - żegna się szybko. Ściskam mocno jego
dłoń, aby zatrzeć wrażenie ostatniej niezręczności.

Było ich czterech, czy pięciu. Różnych. W rozmaitych częściach

Rzeszy. Żaden z nich nie był tak otwarty jak Artur, żaden z nich
nie miał takiego jak on młodzieńczego wdzięku. Ale od każdego

można się było czegoś dowiedzieć. A przede wszystkim można było

odczytać nastrój i temperaturę uczuciową młodzieży niemieckiej wo
bec wielu spraw. Zabłąkał się nawet w tę piątkę dygnitarz, nie byle
kto: instruktor oddziałów Hitler-Jugend. Chłopak najwyżej dzie
więtnastoletni o milej, otwartej twarzy; szpecił się sztuczną powagą

i rezerwą, jaką chciał sobie gwałtem nadać. Mówi! skąpo, ale pra
gnął za to wiedzieć jak najwięcej. Z ostrożnością badał naszą naro
dowość. "Kim jesteśmy?"

- Jak się panu zdaje? Z dźwięków obcego języka można do
myślić się narodowości.

Komendant Hitler-Jugend zaczyna zgadywać; czyni to z ociąga

niem, urażony trochę, że nie liczymy się z jego wysokim urzędem,

tylko proponujemy zgadywankę.

- Hol/and? - zaryzykował ostrożnie.

- Nein.
- Norwegen?
- Nein.
Chłopak patrzy nieufnie. Dopuszcza możliwość podstępu.

- Schweden?
Krystyna szaleje z uciechy. "Ależ oni nie umieją się orientować".

Młodemu tiihrerowi jest przykro. Skracam jego męki.

- Nein, auch nich! aus Schweden. Wir kom men aus Polen.
- Polenll!
W tym zdumieniu brzmiały naprawdę te trzy wykrzykniki, o ile

nie więcej. Do dziś pozostaje dla mnie zagadką, dlaczego wtenczas
i później jeszcze kilka razy w głębi Rzeszy brano nasz język za je-
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den z języków pochodzenia północnego. Czy mowa polska przypo
mina choć trochę twardość języków skandynawskich? A przecież se
kretarka muzeum w Stralsundzie, czyli Strzale, po akcencie mojej
niemczyzny zaryzykowała twierdzenie: "Pan jest w tym tygodniu
trzecim Szwedem, który pyta o rodowód książąt pomorskich".

Tymczasem przygodny towarzysz zdołał opanować zdumie
nie. Jechaliśmy kilka kilometrów w milczeniu. Po czym nastąpiła nie
spodziana rozmowność. Ze skąpych, powściągliwych dotychczas ust
padają pytania jedne po drugich; niby obojętne, niby od niechcenia,
ale w rzeczywistości naładowanc ciekawością. Czegoż bowiem nie
chciałby wiedzieć ten młodzian? Jeszcze gdy pytał o ilość chleba
i masła w Polsce, o ilość samochodów, o gatunek dróg i o to, czy fa
brykuje się sztuczny kauczuk, można było dać jaką taką odpowiedź.

Przy następnych jednak pytaniach o sprawy bardziej poufne czujność

została obudzona i tłumik legł na wargach. Z całą zręcznością towa
rzyską uchylamy się od odpowiedzi, a w zamian za to zwracamy
uwagę naszego kompana na piąkno mijanego krajobrazu. "Czy nie
uważa, że krajobraz jest uroczy? W tej płonącej zorzy wieczoru,
w czerwonych blaskach, które wyglądają jak rozlana krew?" Mło

dzieńca jednak nie obchodziły sprawy koloru nieba. Prosił, żeby za
trzymać wóz. Wysiadł i później długo stał w zadumie, wpatrzony
w dwie magiczne litery tabliczki samochodowej: "PL".

Jedno jest pewne: przeciągnięto strunę. Młodzież dużo wytrzy
muje, ale nie można wkładać na jej barki ciężaru, którego nie uniesie
dorosły mQźczyzna. A ciężar z roku na rok jest większy. W szeregach
młodzieży hitlerowskiej zaznacza siQ znużenie. Trafiają się objawy
dezercji. Poczyna się szerzyć plaga "marki rantów". Ach, niel nie ma
mowy o jakimś załamaniu linii. Te objawy znużenia nie wpłyną

w najmniejszej mierze na ilość cntuzjazmu i zapału, zbyt miło i dum
nie jest być nadzieją wodza i chodzić w promieniach jego łaski. Ale
mogą one postawić pod znakiem zapytania realność zadań, które ma
wykonać młodzież. "Najlepsze jest wrogiem dobrego" - o tej zasa
dzie, niekiedy słusznej, zapomina pan Bajdur von Schirach.

Ale to są ostatecznie jego kłopoty. Natomiast nie tylko jego
sprawą je t fakt stałego nastawiania całej młodzieży niemieckiej na
zagadnienia wschodnie. Cały wschód Rzeszy łącznie z terenem Prus
Wschodnich nosi uroczystą nazwę "Heilige Osfmark". Temu "świę

temu Wschodowi" młodzież winna jest stałą myśJ i stałą służbę. Nic
się nie zmieniło w skłonnościach od czasów Henryka Lwa i Albrechta
Niedźwiedzia. Wychowanie młodzieży idzie tą samą linią.
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Baldur von Schirach jest ze swego dzieła zadowolony. W przeciągu lat czterech liczne
i różnorodne organizacje młodzieży niemal zupełnie zhitleryzował.Statystyka wykazuje
jednolitość. Czy jednak proces nie dokonał się za szybko, aby można weń uwierzyć?



W miesiącach letnich wielkie rzesze młodzieży szkolnej ciągną

na wschód i tu nad granicą oddają się ważnej pracy. Później to sa
mo, tylko w większym zakresie, robi akademik. Co więcej, podobne
wschodnie polecenia otrzymują całe uniwersytety z profesorami i do
centami na czele. Ileż to wyższych uczelni w dzisiejszych Niemczech
zamieniono w wyłączne warsztaty pracy na rzecz zagadnień wschod
nich. I jakie dziwaczne wyznacza się im zadania!

Gdy w roku zeszłym Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej udał

się w odwiedziny do rybaków kaszubskich nad Jezioro Żarnowiec

kie - profesorom uniwersytetu w Gryfii ta wizyta długo spać nie
dawała. Tak długo, dopóki nie obmyślono godnego odwetu "za de
monstrację". Szanowne ciało profesorskie w asystencji ciała docen
towskiego pojechało nad toż samo Jezioro Żarnowieckie, tylko od
strony niemieckiej, aby choć w ten sposób odżegnać złe uroki, które
mogła zaczynić wizyta prawowitego włodarza tych ziem. Długo stali
nad brzegiem wody i zatapiali twardy, profesorski wzrok we wschod
nią przestrzeń. Może w tych chwilach milczącego skupienia rodziła

się jeszcze jedna prawdziwa teoria sfałszowanej prawdy? Kto
ich wie?

Już podczas naszego pobytu w Niemczech mówiło się szeroko
o powstaniu nowych, specjalnych szkół dla przywódców obrządku hi
tlerowskiego. Otwarte zostały one jednak dopiero teraz, a nazywają

się "Ordensburgami". Nazwa słuszna i odpowiednia, bo nie są to żad

ne zwykłe szkoły, tylko po prostu zakony, a pomieszczenie znajdują

one w zamkach na wyraźny wzór, przykład i wspomnienie zamków
Zakonu Krzyżackiego. Nawet w architekturze zaznacza się tradycja:
patrząc na taki zamek przysiągłbyś, że to dawny zabytek krzyżactwa.

Pierwszy z takich "Ordensburgów" powstał blisko granic Polski,
na Pomorzu Zachodnim, w Crossinsee. Wybierani są do niego na
zaprawę naj dzielniejsi z dzielnych. Poddawani zostają specjalnemu
szkoleniu. Pójdą później dalej, do innych zamków, do wyższych

"Ordensburgów", ale pierwszy chrzest, pierwszy cios wychowawczego
dłuta nadany zostanie tutaj, gdy oczy pełne są "wschodniego" kraj
obrazu, a duch przeniknięty nastrojem groźnych murów zakonnych.

Nad turmą "Ordensburgu" w Crossinsee powiewa sztandar.
"Die Fahne ist mehr ais der Tod" - pisze pewną ręką Baldur

von Schirach. I sam pewnie nie wie, jak wielką prawdę wyraża.

Wielką, bo obejmującą cały świat gorących i uczciwych serc.
Bez względu na granice. W Polsce ta wielka prawda wyrażana bywa
krótko, nazwiskiem. Na przykład:

KS. IGNACY SKORUPKA albo FRANCISZEK RATAJCZAK



Co Słowianie dali kulturze materialnej świata?

W miarę dokładniejsze~o poznawania kultury sło

wiańskiej okresu wczesnohisforyczne\?o okazuje się

coraz wyraźniej, że kulfura materialna Słowian nie
była bynajmniej niższą od kultur sąsiadów, lecz
w niejednej dziedzinie nawe/ je przewyższała. Le\?endą

jest twierdzenie. że dopiero kolonizacja niemiecka
przyniosła do Słowian zachodnich i Polski znajo
mość rzemiosł. bo już w okresie przedpiasłowskim

różne rzemiosła były u Słowian wysoko rozwinięte.

Wyraźnie przodowała kul/ura słowiańska np. w za
kresie ceramiki, wyrabianej. jak na Śląsku, już w VII w.
przy pomocy koła \?arncarskie~o, Dopiero od Sło

wian 'zachodnich przyjęła znajomość koła \?arncar
ski e\?o ludność ówczesnych wschodnich Niemiec
na lewym brze\?u Laby, \?dzie jeszcze w \?łąb XII w.
wyrabiano naczynia z wolnej ręki. Słowiańskie

(w znacznej części polskie) wyroby \?arncarskie
rozchodziły się dro\?ą handlu w XI-XI! w. z jednej
s/rony do Prus i Litwy, z dru\?iej s/rony aż do Szwecji.

Słowianie byli też mistrzami w obróbce drzewa,
o czym świadcząbudowle i sprzęty drewniane, odkryte
w Opolu, Gnieźnie. Sanłoku i Nies/ronnie. Wspa
niałe świąfynie Słowian nadmorskich, pokryte malo
widłami odpornymi na wpływy atmosferyczne, budziły
szczery podziw kronikarzy duńskich i niemieckich.

Słowianiemieli też specjalne uzdolnienie w dziedzinie
budowy słafków morskich, które mo\?ły pomieścić do
40 osób zało\?i i kilka koni. Nazwy 4 rodzajów tych
sfatków zostały nawet przejęte przez Skandynawów.

Bo\?ato rozwinięte było też u Słowian złot

nictwo, a piękne fili\?ranowe ozdoby Słowian

lechickich docierały dro\?ą handlu aż do Szwecji.

Wreszcie w dziedzinie o\?rodnictwa zawdzięczają

Niemcy Polsce znajomość o~órków, przejętych od
nas wraz z nazwą. a za pośrednictwem Polski
poznali Niemcy także czereśnię turecką i brzo
skwinię, hodowaną w Polsce już w IX - X wieku.

JOZEF' KOSTRZEWSKI
PROF'. UNo POZNAŃSKIEGO



OFFICINA GENTIUM

Spór pomiędzy nauką niemiecką a nauką polską Ci w ogóle sło

wiańską) dotyczy trzech przede wszystkim punktów. Wyliczmy tu
taj te sporne sprawy: 1. sprawa "kolebki", 2. sprawa Tacyta i 3. spra
wa nieudolności. -

Do zagadnień SłowiańszczyznyZachodniej udało mi się zebrać

około stu osiemdziesięciu książek. Ale trzeba by te sto osiemdzie
siąt tomów pomnożyć wysoką bardzo cyfrą, aby dać właściwe po
jęcie o "literaturze przedmiotu". Kto wie, czy Biblioteka Uniwersy
tecka w Poznaniu (co prawda Niemcy zbudowali ją niepraktycznie
i za ciasno) zdołałaby pomieścić wszystko, co na temat tylko tych
trzech spraw dotąd napisano...Ale bo też to sprawy niełatwe.

Na początek niech idzie sprawa "kolebki". Są tu do zanotowa
nia dwa sprzeczne ze sobą fakty: zupełnie poważnie twierdzą dzisiaj
uczeni niemieccy, że w bardzo dawnych czasach środkową Europę

zamieszkiwały tylko plemiona germal1skie; ale równocześnie, co się

ruszy historię któregoś z germańskich plemion, u wszystkich żyje tra
dycja, i to mocna, świeża tradycja wywodzenia się ze Skandynawii.
Jakżeż to pogodzić?

Każdy człowiek może zrozumieć podkład uczuciowy takiego sta
wiania kwestii, że chciałoby się być równocześnie i tu i tam; chęć

płynie z bar~zo wzniosłych, patriotycznych pobudek, ale jakżeż tak
kłócić uczucie z prostą logikąl

Trzeba zdecydować się na jedno. I właśnie na to: że prakolebką

ludów germańskich był Półwysep Skandynawski. To był ten wielki
ul, z którego wylatywały roje szczepowe. Ul albo wylęgarnia, czy 
jak pięknie mówią łacińscy pisarze - Officina genfium.

Nie' zagłębiając się zbyt drobiazgowo w zamierzchłe czasy (dwa
rozdzi~ły prehistoryczne zupełnie starczą), trzeba się zgodzić z twier
dzeniem, że to właśnie Skandynawia była kolebką wszystkich później

znanych germańskich plemion. Aby ten oczywisty fakt stanął we
właściwym świetle, należy wziąć pod uwagę przyrodniczy charakter



tego tektonicznego unikatu. O Skandynawii powiedzieć można, że

posiada równocześniepołożenie korzystne i niekorzystne. Korzystne,
ponieważ jest zamkniętaw sobie, odgrodzona i osobna. Niekorzystne
zaś dlatego, że jest skalista, mroźna i nieżyczliwa. A trzeba przy
tym zważyć, że właśnie tam, jak nigdzie indziej w całej Europie, czę

sto musiały zmieniać się warunki klimatyczne. Ziemia w różnych

czasach przeżywała okresy wielkich chłodów, ale te zmiany na pół

nocy przebiegały częściej. Klęska nieurodzaju grozi rolnikowi wszę

dzie, ale chyba najgroźniejsza jest pod niebem północy.

Są wiadomości,źe w Skandynawii w okresach pomyślnychkwitły

dobrobyt i bogactwo; wykopaliska świadczą i o początkach kultury
duchowej, o malarstwie, muzyce i pieśni. Ale w okresach złych, gdy
nadciągały zimna, zamiast dobrobytu panował głód. Pod wpływem

zimna kurczył się skandynawski kocioł, a pod tym dośrodkowym

ciśnieniem nadmiar żywiołu ludzkiego przelewał się ponad brzegi.
Północna przyroda jest surowa, surowi musieli być tamtejsi ludzie.
Dawni pisarze opowiadają, że w Skandynawii ustalił się zwyczaj usu
wania poza granice osiadłego życia wsi podrastaj ącej młodziezy, która
stawała się ciężarem rodzicieli. Wyrzuconym nie wolno było wracać

do domu. Zostawali zdawani na własny przemysł i przedsiębiorczość.

Dziś takie prawo drażni naszą wysubtelnioną wrażliwość, lecz
wtenczas była to droga normalna, nie mówiąc o tym, że była drogą

jedyną. Można sobIe wyobrazić dzieje tych młodzieńców, którzy od
tąd mieli sami stanowić o swoim losie. Znalazłszy się poza obrębem

osiadłej społeczności, łączyli się w gromady oraz imali 'się każdego

pomysłu, który im mógł otworzyć doraźną korzyść i dalszą przyszłość.

A cóż to musiała być za szkoła charakterów! Jakież naturalne prawo
doboru czy selekcji, które w takiej estymie znajduje się u wodzów
dzisiejszych Niemiec. "Słabi muszą zginąć". Istotnie, słabsi marli
i ginęli, ale za to ci, którzy się ostawali - mogli stanowić doborowy
zespół ludzki. Bez względu zresztą na to, czy dawni pisarze mieli
rację i czy tak właśnie odbywało się wyrajanie ula - faktem pozo
stanie bezspornym, że Skandynawia rodziła więcej ludzi, niż ich do
statnio mogła wyżywić, i że miejscowe zwyczaje tworzyły warunki
zmuszające wielkie gromady ludzkie do emigracji.

Stanąwszy na brzegu morza myślał Skandynawczyk o ziemiach
leżących po drugiej stronie wody. Tradycja istniała. Może z tych
czasów, kiedy Bałtyk był jeszcze tylko jeziorem śródlądowym, a może

późniejsza. Jedyną przeszkodę stanowiła woda. Ale w chwilach po
trzeby przeszkody istnieją po to, aby je zwalczać. Na całym wybrzeżu

Skandynawii musiała się tworzyć już od bardzo dawnych, mrocznych
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czasów cywilizacja rzemiosła morskiego. Umiejętność żeglugi, moż

ność opanowania groźnego żywiołu.

A skoro była możność przeprawy - korzystano z niej, ile się

dało. Istniał tradycyjny szlak: do ujść zachodnio- i północno-europej

skich rzek, które otwierały gardziele dogodnych dróg. A przede
wszystkim - do ujścia Renu. Drgające fale ludnościowych procesów
przechodziły, jak po przewodach elektrycznych, po siatce rzek, prowa
dząc gromady ludzkie w głąb europejskiego lądu. Już w tych naj
mroczniejszych czasach, które znane są tylko z wykopalisk i w któ
rych poruszamy się j ak w niewyraźnym śnie - widać te ruchy, i ich
kierunek. Dokąd nie niosła się ta fala?! N a południe aż do Afryki,
które to wyprawy, jak późniejsza wyprawa Wizygotów, kończyły się

nieszczęśliwie, zupełnym rozpłynięciemw żywiole tubylczym. Kto by
dziś pomyślał, że w kolorowym obywatelu północnej Afryki płynie

drogocenna krew germańska!

Wyprawy były dalekie, wiele z nich kończyło się plemienną

nicością, ale przecież były tak liczne, że istniało miejsce i na stratę

i na przetrwanie. Wokół promieni rzecznych osadzali się wędrownicy.

Osiedlenie skupiało się po obu stronach Renu, zwłaszcza na jego
stronie zachodniej, czyli lewej. Z biegiem czasu powstawały z tego
wcale obszerne terytoria, które doznawałyzwykłego losu: rozwijały się,

dzieliły, różniczkowały. Skandynawia skolonizowała cząstkę Europy.
Ta linia od ujść Renu, przerzynająca całą Europę, a składająca

się z żywiołu germańskiego - wcale nie pozostawała w spokoju.
Przeciwnie, była tak samo niespokojna i przedsiębiorcza, jak krew
w żyłach najeźdźców. Zakreślała łuki w obie strony. W prawo
i w lewo. Raz ku pozycjom celtyckim, to znowu ku posiadłościom

słowiańskim, nie mówiąc już O tym, że zarówno z tej strony, jak
i z przeciwnej wypełzały we wszystkich kierunkach niewielkie od
działy zuchów, którzy powtarzali historię swoich skandynawskich
praojców. Wnukom również nie zawsze się udawało.

Rzecz prosta, przedsiębiorąc wyprawy zdobywcze nie napoty
kali na pustkę. Europa owych zamierzchłych czasów była dużo skro
mniej zaludniona niż obecnie, ale wszędzie przecież mieszkali ludzie.
I wszędzie już przeważnie ludy rolnicze. Spokojne, pracowite, zabie
gające o dostatni byt. Zwykle nie przygotowane do bójki. Kiedy więc

taka lotna kawalkada wpadała w stałą masę ludzką, grzęzła w niej
bez trudu i z natychmiastowym zwycięstwem. Lecz znajdowała się

nie zawsze w korzystnej sytuacji. Nieśli co prawda ze sobą rozpęd,

którego miejscowym brakło, i zmuszeni byli do zwartej solidarności,

ale byli odosobnieni, obcy środowisku. Wyrastał dylemat: albo wezmą

miejscową masę za łeb, albo zostaną wyrżnięci podstępem. podczas

84



snu, podczas nieuwagi. Najczęściej brali za łeb. Silą, prawem despe
rackiej solidarności. I rozpoczynała się jeszcze raz historia "górnych
warstw rządzących pochodzenia germańskiego", którą z taką dumą

podkreśla się w nauce niemieckiej. Duma jest to trochę przesadna.
Bo po pierwsze, należy zawsze spojrzeć na koniec dumnego panowa
nia, a poza tym dobrze jest pamiętać i o takiej rzeczy, że jeżeli było

w tym bohaterstwo - to bohaterstwo wyraźnie rozbójniczego
rodzaju, bohaterstwo przeciwne cywilizacji. Rozwydrzone żołdactwo

niszczyło formy ukształtowanego, nieraz wysoko stojącego życia.

Gdy do jubilerskiego sklepu wpadnie z rewolwerem w ręku rzezi
mieszek, to musi być bohaterski i odważny. Wie, że albo poskromi
całą wieloosobową załogę sklepu, albo zginie od razu nędznie.

Trwanie górnej, najazdowej warstwy było zazwyczaj akurat tak
długie, jak panowanie rzezimieszka w steroryzowanym jubilerskim
sklepie. To znaczy niedługie. Bo albo na nic nie zdawała się solidar
ność, tubylcy zatruwali życie i trzeba było iść dalej, albo przeciwnie,
najeźdźcy tak dobrze poczynali się czuć w tubylczym otoczeniu, że

topili się w nim z kretesem.

Jeszcze jeden szczegół pozostaje do wyjaśnienia. Liczebność tych
wypraw. Ilu ludzi, konkretnie, na liczbę, mogło być w takim buszu
jącym oddziale? Zarówno w najdawniejszych czasach, jak i w cza
sach już na poły historycznych liczebność watah nie musiała być wy
soka, nawet wyprawy w czasach "wędrówek narodów" skłonni jeste
śmy bardzo pod względem liczby przeceniać. Historia popełnia tu
pewien błąd perspektywiczny. O nieprzeliczonych masach ludzkich
zapomina. a wyciąga na wierzch. honoruje, tytułuje i określa kilku
tysięczne oddziały.

Ale jeszcze gorsze od perspektywicznych popełniać może błędy

archeolog i prehistoryk. Zwłaszcza gdy jest więcej politykiem niż

uczonym i gdy Il.ie ma skrupułów.

Załóżmy, że na pewien teren został dokonany najazd kilkuset
wojowników germańskich. Odpowiednia warstwa archeologiczna jest
bardzo czuła: natychmiast zanotuje obok wykopalisk kultury miej
scowej wykopaliska przywiezione przez najezdników. W takich wy
padkach rzeczy znalezione wkłada się do oszklonych gablotek i opa
truje wywieszką: "Kultura pragermańska". Bardzo to jest efektowne,
zwłaszcza gdy na gablotkę użyto dobrego drzewa i kryształowego

szkła, a na sporządzenie napisu doskonałego tuszu, ale, niestety, nie
jest prawdziwe. Po pierwsze dlatego, że mamy tu do czynienia z wy
suwaniem szczegółu ponad całość; po dru~ie, że najazdy trwały

z reguły krótko: pojawiały się i ginęły, a ludność miejscowa trwała.
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Można by zaryzykować mały eksperyment. Z archeologicznym
rozkopaniem grobu Fryderyka Wielkiego. Czy dlatego, że ten twórca
Prus nosił pirog francuskiej mody i frak francuskiego kroju - wolno
komukolwiek twierdzić, że w końcu wieku XVIII na całej przestrzeni
Niemiec aż do Poczdamu panowała kultura francuska? A prawo do
wniosku takie samo. Posługując się nim, można iść jeszcze dalej. Na
wielu miejscach dzisiejszej Szwecji i Norwegii znaleziono ceramikę

słowiańską i niewieście kabłączki skroniowe, które nosiły tylko Sło

wianki. Czy nie można by wyciągnąć z tych znalezisk wniosku, że

Skandynawia w pewnym okresie podbita była przez Słowian?!

Wszystko, co dotychczas powiedziane zostało, nie odnosi się do
jednego okresu - objaśnione procesy są wzorami, odkrywają mecha
nizm zdarzeń, które odbywały się nie raz i nie dwa. Odbywały się

często. Jedno z tych zdarzeń, przebiegając według podanego sche
matu, odbyło się już w czasach historycznych. Zdarzenie nosi nazwę
"wędrówek narodów". Możemy więc na nim stwierdzić prawidłowość

założeń poprzednich.
Plemiona germańskie, usadowione już w zachodniej Europie,

pchnięte zostały przy końcu wieku czwartego przez inwazję Hunów.
Przyczyną tą wprawione zostały w ruch, który trwał długo po jej
ustaniu. Jakby w germańskie plemiona uderzył piorun niepokoju,
jakby w mrowisko włożono smolne łuczywo. Wiercą się po całej

Europie. Prą na południe. Powodują upadek państwa zachodnio
rzymsliego, pchają się na tereny celtyckie, następują na Słowian, po
dejmują wyprawy ku Bałkanom, nad Morze Czarne, do Azji, zakła

dają państwo pa półwyspie italskim, usadawiają się w dzisiejszej Lom
bardii. Wszystko to jest dziełem niezmordowanej "Otficina gentium".
Setki różnych szczepów, grup, odłamów w głównych działach szcze
powych: Gotów, Franków, Anglów, Sasów, Longobardów, Wandalów
i wielu innych.

RucWiwość nie sprzyja trwałości. Powstawały rozmaite pań

stewka sezonowe (SaisonstaBtI!) i szybko upadały. Najtrwalsze oka
zało się państwo Franków usadowione w Galii. Traf szczególny: naj
mniej obrotny szczep stworzył naj trwalszy organizm polityczny,
który istniał cztery stulecia. Jeden z panujących tego plemienia, Karol
Wielki, zjednoczył w swych rękach rozliczne dzierżawy olbrzymiej
wielkości: dzisiejszą Francję, Belgię, Hol~dię, Szwajcarię, część
Hiszpanii, większą część Włoch, zachodnie Niemcy i Austrię. Potęga

jego urosła w ogrom - odnowione zostało wielkie imperium rzym
skie, Karol Wielki ukoronowany został cesarzem.

Lecz nawet tak wielka potęga ludów najezdniczych, ogarniająca

połowę ówczesnego świata, nie utrzymała się długo: kilkadziesiąt latl
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Miały te iudy zdolność rozpędu, ale nie posiadały zdolności trwałego
budowania: państwo Karola Wielkiego w kilka lat po jego śmierci

rozpadło się na trzy części.

"Powstało królestwo zachodnio - frankońskie (odpowiadające

mniej więcej późniejszej Francji), a także królestwo wschodnio-fran
końskie na wschód od Renu (odpowiadającepóźniejszym Niemcom);
trzecie państwo obejmowało Italię oraz pas od Morza Śródziemnego

do Północnego, dzieląc dwa pierwsze. W pierwszym z nich wytwo
rzył się naród francuski, łączący w sobIe potomków dawnej ludności

rzymskiej zmieszanych z przybyszami germańskimi, szczególnie Fran
kami. Przewagę uzyskał tu język łaciński i kultura rzymska. Po
dobnie stało się i z Italią, gdzie wytworzył się naród włoski. Oba te
narody, na które silnie oddziałał wpływ Rzymu, zalicza się do grupy
ludów zwanych romańskimi. Inaczej ułożyły się stosunki na wschód
od Renu, gdzie przewagę miał żywioł germański i wpływ kultury rzym
skiej był słaby. Ukształtował się tam naród niemiecki, należący do
grupy ludów germańskich" - mówi podręcznik historii (M. H. Serej
ski). Ale niewiele się mówi w Niemczech o tym, że w tych właśnie

czasach plemiona germa6skie przyjęły całą kulturę i cywilizację, Mo
rza Śródziemnego, którą teraz podaje się jako cywilizację rdzennie
germańską.

Ze wszystkich najazdów te chyba były największe, najliczniej
sze, a jakże musiał być ich wpływ krótki i nietrwały, skoro na zaję

tych terenach nie umiały zapuścić korzeni! Longobardowie, dumni
najeźdźcy, niezmożeni zwycięzcy, rozpuszczają się niewidocznie
w morzu italskim, został po nich tylko nieco ciemniejszy akcent
w mowie włoskiej i nazwa Lombardii. Cóż dopiero mówić o naja
zdach w skali mniejszej l A sam Karol Wielki, ów najwyższy wykwit
tych ruchów, kimżeż on był? Karl der Grosse, czy Charlemagne?

Spór o to trwa do dziś dnia. Pomiędzy Francją a Niemcami.

Druga sprawa - sprawa Tacyta. Dał on opis środkowej i pół

nocnej Europy na przełomie dwóch okresów historycznych. Wielki
teren między Renem a Wisłą oznaczył ogólną nazwą Germania,
kraj poza Wisłą podobało mu się nazwać Venedi. Zarówno na
jednym terytorium jak i na drugim, w obrębie nazwy ogólnej roz
lokowano nazwania wielu drobnych szczepów. Interesują nas szcze
gólnie nazwy owej mitycznej Germanii. Między Łabą a Odrą usado
wiła się podnazwa Suewi. W pismach autorów rzymskich określenieto
występuje często. Między innymi w raptularzu wojennym Caesara 
"Ariowist (Jarowit), król Swewów", później "Wania, król Swewów".
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Nie tylko muzea pełne są obrazków malujących życie dawnych Germanów; wychodzi
wiele książek i broszur popularnych z dokładną rekonstrukcją tych wspaniałych czasów.
Wspaniałych, bowiem wydawnictwa te wykazują niezwykle wysoką kulturę materialną

i duchową pragermańskiego życia. Ilustracje zamieszczone na niniejszych stronicach
wyjęte zostały z wydawnictwa "Wie unsere Urvater lebten" - "Jak żyli nasi pra
ojcowie". Okazuje się, że budzili zachwyt swoją kulturą, dostojeństwem i dzielnością.

Nabożeństwa ku czci Wotana miały swój wielki patos, dzień powszedni posiadal krój
niemal klasycznej szlachetności. Słowem, wykwit najwyższej kultury. W tym samym
czasie Słowianie żyli w barbarzyństwie i poniżeniu, co wykazują inne obrazki; jeden

Rodzi się uzasadnione podejrzenie, że Tacytowi, któremu zasa
dniczo nie chodziło o drobnostki, pośliznęła się ręka i napis "Germa
nia" zacny mąż zbytnio wydłużył. Objął nim ludy różnych ras. I Teu
tonów i Słowian. Dla niego to wszystko byli barbarzyńcy. Kupcy mó
wili "Germania", napisał "Germania". Trochę mniej, trochę więcej

szczepów o dziwacznych, niezrozumiałych nazwach - komuż to
mogło szkodzić?

A jednak zaszkodziło. Zaszkodziło po kilkunastu wiekach nam
Słowianom. Bo przedmiot sporu, do dziś trwający, tak się przedsta
wia: nauka niemiecka twierdzi, że wszystko, co objęte było nazwą

Tacyta, zawierało ludy germańskie. Teza przeciwników opiewa:
szczepy określone nazwą Swewów (czy nie brzmi tu echo zniekształ-
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z nich podany tu jest również dla zilustrowania niemieckich metod propagandowych.
Przez przypadek tylko prawdopodobnie nie dodaje się do tych różnych pragermańskich

wizyj takiego przepisu z "Capitulatio de partibus Saxoniae" (c. 6.): "Jeśliby ktoś diabłem

opętany według obyczaju pogańskiegowierzył, że mąż jakiś alboli kobieta jest strzygą i po
żera ludzi, a z tego powodu ową spaliłby albo jej ciało dawał do jedzenia, albo samą ją

zjadł, głową zostanie pokarany". Przepis ten istniał już w czasach saskich, w czasach histo
rycznych, jak więc musiało być naprawdęw epoce "...unsere Urviiter"?1 Piękne kolorowe
obrazki z propagandowych wydawnictw pragnązakryćprawdę: prawdę o dzikości i bar
barzyństwie plemion germańskich. I zakryć prawdę drugą: wysoką kulturę rolną Słowian.

conej nazwy Słowian?) i kilkunastu nazwami innymi były szczepami
słowiańskimi, a tylko przez ignorancję dostały się w obręb nazwy
obcej.

Spór taki sam, jak ten o narodowość Karola Wielkiego. Nie do
I

rozstrzygnięcia. Przynajmniej przy dzisiejszym stanie wiedzy. For-
malnie mają rację Niemcy, prawdopodobieństwo jest przy nas.

Bo weźmy na rozum:
W okresie już historycznym, to znaczy w stuleciu VIII i IX za

stajemy Słowian nad środkową i dolną Łabą. Skąd się tam wzięli?

Ptzeciwnicy powiadają - zawojowali i skolonizowali ziemię. Pierw
szy to raz przyznaje się Słowianom zdolności wojownicze. Mniejsza
z tym.
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Ale co zrobić z dowodami? Nazwy słowiańskie na tych terenach
są powszechne. I twardy mają żywot: te nazwy, wytworzone przez
rzekomych kolonistów w ciągu dwóch wieków, przetrwały z górą

tysiąc latl Niewydarte, nieusuwalne. Mimo wszystkich sposobów
germanizacyjnych, mimo usiłowań, mimo nawoływań, mimo nakazów.
Czy rzeczywiście tak trwały miałyby żywot, gdyby nie były siedziały

tu od naj dawniej szych czasów? Longobardowie trwali w Lombardii
również kilka stuleci, a ile po nich zostało nazw w terenie?!

Poza tym trzeba przyznać rację panu \Vilhelmowi Bogusław

skiemu, gorliwemu historykowi Zachodniej Słowi1\l1szczyzny. Napisał

o niej cztery grube tomy, 3000 stron bitego pisma. Z przypiskami,
pedantycznie, sposobem niemieckim. Stare to dzieło, ale sporo w nim
wartości. W drugim tomie swojej pracy powiada pan Wilhelm Bogu
sławski, że ujście Łaby (a rozciąga się ono szeroko) prezentuje miejsce
ugorne, mokradła i piaski. Toż samo w kilku innych miejscach biegu
tej rzeki. Otóż gdyby Słowianiebyli najeźdźcami, pchaliby się przede
wszystkim na miejsca urodzajne, których było dość. Zwycięzca ma
możność wyboru. A tymczasem najupartsze, naj dłuższe trwanie ży

wiołu słowiańskiego zaznaczyło się właśnie w okolicach najbardziej
nieurodzajnych. Czy więc nie było właśnie przeciwnie: to Słowianie

byli żywiołem tubylczym, a zaborcami byli skandynawscy Germanie,
którzy uprzykrzywszy sobie ujście Renu, dla rozmaitości zagarnęli

ujście Łaby. A zagarnąwszy, wzięli sobie kąski ziemi najlepsze, tu
bylców zapędzającw mokradła i piaski. Taka to sprawiedliwość dzie
jów: nawet z naszych smutków kuje się broń przeciwko nam. Jest to
więc w tym wypadku krzywda drugiego stopnia.

Pomyłka Tacyta wydaje się niewątpliwa. Starożytny mędrzec

zdrzemnął się. Starożytnym mędrcom zdarzało się to nieraz. Po
mawiano o to. przecież nawet Homera.

Tu miejsce na dygresję współczesną. Dygresję trudną i deli
katną. Można za jej podjęcie narazić się na cięgi z obu stron. A prze
cież dygresję nieuniknioną.

Chodzi o taką wątpliwość: o zakres wpływu, jaki wyniki nauki
niemieckiej poczyniły w polskiej umysłowości. Ten wpływ istnieje,
ten wpływ jest bardzo duży. Wystarczy przejrzeć dzieła niektórych
uczonych polskich XIX wieku, a choćby i późniejsze, aby stwierdzić

że wiele pojęć pomocniczych, służących do pracy nąukowej, jest po
chodzenia niemieckiego.

Wiadomo, że wszystkie szlifowane szkła, mikroskopy, teleskopy,
skioptikony do zakładów naukowych szły od Zeissa z Drezna; wia
domo, że kilka pokoleń polskich uczyło się na atlasach pochodzenia
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niemieckiego, że globusy, że przyrządy fizyczne, że wypchane ptaki
do zoologii, a modele pręcików i słupków do botaniki miały stempel
"Made in Germany".

Ale to byłyby jeszcze drobnostki. Nie tylko martwych pomocy
naukowych, lecz również żywych pojęć dostarczali producenci nie
mieccy. Posługiwał się tymi pojęciami uczeń gimnazjalny, posługiwał

akademik i profesor akademika.
Inaczej być, niestety, nie mogło.

Praca naukowa składa się nie tylko z pracy mózgu, potrzebuje
ona również bogatych pracowni, laboratoriów, czasopism, bibliotek,
kongresów, zjazdów i narzędzi - słowem, pieniędzy, zorganizowa
nego poparcia i spokojnego czasu. Przez z górą sto lat Polski w nauce
w takich ramach nie było. Porozumiejmy się dokładnie, aby nie wkra
dły się pomyłki. Były mózgi, może świetniejsze niż kiedykolwiek,
były wysiłki i sporadyczne osiągnięcia, ale nie było ciągłej pracy na
ukowej. Istniała świetna, w pewnych razach genialna partyzantka, ale
nie było ciągłej strategii. Przez cały wiek XIX nie było nas niemal
w nauce.

Nie było nas wówczas, gdy powstawały wielkie koncepcje na
ukowe, gdy ustalano podziały nauk, gdy czas dzielono na okresy, gdy
ekspedycje wyruszały na kosztowne poszukiwania, gdy skopywano
wnętrze ziemi, szukając jej świadectw. A działo się to w czasie, gdy
tuż obok nas, dwieście kilometrów na zachód, pieniądze po prostu
waliły się do pracowni naukowych, tytuł zaś profesora zaczynał być

równoznaczny z tytułem oficera. Miało to swoje znaczenie, gdy się

zważy, że rzecz działa się w Prusiech. Niemcy marzyły o podboju
świata nie tylko materialnym, usiłowały odrutować go również swoimi
produktami naukowymi. Szedł na eksport nie tylko towar przemy
słowy, ale i towar myśli i ducha w solidnym, budzącym zaufanie opa
kowaniu. Czy można się dziwić, że zasypał i zalał kraj, który sam nie
mógł produkować, a chciał mimo wszystkich nędz iść naprzód?

Dlatego dziś nie możemy zawsze, w każdym wypadku przeciw
stawić twierdzeniom niemieckim naukowych twierdzeń własnych.

Ten brak zresztą jest już tylko kwestią czasu. Nauka polska wzięła

zawrotne tempo pracy. Prawda, nie posiadamy motoryzacji, polskie
drogi poruszają się ślimaczym ściegiem, ale polskie mózgi naukowe
pracują szybciej, sprawniej i dokładniej, niż wszystkie maszyny na
niemieckich autostradach. Boże drogi, dostało się w· rękę atut nie
niepodległości, dostało się trochę grosza, a tradycja zadawalniania się

małym też coś znaczyI
Przypominam sobie kilka rozmów z przedstawicielami nauki nie

mieckiej. Jacy byli bezradni i zakłopotani, wspominając, że z powodu
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planu czteroletniego zredukowano im dotacje. Roboty archeologiczne
w Wołyniu (nad Odrą) ledwo się poruszają! W tych samych pienięż

nych warunkach albo jeszcze gorszych pracuje Biskupin, a proszę pa
trzeć, jak idzie robota! Niemiecki pracownik naukowy, który dosta
wał przedtem grube subwencje, a teraz dostaje równą ich połowę 
sądzi, że stracił całą podstawę swej pracy. Ma już zepsute podniebie
nie. Po kawiorze i ostrygach nie smakuje chleb z masłem. Inaczej jest
z człowiekiem, który żył dotąd chlebem bez masła.

Możemy pracować tylko na swoim. N a pracę obcych nie mamy
wpływu. I na dobrą sprawę nie bardzo na nią możemy liczyć. Nie
możemy liczyć na obiektywizm naszych sąsiadów z zachodu i na wy
dolność naszego sąsiada wschodniego. Ten ostatni, zamiast wydo
bywać z ziemi szkielety, zajmuje się gorliwie powiększaniem szkie
letowych rezerw pod powierzchnią. Niemcy zaś prowadzą bardzo
pilnie prace wykopaliskowe, ale tylko tam z pełną pedanterią, gdzie
się spodziewają znaleźć przedmioty pochodzenia germańskiego. Od
znalezisk słowiańskich· aż ich odrzuca. Powtarza się historia z kan
cjonałem kaszubskim, który cztery lata temu leżał jeszcze w gablotce
pod szkłem muzeum w Gryfii. Kancjonał był drukowany literami
gotyckimi, jako że używali go przed dwoma setkami lat pomorscy
lutrzy spod Słupska. Pewnego razu zwiedzała muzeum· gryfijskie pol
ska wycieczka. Jeden ze spostrzegawczych rodaków zauważył pod
gotykiem czyściutką kaszubszczyznę i miał nieszczęście zakrzyknąć:

- Das ist ja aber polnisch geschrieben!
Oprowadzający pan docent wyraził zdziwienie. Ściągnął brew,

przyjrzał się, pokręcił głową, a w dwa dni później kancjonał uszedł

z gablotki. Powędrował na lepsze schowanie. Niejeden taki kancjo
nał, niejeden taki dowód. A sprawa archiwum dla rzeczy polskich
w Kołobrzegu!

W Santoku nad Wartą odkopano słowiańskiegrodziszcze. Bogaty.
materiał jest niemal niewyzyskany. Jedna książka, bardzo jedno
stronna i cząstkowa. Poza tym głucha cisza. Żadnych wniosków
i opracowań. Gorzej jeszcze wyszło Opole na Śląsku, gdzie znale
ziono całą słowiańską wczesnohistoryczną osadę. O tych wykopali
skach, które drzemią dobrze opakowane w dziesiątkach skrzyń, napi
sano trzy, dosłownie trzy strony komunikatu. A wykopaliska w Arka
nie, a Rugia, a całe Pomorze od Łaby do granic Polski i te setki znale
zisk, które albo są tylko z grubsza rozkopane i zbyte kilkoma wiersza
mi "Berichtu", albo opatrzone zostały etykietą "urgermanisch". Jakżeż

możemy dowieść tę bijącą w oczy prawdę, że nad Łabę nie przyszli
śmy na trzy stulecia, ale że Słowiańszczyzna siedziała tam od naj
dawniejszych czasów, - skoro praca naukowa jest uniemożliwiona?
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Na to, aby rodowód chronologiczny Słowiańszczyzny przepro
wadzić, musiałyby prace wykopaliskowe w całym pasie nadbałtyckim

być prowadzone z pełnym obiektywizmem i sumiennością. Tak jak
na to, aby powi.edzieć coś bliższego o wędrówce ludów europejskich
- a więc i Słowian - z Azji, musiałyby być podjęte wielkie prace na
równinach rosyjskich. O naj dawniejszych, niepisanych, nieustalonych
dziej ach dowiedzieć się można bliższych szczegółów tylko poprzez
prehistorię, tylko poprzez pracowite i pilne kopanie. Inne narody
miały czas prowadzić prace archeologiczne na wielką skalę, dlatego
znają swoją przeszłość lepiej. Polska zaczęła rozkopywać swoją zie
mię dopiero teraz.

I wreszcie sprawa ostatnia - sprawa nieudolności. Od niepa
miętnych czasów pojawia się twierdzenie: "Słowianie nie stworzyli
ani· jednego własnego państwa samodzielnie. Słowianie są rasą nie
udolną." Improductivite slave.

Podaje się nawet wzorki, jak to w każdym poszczególnym wy
padku było: w Rosji, w Polsce, w Czechach. Miało zaś być tak: na
głupią, bezwolną i niezaradną tłuszczę, żyjącą w prymitywnym syste
mie rodowym, przychodził najazd germański. f odtąd zaczynało się

nowe państwo. Z rycerzy tworzyła się szlachta, z wodzów książęta.

Pan Oswald Balzer, Polak wielkiego serca, choć obcego nazwiska, za
stanawiał się nad genealogią Piastów, o poprzedników Mieszka pytał

prof. Stanisław Zakrzewski, dochodził tych spraw Aleksander Briick
ner, mozoliło się dziesiątki innych uczonych. Ale cały ten trud i jego
osiągnięcianic nie znaczą. Nie byto żadnych książąt polskich, żadnych
Piastów-poprzedników - był najazd germański i na tym koniec.

Wysnuwa się z tych zwad i niewyjaśnionych pytań wielka
sprawa koncepcyj historiozoficznych. Nauka nie lubi ich, sam dźwięk

nazwy jest dla uczonego wstrętny. Bo czymżeż jest historiozofia?
Czymś pośrednim pomiędzy poezją a uproszczeniem, pomiędzy mi
styką a kabalarstwem. Uczony dawnego typu otrząsa się ze wstrętem

i odrzuca precz zwiewny łachman historiozofii. Podejmuje go pisarz,
poeta, literat. Patrzy w blaski historiozofii jak w gwiazdy i pyta
o przeznaczenie narodów. Uczony ma swoją mądrość, poeta swoją,

choć i uczeni poczynają dziś skłaniać się ku poetom: wiedzą, że rów
nież ich rzeczą jest stwarzać wielkie systemy historiozoficzpe.

Każdy wielki, silny, trwały i niezmożony przez przeciwności

naród niesie we krwi swoje przeżnaczenie. Czy nie znaczy coś taka
myśl, że od mrocznych początków płyną poprzez świat wąskie stru
mienie krwi korytem ludzkich tętnic? Pokolenie pokoleniu przekazuje
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żywą, płonącą krew. Młodość zanieca od starości swoją krew, tak
jak się zanieca podczas sztafety rozstawnej pochodnię od pochodni.
Wraz z tym naj trwalszym strumieniem idzie z pokolenia na poko
lenie pewna stała dyspozycja. Można ją zwalczyć i zmienić wytrwa
łym staraniem na inną. Ale jeśli siła woli pracuje nie przeciw, tylko
n a d pogłębieniem dyspozycji?

Kiedy się ustala charakter narodu? Są dwa mniemania: że

w chwilach dla narodu decydujących, albo że przez stałe istnienie
tych samych warunków zewnętrznyc~, w których naród żyje.

Wszystko jedno, jak i kiedy, dość, że cechy indywidualne narodów
istnieją. Historiozof ustali nawet, która z cech wybija się na plan
pierwszy i decyduje. Cechą naczelną charakteru narodu żydowskiego

jest konieczność podstępu i przebiegłości jako nieuniknionych warun
ków życia w rozproszeniu. Cechą naczelną, dominującą charakteru
narodu niemieckiego jest niepowstrzymana dążność do ekspansji, do
zdobywania siłą cudzych wyników pracy.

Posiada cechę naczelną i charakter narodowy Słowian: umiło

wanie spokoju, tolerancję, przywiązanie do ziemi. Ideałem prawdzi
wego, męskiego życia niekoniecznie musi być stały niepokój i głód

materialnej potęgi. Można mieć również inny ideał - ideał potęgi

duchowej i twórczej pracy. Posiadanie takiego właśnie ideału sta
nowi "niższość" Słowian.

Niemcy mają ich w pogardzie za to, że nie ćwiczyli wojska i że

w czasie najazdów ze Skandynawii nie było wojenki, tylko rzeź.

A przecież bitność ludów germańskich to nie był program, to był mus.
Poza tym nasuwa się pytanie, kto by był tych dzikich, zgłodniałych,

zbiedzonych i krwiożerczych Skandynawów uczył i" zaprawiał do rol
nictwa, do kultury osiadłej, do rękodzieła? Na początku okresu
wczesnohistorycznego połabscy Słowianie są nauczycielami Germa
nów. W tych czasach Germanin był koczownikiem i rabusiem, Sło

wianin był już rolnikiem.
Charakter narodowy mieści w sobie los, jest w pewnym stopniu

przeznaczeniem. Niesie naród łożyskiem, z którego trudno się wy
dostać. Nasuwa się myśl, może nieefektowna, ale z głębi swej reli
gijna i moralna - o pracy nad złamaniem przeznaczenia. A raczej
nad jego uszlachetnieniem. Gdyby tak Germanin przezwyciężyłswoje
dziedzictwo krwi, ograniczył zaborczość, a rozwinął zdolność orga
nizacji; gdyby Słowianin powściągnął swoją miękkość, a rozwinął

przyrodzoną zdolność twórczej, spokojnej i tolerancyjnej pracy...
Czy nie w przezwyciężaniu przeznaczeń leży postęp?



\XI ZNAKU HANZY



Przez Hanower przejechaliśmy szybko, prawie nie zwiedzając

miasta. Była słoneczna niedziela po południu. N a ulicach pustka
i nuda. Wielkie, rozprażone słońcem bloki kamienic i gmachów repre
zentacyjnych przypominały w owej chwili opowieści podróżników

o opuszczonych miastach na pustyni. Półmilionowa ludność Hano
weru znajduje się w to niedzielne popołudnie na placach sportowych
i w parkach. N a zielonych peryferiach miasta urządzonowielki festyn·
ogrodowy, zawody piłki nożnej, pokazy samolotowe i paradę organi
zowaną przez "Kraft durch Freude" - siła przez radość.

Ani mowy o dostaniu się do którejś z ogrodowych kawiarni.
Trzema bramami płyną ciasne procesje mieszczan i oblegają wszyst
kie stoliki. Niektórzy poukładali się na trawnikach i jedzą przyniesio
ny niedzielny placek. Są tacy, którzy nawet chłodzoną kawę przynie
śli w termosie. U kelnera zamawiają jedno piwo - dla ojca rodziny.
A na ulicy, poza obrębem skąpego cienia, rozżarza się sierpniowy
upał. Kurz, wzniesiony przez nogi piechurów, dławi wyschnięte gardło.

W tych warunkach grozi mi bunt załogi.

- Musisz zrezygnowaćz Hanoweru - pada ultimatum - w taki
dzień nikt nie jest w stanie zwiedzać miasta.

Upał pozbawia potrzebnej energii. Kapituluję i wyjeżdżamy

z granic Hanoweru. Pół godziny trwa przeprawa przez nabite przed
mieścia. Maszyna, przetrzymana na drugim biegu, podejrzanie
warczy. Wodzie w chłodnicy brakuje pół stopnia do temperatury
wrzenia. Zjawiają się· najgorsze przeczucia. Ale katastrofa przy
chodzi dopiero później.

Drogi są słuszną dumą obywateli Trzeciej Rzeszy. Nie tylko
autostrady, którymi Niemiec lubi się pysznić przed cudzoziemcem,
ale którymi nie lubi jeździć; już zwykłe szosy, tzw. drogi pierwszej
kategorii mogą prezentować miarę komfortu. Nie ma jednak dosko
nałości bez usterek. Asfalt jest niezawodny podczas pogody. Lecz
niech spadnie trochę deszczu... Pod W eimarem omal nie skręciłem

karku sobie, a dwóch niewinnych głów nie wydałem katastrofie z po
wodu jednej, małej, przelotnej deszczowej chmury. A już w upał

asfalt jest niemożliwy. Nie wiem, czy i do jego fabrykacji używają

teraz jakichś namiastek, czy też słońce ma taką diabelską moc, dość,
że niemiecki asfalt podczas upału zmienia się w miękką masę, która
bardzo pogarsza warunki jazdy, riie mówiąc już o wydzielaniu upartej
a przykrej woni. Powierzchnia drogi mży i paruje; z daleka wygląda

jak ciężka, czarna woda Styksu. Można w niej utopić oczy. Utopić

i stracić: po dwóch godzinach jazdy nabierają barwy czerwonej, jak
oczy królika.
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Ale wszystko to można by jeszcze zmesc. Zle jest naprawdę

dopiero wtedy, gdy wśród takich okoliczności, w miejscu, gdzie
w promieniu kilku kilometrów nie ma kropli cienia - maszyna nagle
staje. Ładna historia! Zabierasz się do naprawy. Włączasz i wy
łączasz motor, zaglądasz do zbiornika, badasz elektryczność. Nie,
wszystko w porządku. Więc jeszcze raz w tej samej kolejności: roz
rusznik, akumulator, dysza, gaźnik i nie wiadomo co jeszcze. Nic nie
pomaga. Maszyna jest w porządku, ale iść nie chce. Przypominają się

przygody różnych wielkich podróżników. Tylko, cóż za ulga z takich
przypomnień? Zadna. Słońce mniej piec nie będzie.

I byłoby się tam, na tej asfaltowej szosie nie wiadomo jak długo

jeszcze stało, gdyby nie przygodny motocyklista. Przystanął i zapytał

o przyczynę rozpaczy.
- 'Nie chce ciągnąć?

- Nie chce.
- To już piąty wóz na tej drodze.
- Piąty...
- Tak, piąty. To benzyna,
Uczynny motocyklista jest mechanikiem. Tłumaczy powód

defektu. Winna jest benzyna. W Niemczech nie stosuje się już dziś

czystej benzyny do poruszania motorów. Stosuje się benzynę sztu
czną, stosuje się przede wszystkim różnego rodzaju mieszanki. Po
dobno wydajność motoru jest przy tym paliwie większa... Zawsze,
tylko nie w upal. Gdy jest gorąco, poszczególne składniki, które mają

różny ciężar gatunkowy i różny stopień ulatniania się, rozdzielają

się i nie mogą wytworzyć potrzebnego gazu dla cylindrów.
- I pan mówi, że mieszanka jest praktyczniejsza?
- No tak - spojrzał zdumiony - przecież u nas zaprowadzono

ją wszędzie.

Mniejsza z tym. Kto wierzy, zbawion będzie. Pan mechanik jest
pewnie gorliwym czytelnikiem gazet, ale tylko niemieckich, więc nic
nie wie o tym, że nowe środki pędne wprowadzono w jego kraju nie
tylko dlatego, że są lepsze. ale i dlatego, że skłaniała ku temu potrzeba.

- I cóż teraz zrobić?

- Nic. Niech pan zostawi maszynę na drodze. Za dwie godziny
przyjdzie chłód. Wtenczas pojedzie łatwo, jeszcze lepiej niż dotąd 
kończy uczynny Hanowerczyk.

Trzy kilometry do naj.pliższej wsi w intensywnym słońcu. Sia
damy w cieniu, na werandzie wspaniałej gospody, która rozporządza

pomysłowymi płóciennymi zasłonami. Co można dostać na podwie
czorek?

- Kawę?
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- Jest, ale bez śmietanki. Może znajdzie się jeszcze trochęmleka.
- Ciastek?
- Nie, ciastek nie można.

- Placka?
- Też nie.
- Bułki?

- Nie.
- Chleba?
- Chleb jest. Ewentualnie z masłem.

Ewentualnie! Oglądam wspaniałe, niemal luksusowe urządzenie

wiejskiej gospody i z melancholią przyglądam się temu słowu: "ewen
tualnie". Chleb jest wczorajszy. Szybko dokonujemy w myśli aryt
~etycznego działania: od soboty rana do niedzieli popołudnia 
30 godzin. W Niemczech nie wolno sprzedawać pieczywa przed upły

wem 24 godzin od chwili wypieku. Doświadczenie bowiem uczy, że

świeżego chleba je się więcej niż starego, a kraj musi oszćzędzać.

Przy tym 25 % obowiązkowej domieszki do mąki: kartofli, otrąb

i wytłoczyn buraczanych. 30+24 równa się okrągłym 54 godzinom.
Więc chleb nie naj świeższy. Ciężki, mięsisty, zbity i czerstwy.



W działania arytmetyczne wpada nagle huk. N a zakręcie drogi
zjawiają się naprzód trzyosobowe automobile, które wiozą oficerów.
Auta przesuwaj ą się cicho. Ale zaraz za nimi wali długi wąż małych,

zmotoryzowanych żelaznych chrabąszczy - samochody pancerne.
Huczą, szumią, grzmią. Rozmiękły asfalt jęczy pod naciskiem

ciężkich kół. Stalowa blacha wydaje ogłuszający dźwięk. Kolumna
pancerna jedzie pełnym gazem i sprawia silne wrażenie: rozpędzonej,

gwałtownej siły, która zmiecie każdą przeszkodę.

Przejechali, wracamy do podwieczorku. Okazuje się, że nie
cWeb jest naj gorszy. Masło! Zwracam się do gospodyni, która zo
stała jeszcze na werandzie:

- Czy takie jest u was wszystko masło? Tu na wsi? To prze
cież kunerol z kokosowych orzechów.

Frau Schanzer patrzy jeszcze ciągle ku znikającemu na drodze
wojsku. Odpowiada przez ramię:

- Nie można mieć wszystkiego na raz.
W tym swoim zapatrzeniu się na wizję żelaznej potęgi jest

wielka, masywna, imponująca. Odwraca się dumnie; jej wielki biust
faluje wzruszeniem.

- To też trzeba kupić - nie? - wskazuje ręką za siebie.
Wtenczas przychodzi mi na myśl nasza popołudniowa przygoda

i rodzi się pytanie, czy tym samochodom również rozszczepi się pod
wpływem gorąca mieszanka w motorach?

Wieczorem, już przy chłodnym wietrze idziemy boczną drogą

sprawdzić, czy mechanik miał rację i czy wzburzone elementy benzy
nowe ułożą się same w jedną syntetyczną całość.

Nie, tego nie można zaprzeczyć i to trzeba głośno przyznać:

wiele razy podczas. pobytu w Niemczech raził nas nagły podziw i kluła
w serce zazdrość. To samo tu; cóż za wspaniała, pokazowej wzoro
wości wieś hanowerska l Wzdłuż równej, szerokiej drogi - dwadzie
ścia domów, ba, prawdziwych will, niemal pałaców. A w głębi obej
ścia: salony dla żywego inwentarza, z bieżącą wodą, elektryką, kaflo
wymi ścianami i parkietem... Nie, parkietu nie ma, ale prawie parkiet.

Zaglądamy przez sztachety do sadu. Jest pierwszy czas dojrze
wania owoców. Niektóre drzewa uginają się pod wdzięcznym cięża

rem. N a niskich, szpalerowych drzewach wiszą olbrzymie kule.
Krystyna, dziecię cywilizacji miejskiej, wykrzykuje:
- Dyniel
Matka czuje się w obowiązku wyprostować mylne ścieżki my-

ślowe swego dziecka.
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- Ależ Krystynko, cóż za głupstwo. Przecież to brzoskwi.nie.
Krystyna zanosi się od śmiechu. Oczywiście, oczywiście, brzo

s.kwinie.. \Viedziala to od razu, ale porównanie aż samo się ciśnie...
Porównanie jest trafne. Brzoskwinie wyglądają jak małe arbuzy.

Różnica leży w rumieńcach. A tak na marginesie tych wspanialości

czyż nie warto dodać: Germanie otrzymali drzewa brzoskwiniowe za
pośrednictwem Słowian!

Cały sad utrzymany jest wzorowo i nastręcza co chwila powód
do zdziwienia.

Stają przed oczyma plakaty na słupach ogłoszeniowych miast
niemieckich.: "Człowiek spoży~a za wiele tłuszczów i mięsa. Dlatego
jest ocięż.aly. Jedz jak najVtięcej jarzyn, owoców i ryb!" Z plakatu
uśmiecha się czerwone jablko i mruga lewym okiem tłusty śledź:

Gospodarczym plakatom niemieckim trzeba trochę wierzyć. Za sło

wami zawsze się coś kryje. \Vysilek., praca, dążenie. Często złe dą

żenie, często zbędny i próżny wysiłek., ale nigdy plakat nie jest sfabry
kowaną na odczepne powinnością.

Skoro nie tłuszcze, bo tych nie ma, ale jarzyny i owoce, więc

bierzmy się do jarzyn i owoców. Jeszcze nigdy w dziejach nowo
czesnych., z wyjątkiem kołchozów sowieckich, państwo nie wtrącało

się tak bardzo w pracę posiadacza ziemi, jak się to dzisiaj dzieje
w Niemczech. Ustanowiono nowe prawo o zagrodach dziedzicznych,
das Erbhofrecht, w którym jest klauzula gwarantująca urzędom

prawo kontrolowania gospodarki Ale gdyby nawet tego prawa nie
było, jest Amt fiir Agral'politik, jest Reichsleiter der N. S. D. A. P.
Raul Walter Darre, ustanowione zostaly urzędy, które pilnują wła

ściwej uprawy roli, należytego użytkowania sadów.
Przecież na tym oparta zostala cała kalkulacja: Niemcy przy

woziły za wiele środków żywności, teraz muszą sprowadzać mniej.
Aby mniej sprowadzać, trzeba podwyższyć wydajność ziemi upra
wianej dotychczas. I to nie byle jak podwyższyć! Więc ekspery
menty i doświadczenia, więc nawozy sztuczne i racjonalizacja płodo

zmianu. Każda gmina posiada instruktora., z każdej wsi wieśniacy idą

na przeszkolenie rolnicze, skąd wracają już w nowej roli - w roli
urzędników. Wlaściwie tak jest naprawdę: wieśniakowi samemu
niczego tknąć nie wolno. Z góry wyznacza mu się plan zasiewu: za
pisuje, CO zasial; zapisuje później, co zebrał. Tyle a tyle wolno ~u

zużyć na własne potrzeby - resztę musi odstawić pod kontrolą do
wyznaczonych składnic.

Nie jest to mile, ale za tę cenę brzoskwinie mają wymiar wiel
kiej kuli Wspaniałe okazy. Superlatywy, olśnienia., zachwyt. Tylko
Krystyna krzywi się drwiąco:
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- Piękne, ale kwaśne. Te wszystkie proszki w1cladane w ziemię

za szybko muszą pędzić owoce. Nie wychodzi to na dobre brzo
skwiniom.

Ogrodnicze rozważania dosięga łagodny wieczór. Polna dróga
",-jedzie do szosy, gdzie stoi tak sromotnie porzucony wóz, a droga
nieba prowadzi znów swoimi nieodgadlymi ścieżkami, k-tóre teraz po
siadają kolor seledynu z różowymi wypustkami.

·Wieczorem, po kolacji i po przeczytaniu gazet oraz przejrzeniu
obrazków w czasopismach, dostaliśmy od pani Schanzer herbatę.

'V owej chwili jest już mniej wielka, mniej imponująca, osiadły na
jej obliczu trosk; całego dnia. Niedzielnego dnia. Wyrażam) współ

czucie, że taka zmęczona; musiała się sporo nabiegać dnia dzisiejszego.
- .Mein Go"tf - wzdycha głęboko - człowiekowi nie jest

wcale łatwo. Biegałoby się bez zmęczenia i więcej, gdyby nie takie
mnóstwo 1clopotów.

Nie pomoże teraz nawet cały zmotoryzowany pułk, pani Schan
zer jest naprawdę zmartwiona.

Bo jak może być inaczej? Przed trzema laty wybudowała tę

oto gospodę. Na miejsce starego zajazdu w starym typie, który pro
wadzili razem z mężem, gdy jeszcze żył. Ivląż zawsze wierzyłw Hitlera
(twarz pani Schanzer na jedną chwilę się wypogadza), mieli się więc

dobrze już na długo przed rokiem 1933. \V zajeździe odby"\vały się

zebrania, w ogrodzie - zjazdy. Dobrze było. Po śmierci męża szwa
gier, który jest w Hanowerze referentem gospodarczym partii, na
mówił ją do budowania. "Teraz jest czas - powiedział. - Teraz się

wszystko buduje". "Deutschland soll schoner werden". "Deutschland
schafft wiederf" Posłuchała. Ale wtenczas pokazało się, że obecnie
już wszyscy oberżyści w okolicy sprzyjają Hitlerowi. Jej wspaniały,

wielki, oszklony i owerandowany budynek z salą i garażami nie
to, żeby świecil pustką, ale nie może zapracować na siebie.

- Mniej ludzie wydają - zauważam mimochodem.
- Mniej - mówi smutnie pani Schanzer. - Bo u nas jest teraz

tak, że zyskuje całe społeczeństwo, a traci poszczególny człowiek.

I tak jest dobrze, tak powinno być, ale jeśli ktoś tego z góry nie obli
czył, nie przewidział?

Ludzi przychodzi dużo. Szczególnie w niedzielę. Cóż się jednak
utarguje?! Limoniadę, piwo. Jedzenie przynoszą ze sobą. Czasem
przywiezie "Kratt durch Freude" trzysta, pięćset osób. Zdawałoby

się - wiele. Cena jest wszakże tak zduszona... Czasem aż trzeba do
łożyć. Zniszczą trawniki, złamią płoŁ Tyle osób.

Pani Schanzer spędza kota, który wskoczył na bufet i macza
łapę w basenie do płukania szklanek.
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- Mitzil Mitzi! - woła pani Schanzer, a później wraca do swej
myśli. - Teraz każdy oszczędza, bo oszczędza cały naród. Ci, co za
rabiali kiedyś dużo, mają dziś piątą część dawnych zarobków. Za
to biedni posiadają obecnie więcej, ci, co dawniej nie mieli nic. Tak
bogacze zbliżają się do biednych. To jest dla narodu dobre, ale nie
jest dobre dla kupców. "Sparkassen" też niewiele pomagają, bo spo
czywa na nich teraz wielki ciężar. Uzbierane pieniądze idą na wielkie
prace, na plan czteroletni...

I jakby samej sobie, a nie nam, cudzoziemcom, odpowiadając

mówi pani Schanzer podniesionym głosem:

- Za jakieś pieniądze przecież musi się budować!

Nie wiadomo, o czym myśli: o swoim zajeździe, czy o auto
stradach.

Cały następny tydzień upływa nam na zwiedzaniu "trójkąta

wolnych miast": Bremy, Hamburga i Lubeki. Wjeżdżamy w króle
stwo Hanzy, która wycisnęła swój wpływ również i na życiu wielu
miast polskich.

Na ścianach Ratskelleru w Lubece wymalowano herby wszyst
kich miast hanzeatyckich. Jest herb Gdańska i Torunia, 'ale jest rów
nież herb Krakowa. Na osobnym stoliku przy bufecie powiewają

miniaturowe chorągiewki wszystkich współczesnych państw. Biało

czerwonej z daleka nie widać.

- Jest na pewno - mówi kelner. - Od dwóch lat stoi tu
stale. - Kelner uśmiecha się i idzie znaleźć zgubioną chorągiew.

Przestawia drzewce, wydobywa jedno z nich na pierwszy plan i po
chwili wraca z wyjaśnieniem:

- 0, widzi pan, jest Zasunęła się tylko trochę w kąt.

Najmniej hanzeatyckiego nastroju jest w Hamburgu; w czystym,
przestronnym Hamburgu, którego zapchany okrętami port (właściwy

port hamburski mieści się dalej, ku Morzu Północnemu) lśni w słoń

cu czystością i błyskiem metalowych części pokładów. Szeroki po
wiew międzynarodowych, nowoczesnych interesów nie sprzyja na
strojowi średniowiecznego kupieckiego miasta. 'Wielkie masywy no
wych murów stłoczyły stare miasto, tak jak znowu kiedyś dawniej
hanzeatyckie, kupieckie miasto zakryło'słowiański charakter osady.
Hamburg dzisiejszy jest kolosalnych rozmiarów portem, główną

bramą morską niemieckiego handlu. Jest trzeźwy, rzeczowy, niemal
oschły. Tylko bliskie morze obleka go poezją dalekich perspektyw
i odrobiną miękkości.
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Stojąc na molo hamburskim,
na wprost wielkich pasażerskich

okrętów - myśli się o krajach
zamorskich, myśli się o czterech
milionach Polaków w Ameryce,
Hórzy tym portem wyciekali
ze swojej ziemi, tymi ulicami
nieśli swoje marzenia, po tych
chodnikach nadbrzeżnych pro
wadzili swoje wylęknione kroki.
Tędy - czy też przez Bremę 
szedł również pan Balcer ze
swoją gromadą.

Krystyna przypomina sobie
pienvszą zwrotkę:

Więc kiedym stanął na onym pok/adzie

Na pewnych nogach i szeroko w kroku.

Tom się pocieszył, że już na zawadzie

Nie będzie teraz nic, nawet łza \V oku.

Okręt był wiełki, głęboki w nasadzie.

A choe wiatr tęgi zadymał mu z boku,

Led,,'o się w sobie kolebal bez mała

Na linie, co się prężyla i drżała.

Za to w Bremie i Lubece na
stroju do zbytku. Prospekt gło

si: "Liibeck muss man erlebt ha
ben". To nie jest reklamowe
klamstwo. To trzeba istotnie
przeżywać. Pani Kossak napi
sala, że niedaleki Brunświk jest
miastem, które nic nie uroniło

ze średniowiecza. Ałe musiała

nie widzieć Bremy, a zwłaszcza

Lubeki! A trzeba tu od razu
zaznaczyć: Brema posiada może

Wysmukłe kamieniczki Bremy
p r z y p o m i n a j 1\ c z a s w s p a n i a
łości hanzeatyckiego miasta.



wspanialsze zabytki, zapewne więcej ich i rozmaitszych, ale jest
w nich jakiś ton sztywnej powagi. Lubeka zaś kwitnie prawdziwym,
niesfałszowanymwdziękiem. .

Stare miasto pozostało nadal centrem życia. Uliczki są ciasne
i wąskie, tak jak je pozostawiło średniowiecze. Wyobrażam sobie, ile
trudnych walk wewnętrznych przechodzić musieli nowocześni urba
niści, kiedy im przyszło układać nowe przepisy ruchu w Lubece.
Oni, lubownicy szerokich ulic, przestrzeni i gigantyczności. Kręcili,

przymierzali, projektowali, ale w końcu jednak zabytków nie ruszono.
Na znak niemego protestu przybito tylko na starej, średniowiecznej

cegle wypukłe, ultranowoczesne lustra, w których można zobaczyć

w karykaturalnym skrócie nadjeżdżające z bocznych uliczek niebez
pieczeństwo.

Jest wiele miast piękniejszych;w samych Niemczech znalazłoby

się ich wiele, owianych większą lotnością ducha, który przybrałkształt

architektury. Lubeka jest zapewne mieszczańska, trochę mimo
swoich gotyków przyciężka, przysadzista i zanadto przyziemna. Ale
w swoim typie jest miastem bardzo stylowym. Charakterystycznym
właśnie dla mieszczańskiego ducha. Wszystko, co tu jest starością

i patyną - stworzył kupiec, sprzymierzony z morzem i dalekimi
traktami dróg. Gdy sprawy szły dobrze, a szły dobrze przez wiele

. stuleci, dziś dopiero trochę kulejąc - nie żałowano pieniGdzy na
ozdoby i wspaniałości. Rodziny patrycjuszowskie stawały do rywa
lizacji między sobą. Uliczki były wąskie, rynek nie mógł pomieścić

więcej domów, niż na to pozwalały prawa fizyczne, aJe za to w tych
wąskich domach wyprowadzano cuda. Warto pomyśleć: Lubeka była

centrum wielkiego związku kupieckiego. Tutaj odbywał sic; sejm
związkowy, Hansafag. W okresie najwiGkszego rozkwitu 85 miast,
od Flandrii do Nowogrodu, przysyłało swoich delegatów!

Wieczorem chodzimy po zaułkach miasta. W kształtach murów
ociekających blaskiem księżyca (serce ściska się wzruszeniem, przy
pominają się białe noce wspomnień), w kształtach murów wyrasta
epopeja hanzeatyckiej przeszłości.

"Unio hanseafica". Powstała bardzo dawno. W pierwszej
połowie XIII stulecia. Powstała z potrzeby, z konieczności i chę

ci zysku. Miasta nadmorskie rozwijały siC; szybko. Oręż zdo
bywał nowe, wschodnie strony, dyplomata zawierał i zdradzał

układy, a przed kupcem otwierały się szerokie perspektywy nowych,
dziewiczych terenów. Lecz niełatwe bywało rzemiosło kupieckie
w dziedzinach, które jeszcze spływały krwią i dymiły ludzkimi trzc
wiami. "Tłuszcza" słowiańska nie tak znów łatwo rezygnowała ze
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Perspektywy Hamburga.

swych praw. Dosiężona mieczem, pokazywała - kłyl Za wymordo
wanie kilku wsi płaciła partyzantką z borów i ostępów błotnych. Krew
nawet u najmarniejszych ludzi nie jest rzeczą, którą siG łatwo darowuje
- bo krew jest życiem. W takich razach kupiec nie kupiec, rycerz nie
rycerz, duchowny nie duchowny, każdy ze znienawidzonego germań

skiego plemienia był - wrogiem. Ile spokojnych żywotów kupieckich
położyło swój ostatni oddech za sprawę wzniosłego kupieckiego po
wołanial Ile dobra przeszło darmo w barbarzyńskie ręce I

Można było cierpieć do czasu. Kupiec miłuje ponad wszystko
pieniądz i własne życie. Postanowiono tedy związać się ku wspólnej
obronie przeciw rozbojowi i grabieży. Pomysł przeszedł wszelkie
oczekiwania. Ze skromnych początków wyrósł kolos. Okazało się, że

trafiono na swój czas: wymiany towarowej między Zachodem
a Wschodem. Wyrosło wielkie przcdsiGbiorstwo. 85 miast należało

do Hanzy; musiano je podzielić aż na cztery okręgi.

Otrzymano przywileje, otrzymano własną jurysdykcję; Hanza
mogła przeciwników okładać karami i banicją, a egzekutywa była:

i pieniądza i własnej siły zbrojnej. Powstało państwo w państwie.

a raczej kupiecka międzynarodówka, działalność bowiem Hanzy szła
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środkiem wielu ówczesnych państw. Jedyne, jakie dałoby się tu po
czynić porównanie, to porównanie ze wspaniałością i splendorem
wielkich rzeczypospolitych włoskich: Wenecji, Genui, Florencji...

Władcy niemieccy nie zawsze łaskawym okiem patrzyli na
Hanzę. Wynikały zatargi, awantury, które w końcu łagodził pieniądz.

Ale jakiekolwiek mieli książęta niemieccy zapatrywanie na rolę

związku, w każdym razie chyba nie doceniali politycznego znaczenia
Hanzy: dokonywała ona drogą pokojową podboju daleko skutecz
niejszego nawet niż miecz. W czasach kiedy książęta sascy borykali
się jeszcze nad Łabą i Odrą, kupcy podbijali już wschód, Wisłę

i wschodni Bałtyk.

Hanza pruska i inflancka wciskała się w głąb Polski i Rosji,
uzyskiwała przywileje i zakładała swoje kantory, czyli kolonie han
dlowe wszędzie, gdzie tylko było większe zbiorowisko ludzkie. Wy
tyczała drogi handlowe, organizowała ochronę kupców i wyciskała

złoto, skąd się tylko dało. Władysław Łokietek dał w Gdańsku Hanzie
przywiIeje niebywałe: własne sądownictwo, eksterytorialność, zwol
nienie od cła. Bo Hanza umiała się zakrzątać zwinnie. Za Gdańskiem

poszedł Toruń (mniejszych stacyj w Grudziądzu i Chełmnie nie wy
liczamy), za Toruniem Kraków, który długie i kilkakrotne wojny han
dlowe toczył o pierwszeństwo. Częstymi karawanami kupieckimi do
Polski i dalej, do Węgier, Czech, na Ruś plynęło sukno, ryby solone,
korzenie, wyroby przemysłowe, jubilerskie; a z powrotem miedż, że

lazo i srebro z Węgier, drzewo, ołów, płótno, wosk leśny z Polski.
Wymieniano surowce na gotowe fabrykaty. Obracało się wielkie koło

międzynarodowego handlu. A za każdym obrotem osadzała się na
przejeżdżanych krajach cieniutka warstewka germanizacji, która
w większych miastach rychło grubiała. A oto wiadomość nie pozba
wiona swoistego smaku: honorowym protektorem Hanzy był Wielki
Mistrz krzyżacki.

Wszystkie postronki wielkich interesów skupiały się właśnie

w Lubece. Miasto rosło, rozwijało się, bogaciło. Były stulecia olbrzy
miej, niezmierzonej potęgi: z tych czasów zostały piękne mury śre

dniowiecznej Lubeki. Ale każdy dzień ma swój zachód, przyszedł

zachód również na Hanzę. Kupcy zaczęli być zbyt wielką potęgą,

w krajach rozmaitych rządzili się jak udzielni panowie. W sam czas
przyszło odkrycie Ameryki, a z poznaniem Nowego Świata nowe
drogi handlowe. Pierwsza Szwecja zrzuciła jarzmo (bo aż do tego
porównania dochodziło) Hanzy, cofając jej przywileje. Za Gustawem
Wazą poszła Elżbieta angielska. W r.I612 do Hanzy należy już tylko
miast dwanaście, a od roku 1630 już tylko trzy i to właśnie te:
Hamburg, Brema i Lubeka. Są jeszcze wielkie, bogate i ruchliwe,
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ale w długie następne stulecia
nie maj ą już tego znaczenia, co
dawniej. Na kilka lat, w r. 1810,
zginają nawet tęgi, dobrze od
żywiony kark-kupiecki w jarzmo
niewoli francuskiej, by jednak
już w kilka lat później odzy
skać swoją dawną przynależ

ność, wchodząc w skład Związ

ku Niemieckiego jako "miasta
wolne".

Teraz przestały być wolne,
są niczym więcej, tylko zwykły

mi miastami niemieckimi. Lecz
i handel przestał być wolny.

Pani Schanzer w oberży

pod Hanowerem na zapytanie
o wiejskie masło wskazała na sa
mochody pancerne. Gdyby as
falt wytrzymywał nacisk armat,
byłaby wskazała na armaty.
Dzisiejszy handel niemiecki obra
ca się właśnie między masłem

a armatą. Efektownie to napi
sać, ale trudno między taką

sprzecznościąhandlować. Hanza
opierała się na otwartych grani
cach: im dalej, tym lepiej, i im
z dalszych stron, tym więcej su
rowca. Niemcy współczesne

chciałyby utrzymać tylko pierw
szą część tej maksymy i dlatego
pełna wdzięku Lubeka wraz ze
swymi dwoma siostrzycami ma
dzisiaj taki przekrzywiony gry
mas na stylowym obliczu.

Ale najwięcej uroku posiada Lubeka.



Po dojściu do władzy narodowego socjalizmu postanowiona
została autarkia, czyli zamknięcie granic dla wywozu waluty. Posta
nowiono gospodarkę niemiecką osadzić na mocnych podstawach.
Decyzja odważna, jeśli się zapamięta, że równocześnie z nią posta
nowiono: rozwinąć zbrojenia i zwiększyć płodność niemieckich
kobiet. "Mehr Kanonen und mehr Kinderl"

Bilans handlowy opiera się na wymianie. Ty mhie, ja tobie.
Niemcy sprowadzały tłuszcz, mięso, żelazo, drzewo i wiele innych
surowców przemysłowych, a wywoziły gotowe fabrykaty. Towar ·nie
miecki szedł dobrze. Tak dobrze, że przed wojną światową to powo
dzenie aż zaniepokoiło Anglię. Po wojnie szedł trochę gorzej, ale
wcale jeszcze nieźle. Hitler zapowiedział, że teraz pójdzie lepiej niż

kiedykolwiek. Okazało się jednak, że nie każdy kraj zgodzi się kupo
wać, nie mogąc nic w zamian za to sprzedać. Skoro autarkia, niech

Nad kanała

mi Lubeki
drzemiq sta
re spichrze.
Teraz przy
szedł czas na
inne porty
porty no
we,prężne,

rosnqce.



będzie autarkia na całego. Świat odrutował się szczelnie· barierami
celnymi i głosi zasadę gospodarki każdego na własnych śmieciach.

W Niemczech kalkulacja była taka: zmniejszyć wydatek walut
na środki żywności, a za tę oszczędność sprowadzać surowiec po
trzebny na sprzęt wojenny. Postanowienie zamieniono w czyn. Aby
przecież żołądek nie doznał zupełnego uszczerbku, zarządzono:

1) podwyższyć wydajność roli, 2) wprowadzić wzmożoną konsumcję

jarzyn, owoców i ryb, 3) zastosować najdalej idące oszczędności,

4) na wiele wytworów przemysłowych wynaleźć środki zastępcze,

czyli namiastki, czyli ersatze.
Benzyna samochodowa należy do nich również. Spisuje się po

dobnie, jak wiele innych wynalazków oszczędnościowych.

Przed wyjazdem do Niemiec było w kole naszych znajomych
kilku takich, którzy nam dobrze życzyli, i kilku takich, których zale
wała żółta krew zazdrości. Nie dla jakichś innych przyczyn, tylko
z uwagi na to, czego my tam w tych Niemczech nie nakupimy I Za
bezcen, za psie pieniądze. Któż zbadał drogi, którymi chodzi legenda,
choćby taka kaprawa, jak ta. Dość, że sobie po Polsce chodzi dumna
i napęczniała. Nachyla się raz po raz ku robotniczemu uchu, kokie
tuje słabsze inteligencje, ale i pełnych inteligentów uwodzi, że Niemcy
współczesne to raj gospodarczy.

Krystyna wylicza:
- Buciki, jedwabny komplet popołudniowy, kapelusz, składaną

parasolkę, aparat fotograficzny, pończochy, dwa swetry, teczkę, ku
ferek, lornetkę Zeissa...

- Ale granica - wtrącam nieśmiało.

- Prawda, sam jednak rozumiesz - okazja, choćby zapłacić

pełne cło... Wierzyńska mówiła...
...Lecz już od pierwszego miasta na granicy odpada jedno ma

rzenie po drugim, jak listki kwiatu zmrożonego oddechem rzeczy
wistości. Kupione we Frankfurcie· buciki po pierwszym deszczu od
słoniły swoje papierowe wnętrze. W dodatku zraniły piętę i wywołały
zapalenie. Rachunek przedstawiał się w sposób następujący: buciki
marek 12.-, lekarz marek 5.-, bandaż fenigów 80, octan glinki feni
gów 50. Razem marek niemieckich 18, fenigów 30.

Niestety, towar niemiecki nie jest obecnie w dobrym gatunku,
a stale się jeszcze pogarsza. Dobry jest ten, za który każą bardzo
słono płacić, ten zaś do masowego zbytu, reklamowany i polecany,
jest zły; zapałki łamią się i tracą przy. zapalaniu "główki", szczoteczka
do zębów łysieje, scyzoryk rozchwiewa się po tygodniu, żyletka

kosztuje tylko cztery, pięć, dziesięć fenigów, pozwala jednak naj~

wyżej na dwa golenia. Towaru jest dużo. Wiele pomysłów, roz-
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maitości, wysil:k-u, niezwyk1ości, energii i pracy. Ale tej rzeczy nie
zmienisz - namiastki zawodzą. Na sto - jedna czy dwie wytrzy
mują próbę czasu. Od roku 1933 katastrofy na kolejach wzmogły się

trzykrotnie, ale bo też postanowiono cylindry i tloki wyrabiać z gor
szego gatunk-u stali Rury wodociągowe mogą być teraz tylko z por
celany, słupy ogłoszeniowe z imitacji drzewa, poręcze z podejrza
nych stopów.

Przemysłowcyz Frankfurtu nad lI'ienem, sukce.sorowie solidnej,
wartościowej pracy fabrycznej, cierpieli długo w milczeniu. w końcu

jednak zebrali się na współnym posiedzeniu i wystosowali pismo do
Fiihrera, dowodząc, że dalej tymi metodami fabrykować się nie da.

Po kill-u dniach wezwanie do Berlina. Audiencja u min. Goe-
ringa, kierownika planu czteroletniego. Minister jest lapidarny:

- Wypowiedzenie posłuszeństwa"?

- Nie.
- Also?
Fabrykanci wrócili do Frankfurtu w towarzystwie pogróżki. że

fabryki mogą być każdej chwili upaństwowione.

Któregoś ranka zastaję moje towarzyszki poruszone wiado
mością, którą wyczytały w gazetach. Krystyna dła,,,iąc się bulką

oznajmia:
- Panowie mają teraz nosić krótsze krawaty.
Za dużo wychodzi materialu na te części krawata, które są scho

wane pod kamizelką, więc są właściwie bezużyteczne.

J odtąd, skoro raz odkryte zostalo źródło ciekawych wiadomości.

co rano nowe komunikaty z niemieckiego frontu oszczędnościowego.

- Sztukmistrzom na estradach zakazano do pokazów używać

wszelkich produktów spożywczych.

- Młodzież zbiera kości.

- Przy każdym oddziale partii powstają chlewnie. Świnie żywić

się będzie odpadkami zebranymi z całego miasta.
- Ze szmat monterskich będzie się wyciskało smary.
- Nie wolno wyrabiać ręcznych zegarków.
Kiedyś zahamowałem ostrzej. niż należało.

- Uważaj, zaaresztują cię. ..
Na slupie wielki plakaŁ Opona samochodowa nieoszczędnego

kierowcy skarży się żałośnie: ..Oszczędzaj mnie, zbyt szybkie hamo
wanie zużywa gumę. Za surowiec kauczukowy trzeba płacić walu
tami!"

Widziałem również taki pomysł: w dyskretnym miejscu wielka
tabli~ z wyjaśnieniem, jak ciągnąć łańcuszek. Po krótszym pobycie
łańcuszekw prawo - mniej wody spłynie; po dłuższym pobycie łań-
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cuszek w lewo - wody spłynie więcej. \V ten sposób znaczna oszczęd-
ność na wodzie. .

\ Tiemczech już od killll lat jest bardzo oszczędnie, a mimo
to wskaźnik bilansu handlowego nie jest pocieszający. Goraz mniej
pocieszaj ąC)~.

Jedzenie jest niedobre. . r igdy nie było w Niemczech dobre,
a teraz jest jeszcze kilka razy gorsze. Po dwóch tygodniach prób,
siadłszy w restauracji dawaliśmy polecenie bez przeglądania karty:

- SchlVedenp18ite.
Codziennie. Tu przynajmniej nie było ryzyka. Grzanki z kon

senvami rybnymi. Plakat) mówią prawdę: ,;'vV Niemczech jedzcie
t)'lko ryby i owoce". \. szystko inne jest nie do zjedzenia.

Z jedną poprawką.

Siedzimy smętnie w lubeckim R8lskeller nad niedojedzoną pie-
czenią w szarym sosie. Cichym krokiem podchodzi kelner:

- Nie smakowało?

- Nie.
- V takim razie niech pan spróbuje tego.
Podsuwa półmisek z miniaturowymi wędlinami: szynki, k.iełbasy

polędwice.

- Marcepan - powiada - ale dobry.
Nie jestem amatorem marcepanów, lecz głód oducza gry

masów. Jemy te symboliczne dostatki mięsne i stwierdzamy, że są

one w najprzedniejszym, niespotykanym dot).chczas gatunk.ll. Wręcz

znakomite.
Ten kelner musi być potomkiem lmpców hanzeatyckich z zubo

żałej linii: zna się na handlu. \Vie, że sprzedawać można t)'lko towar
pierwszej gildy.





DR E ~ E SSE HOFF

\Y jednym z niedawnych numerów wspanialego miesięcznika
pod nazwą ,,nas Bollwerk, Zeitschrifi fUr aie Pommersche Heimaf',
wychodzącego w Szczecinie, znalazłem recenzję niemieckiego prze
kladu powieści Józefa \Veyssenhoffa oból i panna". Autor omó
wienia streścil utwór, podniósł jego wartość artystyczną, a w obszer
nym zakończeniu zajął się wytłumaczeniem nazwiska pisarza. Kto
by sądzil, że \Veyssenhoff jest pisarzem rdzennie polskim. ten byłby

w zupelnym błędzie. Autor ,,Sobola i panny" pisal wprawdzie po
polsku, ale przecież samo nazwisko wskazuje, że pisarz jest pocho
dzenia germańskiego. To logiczne rozumowanie nie zostalo podane
w artyk.-uIe doslownie; spomiędzy wierszy jednak wynikalo niezbicie:
\ eyssenhoff pisze pięknie i ciekawie, ale \Veyssenhoff pochodzi
z _-iemców.

Przypominam sobie okoliczności, w jakich przeglądalem ten
numer "Bollwerku". Było to już w Szczecinie. \V pięknej gustownie
urządzonej sali bibliotecznej, do k.-tórej przez otwarte okno wpadalo
jesienne słońce i różnorodny gwar portowego życia, owiany nie
odgadly-m zapachem wielkiej wody. Do biblioteki poszedlem natych
miast po przyjeździe. Szczecin, stolica Pomorza Zachodniego, Szcze
cin, miasto bogate w biblioteki, zbióry, gabinety rycin! Cze.góż się

tam nie znajdzie! A przyjeżdżalem do tego miasta nie byle skąd.

Z drogi, która posiadała marszrutę: Hamburg, Lubeka, Tra,emiinde,
Wismar, Biitzow, Giistrow, Rostock, Stralsund, Gryfia., AnkIam, Pase
walk - Szczecin. A więc sam nadmorski pas ziemi. Co druga wieś.

co -drugie mijane miasto stroilo się w nazwę z.akończoną na "ow"
albo na "itz". C&1ej drodze towarzyszyło wrażenie. że ci nadmorscy

iemcy rozkochali się po prostu w nazwach na takie slo~ańskie za
kończenia..

I oto przejechało się taką drogę, przejechało, przemierzyło

przemieszkało aby u jej k-ońca, nad Odrą, w szczecińskiej bibliotece
wyczytać, że Weyssenhoff był pochodzenia niemieckiego, i natknąć

....zakołysała się-. wizja wielkiej szerokiej Slowiańszaymy_
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się na uczoną sugestię, że z tego coś wynika. Trzeba bowiem wie
dzieć, że "Bollwerk" to nie zwykłe pismo z obrazkami dla uciechy
oczu i nudnych godzin. "Bollwerk" wykłada się na polskie: "Zapora"
albo "Bastion". Pismo poświęcone jest obronie i dowodowi. Do jego
zadań należy utwierdzać dusze niemieckie na tych ziemiach. To, co
w "Bollwerku" jest wydrukowane, uważać trzeba za wskazówkę, za
drogowskaz, z którego wywodzą się prawa. Z recenzji o Weyssenhoffa
"Sobolu i pannie" też się prawo wywodzi - powinno ono nosić nazwę

"prawa Weyssenhoffa".
Teraz już jest wszystko jasne. Z Hamburga do Szczecina

jechało się po to, aby u końca tej drogi poznać "prawo Weyssen
hoffa". I taka zdobycz coś warta. Bo nie posługując się niczym więcej,

tylko tym w:łaśnie prawem wydrukowanym w oficjalnym, reprezen
tacyjnym "Bollwerku", dokonujemy targu: za jednego Weyssen
hoffa całą Słowiańszczyznę Połabską i Przyodrzańską! Cały szeroki
brzeg morza od Elbemiinde aż do Żarnowca. Przecież mniej więcej

75% wszystkich napotkanych po drodze nazw posiada rodowód slo
wiański. Już nie tylko końcówki na "ow" i "itz", które z Warnowa
zrobiły Warnow, z Karłowa - Carlow, z Pniowa - Pinnow, a z Ka
mienicy i Gliwic - Chemnitz i Gleiwitz, ale setki i tysiące innych:
i Zarrentin, i Kraak, i Gnissau, Curau, War in, Cramon, Molln, Kogel,
Kropelin, Dabel i jakże się one tam wszystkie nazywają. Aby zaś

ktokolwiek nie sądził, że w takich aneksjach tkwi choć źdźbło lite
rackiego zmyślenia, na kartach tego rozdziału znajdą się autentyczne
fotografie z niemieckiego "Auto-Atlas von Deutschland", wydanego
przez firmę Stritzke i Rothe, Berlin C. 25.

Świadcząc się niemiecką mapą nie spełniam, niestety, gestu
oryginalnego. Zastosował go pierwszy jeden z wybitnych uczonych
polskich, dr Józef Czekaiski, w okolicznościach następujących:

Przed kilku laty odbywał się kolejny, wielki, międzynarodowy

zjazd geografów. Na zjeździe wiele mówiło się o nazwach, błotach,

lasach, depresjach i izotermach, słowein, o tym, o czym zawsze geo
grafowie zwykli są mówić, gdy znajdują tylko chętnych słuchaczy.

Wśród delegatów było wielu uczonych polskich z prof. Stanisławem

Pawłowskim na czele. W jednym z odczytów padło twierdzenie, że

całe środkowe i wschodnie Niemcy posługują się nazwami słowiań-

skimi. .
Po referacie znad skłębionego mrowia zjazdowego wystrzelił las

wyciągniętych rąk: tak wielu zapisywało się do głosu. Między innymi
zapisał się do dyskusji dr Czekaiski oraz jeden znajznakomitszych
geografów niemieckich, uczony wielkiej miary i równie wielkiej
sumienności.
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.....Europa jest na najlepszej drodze,
aby stać się wyłącznie słowiańską

częścią świata" - wola w swej pra
cowitej książce dr Friedrich Burg
diirfer (,.Aufbau und Bewegung der
Bevo/kerung"). Autor oblicza na
podstawie danych nrzędu statystycz
nego Rzeszy, że w r. 1960 ludność

Europy wyniesie 600 milionów, z cze
go 303 miliony, czyli 510/0 wypadnie
na Słowian, - 27'1. na narody ger
mańskie, a - 220/. na narody romań

skie. Dr Burgdiirfer jest pełen głę

bokiej troski i wzywa do podjęcia na
tychmiastowych środków zaradczych.

meVerlaqerunq des europaiscłlen
8evolkerunqs·~hwerpunkta

in MiUionen

Polak był W kolei przed Niemcem. W przeciwieństwie do in
nych dyskutantów nie rozwodził się szeroko, nie udowadniał, nie
sypał kunsztownymi argumentami i ekwilibrystyką dowodów: wyjął

z teki plik map. Nie byle jakich. Najdokładniejszychmap niemiec
kiego sztabu generalnego. Przez pół godziny czytał równym, wytrwa
łym głosem: nazwy. Później puścił w ruch między uczestników same
dowody rzeczowe: rezultaty prac niemieckiego sztabu generalnego.

Z przeglądniętych kart wynikało nie tylko to, że Niemcy posłu

gują się nazwami słowiańskimi, ale że połowa terenu niemieckiego,
zwłaszcza zaś ziemie nad morzem leżące, aż podminowane są sło

wiańskością. Zapanowała konsternacja. Tym większa, że autorytet
geograficzny nauki niemieckiej podniósł oczy krótkowidza znad do
starczonych kart, potem wstał i w głębokiej ciszy oświadczył:

- Herr Kollege, ich bille mich von der Lisie der Diskussions
teilnehmer zu streichen!

Zakołysała się na jedną chwilę w obszernej sali zjazdowej wizja
wielkiej, szerokiej Słowiańszczyzny, na której zachodnich ziemiach
rozsiadł się żywioł obcy, żywioł najezdniczy.
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Oczywiście, nieraz chciało się te kompromitujące ślady zatrzeć

wykorzenić. \V ciągu wieków zabiegano, próbowano. Idą próby
obecnie. Ale nie tak to łatwo zamordować - słowo l

...Skarby mieczowi spustoszą zlodzieje;
Pieśń ujdzie calo!

Nazwa to nie nędzne ludzkie życie. Wypuścisz krew - i życie

uchodzi. Nazwa ma żywot niezdarty.
- Panie docencie - pytalem pewnego historyka w muzeum

szczecińskim - spotykaliśmy po drodze wiele nazw słowiańskich...
- Tak. Z okresu kolonizacji słowiańskiej. Achtes bis zehntes

Jahrhundert.
- Powiedzmy.
Spojrzał na mnie przenikliwie.
~ Ale skoro twierdzicie, że to tylko nalot kolonizacyjny, to

dlaczego nie przywróci się nazw dawniejszych?
- Jak pan to rozumie?
- Zwyczajnie. Przywrócić brzmienie właściwe. Urdeutsch!
Pan docent spojrzał w okno, następnie na zegarek i przystąpił do

objaśnianianastępnej gablotki. Nie miał czasu, niebawem musiał już iść.

O ile jednak pracownicy naukowi niewiele posiadaj ą czasu
i muszą się śpieszyć, o tyle sporo czasu zostaje po kolacji, wieczorem
w małej gospodzie, powiedzmy, koło Kamienia. Nie wszyscy Niemcy
są sztywni i rzeczowi. Zdarzają się również jowialni i przyjacielscy,
skorzy do gawędy i żartu. Od takiego wesołego pasażera posłyszałem

między anegdotą o orderach min. Goeringa a dowcipem o sterylizacji
historię nieszczęsnej gminy Pilatau, po słowiańsku nazywającej się

kiedyś Piłatowo.

Władza postanowiła nazwę wsi zmienić. Przyszedł nakaz, że od
dnia 1 stycznia roku 1936 Pilatau przestanie nazywać się po dawnemu,
a będzie nazywało się Schlossberg. W uzasadnieniu podkreślono, że

nowa nazwa okazuje się o wiele odpowiedniejsza. Z mozolnych po
szukiwań archiwalnych wynika, że we wschodnim krańcu gminy stał

niegdyś rycerski zamek.
Po zamku nie zostało jednak śladu. Nawet ruin już nie ma. Na

górce rośnie stary dąb i pną się jeżyny. Któż mógłby więc zapamię

tać tak od razu rodowód nazwy Schlossberg? Od nie wiadomo jak
dawna mówiło się zawsze Pilatau. W gminie nie mieszkali mędrcy,

ale zwykli, prości ludzie. Więcej myślą oni o zasiewach niż o historii.
A zdarzyło się, że w marcu wspomnianego roku wyjechała w po

wiat komisja pomiarowa. Sprawę miała własnie do Schlossbergu.
Granica się nie zgadzała, czy coś innego było do zrobienia. Panowie
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z miasta są przekonani, że taka gmina jak Schlossberg leży na końcu

świata, w zapadłym kącie, między lasami a jeziorem.
Komisja jedzie. W powiatowym miasteczku zasięga informacji.
- Gdzie tu droga do gminy Schlossberg?
Jeden i drugi zapytany nie wie. Trzeci uznaje, że władzy nie

wolno nie odpowiedzieć. Więc podaje informację, wpierw pytając

o bliższe wskazówki:
- Nad jeziorem? W lasach? To pewnie droga przez Pilatau.

Pewnie. Gewiss.
Komisja jedzie. Trochę klnie. Bo droga jest piaszczysta, a urzę

dowy "Opel" obliczony został na asfalt. Poza tym brak informacyj
dokladniejszych. Wszyscy wskazują wschodni kierunek i powtarzają:

- Vielleicht iiber Pilatau.
Donnenvetter! Piasek zmienia się w kamieniste wyboje. Prawe

"pióro" w "Oplu" wykrzywiło się. Ale w końcu przynajmniej jest
to Pilatau.

Drogą idzie kobieta.
- Schlossberg weit von hier?
- Nein! Gradeaus.
Znowu jadą. Teraz to już tylko wertepy. Cóż jednak robić, nad

samym jeziorem jest jeszcze jedna wieś. Trzeba do niej dotrzeć.

- Schlossberg?
- Nein. Biilitz.
- A Schlossberg gdzie?
- Z drugiej strony jeziora. Należy jechać wokół.

Tymczasem nadszedł wieczór. Zaczyna padać deszcz. Komisja
postanawia na noc wrócić do miasteczka i z rana objechać jezioro.

Objeżdża cały następny dzień w coraz gorszym nastroju ducha.
Do Schlossbergu trafiła dopiero na dzień trzeci po postawieniu na
nogi policji. Ta zaś, skoro raz już na nogi stanęła, nie ograniczyła się

do wskazania właściwej drogi i rozwikłania zagadki. W Niemczech
z władzy żartować nie można. Odszukano kobietę, która ,w sam}'1D
Schlossbergu dała złą informację, i zaczęło się urzędowanie. "Czy
wie, że wprowadziła władzę w błąd, podając fałszywy kierunek?" "Nie,
nie wprowadziła w błąd władzy. Kierunek podała dobry."

- Ależ pokazała pani na wschód - pyta groźnie schutzmann
zamiast poinformować, że Schlossberg to dawne Pilatau.

- Tak, tak powiedziałam. Schlossberg jest za wsią, w kierunku
wschodnim, na górce z dębem, a tu jest Pilatau.

"Tam jest Schlossberg, tu jest Pilatau" - śmieje się jowialny
Niemiec nad wystygłym z piany kuflem piwa z browaru, który nosi
nazwę "Bischofsbriiu" na pamiątkę dawnego kamieńskiegobiskupstwa.
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W ciągu całej podróży obszerne miejsce w naszych przeżyciach

zajmują wieczory i noclegi. Przez. sześć tygodni co noc w innym za
jeździe! Łatwo to powiedzieć. Czterdzieści pięć dni, czterdzieści

różnych hotelowych pokoi, obcych ścian, nieznajomych rekwizytów,
z którymi nie można się oswajać bodaj kilka spokojniejszych godzin!
Wieczorem wkraczaliśmy, bez długiego wybierania, do pierwszych
lepszych pokojów i natychmiast, tylko po odgarnięciu nastroszo
nych pierzyn, zapadaliśmyw głęboki, kamienny sen bez marzeń. Nie
wiem, czy to właśnie ta obcość noclegów sprawiła, czy też specjalne
okoliczności tej podróży, która z pogodnej turystycznej wycieczki
zamieniła się w odmawi2.Die bolesnego różańca historycznych wspo
mnień - dość, że już w trzecim tygodniu poczęła nas ogarniać

tęsknota za Ojczyzną. Napadała nocą jak podstępna strzyga i cią

gnęła przez najgłębszy sen.
Trzeba pamiętać, że podróżujący po Niemczech Polak jest naj

dokładniej odcięty od wszelkiego rekwizytu, który by mu przypomi
nał jego zwykłe, potoczne życie. N awet gaz~ty dostać nie można.

Niemiec w Polsce w każdym kiosku, w każdym kolejowym "Ruchu"
mógł zaopatrzyć się w swoje pisma, nawet "Stiirmera" dostawał, na
wet "Das schwarze Korps", które jest pismem niesmacznym i takie
nieraz herezje o Słowiańszczyźnie, ba, o Polsce zamieszcza. A Polak
na dworcu w Stralsundzie naraża się na impertynencję, gdy zapyta
o "Gazetę Polską". Można sobie wyobrazić, na co by się narazi1,
gdyby zapytał o "Kurier Poznański".

Zresztą nie można skarżyć się na brak gościnności. Było go
ścinnie i zdarzały się nie~rzeczności. Gościnn~e było na zachodzie,
niegrzeczność, opryskliwość i gburowatość zdarzały się zwłaszcza

blisko granicy. W pośrodku było różnie: w pewnym małym mia
steczku przyjęto nas tak, jakbyśmy byli wysoko postawionymi oso
histościami. Stół do śniadania ustawiony został w osobnym pokoju,
a każde nakrycie i krzesło owinięto kwieciem i gałązkami sosny. N a
progu powitała nas gospodyni dłuższą przemową o zaszczycie i nie
zwykłym dniu. Krystyna po krótkim namyśle wyjaśniła przyczynę

niezwykłego przyjęcia. Niemcy mają widać cokolwiek zwichnięte po
jęcia o Polsce. Muszą mniemać, że u nas każdy człowiek obchodzi co
dzień imieniny. W pewnej miejscowościkuracyjnej na Rugii zaapliko
wano nam przemocą luksusowe menu, ale tu powód nadzwyczajnej
atencji byt zrozumiały: wypowiedział się w rachunku.

Za to na przedmieściu hamburskim, w gospodzie położonej

w leszczynowym lesie (okazuje się, że tak sielskie przedmieście po
siada olbrzymi Hamburg) wzięto nas za wysłanników Kominternu.
Szczególne podejrzenia musiał wzbudzać fakt, że szukamy noclegu
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na takim odludziu, zamiast szukać go w śródmieściu. Cudzoziemcy,
Polacy, szukający odosobnienia! Przy małej nawet dozie krymi
nalnej wyobraźni można wywęszyć coś podejrzanego! Gospodarz
zatrzymywałnas rozmową, a oberżystka w drugim pokoju telefonowała

po policję· Korzystając z chwilowej nieuwagi stróżów zemknęliśmy

do samochodu. Wbrew zasadom motor ruszył od razu z trzeciego
biegu. Później sprawa podejrzeń się wyjaśniła. Leśna oberża była

miejscem romantycznych eskapad niemieckich oficerów i starszyzny
partyjnej. Zwykłym przyjmowaniem gości się nie zajmowała. Poza
tym Hamburg to wielkie zbiorowisko robotnicze: port, olbrzymie
składy, szumowiny, marynarze. Miejsce niespokojne i podejrzane.
Nie dalej j ak w zeszłym tygodniu zlikwidowano wśród robotników
portowych jaczejkę komunistyczną.

Ale czy było tak, czy inaczej, gościnnie czy ozięble, wieczory
zawsze stanowiły czas rachunku sumienia i głębokich zamyśleń. Gdy
było jeszcze widno, wychodziliśmy po kolacji we trójkę na dalekie
spacery. Po zejściu z asfaltu roz
poczynały się wiejskie drogi,
a nawet zwykłe polne ścieżki.

Można było dotknąć bezpośre

dnio stopami tej ziemi, wejść

z nią w najbliższy, najcichszy
i naj intymniejszy związek: po
przez ciszę wieczoru i poprzez
własne wzruszone zamyślenie.

Ścieżki polne szły swoją drogą,

a ścieżki gasnącego nieba chodzi
ły - swoją. Jedna nawracała

uporczywie ku minionemu Hano
werowi. W miejsce, gdzie do
słowiańskiej rzeki Łaby, z nie
miecka Elbą przezwanej, wpada
rzeczka Jasna, obecnie nazywa
jąca się leefze. Tam to, w tych
stronach, w okręgu luneburskim,
w powiecie liichowskim i gartow
skim, koło Dannenbergu leży -

Fragment z mapy automobilowej
(,,A ufo-A t1 as vo n Deu f sch 1a n dO')
okolic: Wismaru - Wyszom.iru.



Wen d/and, czyli kraj Wendów, Wenedów. Niemcy za pisarzami staro
żytnymi mówili na Słowian "Wendowie". Jest to najstarsza nazwa,
jaką dla Słowiańszczyznyznam,y. Nie wiadomo, czy tak nazywali ją

tylko obcy, czy i sami Słowianie tej nazwy używali. Wiadomo tylko,
że Słowianie a Wenedowie to jedno. W obrębie nazwy były nawet
liczne odcienie i odmiany. MieszkańcySkandynawii mówili Vani, ludy
łacińskie Wenetowie, Grecy - Enetowie i Henetowie, a plemię Czu
dów do dziś nazywa Rosjan Wenne. Do dziś również Niemcy mówią

na Słowian historycznych Wenden, przy czym dla Słowińców koło

jeziora Łeby nazwę trochę zmieniają - z Wenden na Winden.

Takich "Wend/andów" (czyli rezerwatów Słowiańszczyzny), jak
pod Hanowerem, jest na terenie Niemiec więcej, ale najsławniejszy,

bo najbardziej na zachód posunięty jest W end/and hanowerski. Za
wiera on resztki dawnego słowiańskiego szczepu Drzewian.

Gdy myślę o tych wyspach' słowiańskich na ziemi dziś niemiec
kiej, zjawia się stale ten sam obraz: wielkiej, płaskiej przestrzeni za
lanej wodą. Sponad tej wody wystają wyższe wzniesienia. Zalew
niemczyzny, choć gwałtowny, nie musiał być głęboki: wysp słowiań

skich jest wiele. A żywioł słowiański, choć tak rzekomo słaby, roz
lazły i nic nie wint, mu~iał być niesłychanie odporny: Wendland koło ..
Hanoweru i drugi bardziej ku północy obok Hamburga mówił po sfo ..~
wiańsk.~ jeszcze w XVIII wieku. Że o tym wiemy, sprawił szczęśl':-"" .
przypadek. Tu sprawił, w innych okolicznościach szczęśliwego pr~:l-;

padku nie było.

A sprawa < ię tak: w owym osiemnastym wieku, wieku
rozbudzonych: ie " badawczych, pod wpływem nie wiadomo już"'" ,
jakich bodźc u uozi zauważyło gwałtowne zanikanie zwycza-
jów i mo m -e}; Wśród tych zapaleńców jeden był tylko
tubylec, szewc _ 'ę .i,ruą przybyli z innych stron, nauczyciele
i urzędnie ", c li al się Jan Parum Szulc. On to wespół

z przy,py z.ami e=•.'t..... .,.,;: ~ :inącej mowy, sporządził słownik i po-
zwali! nam d....- . ością wiedzieć o tym, że Słowianie po-
łabsty mówili tl5Iizonym do polskiego.

.0 lC SU ie: koło Hanoweru. mówiono po słowiań-

p.olsklego, mówiono w roku wiedeńskiego

T listopadowego powstania. Dziś już nie
ł~ ~ieszkaniec dzisiejszego Wendlandu
~. akcentem, lecz inaczej sklada zdania,

. 'JN przekręconych ze słowiańskich języ-

~os6b budowania chat i rozmieszczania
,'ański, a zwyczaje ludowe różnią się

O i dalszego terenu. Gdy się wspomni,

l~



że rezerwaty te utraciły wszelką niepodległość jeszcze
Mieszka I - miara trwałości ukaże się w skali z ,g~ł,;jtY.
Wielka miara! .

Czytelnikowi należy się pewne objaśnieni;
nie może pisarz rzucać bez żadnej odpowied J
z plaszczyzną, którą zalała woda obcego' "
logikę i swoje znaczenie. Zalew szedł od f
od rzeki Renu. Od tej granicy aż do granicy dzi;
nowywal teren stopniowo. Dlatego też w śle

skich napotykamy na trzy odrębne tereny, jak: 'Y

Pierwszy idzie ten, który leży między Re
. wniej opanowany, W czasach Karola Wielk;'
J ' .

:rzęd nim, Tu ślady są bardzo nikłe, zatarte, wgrri. .... .' ,

';:i>rżecież są. Wend/and hanowerski jest tego świ

,ie.ńską musiała zniknąć z powszechnego użycią ">\

.• ~. ':-pstatki jej zamilkły na początku stuleCia
r. ·~~i kolei terenem jest przestrzeń położona

_ J'. O' ą. Jest on świeższy, później zdobyty i później
, .... 'NlepodIegfość tych terenów kończy sie na począ
" ':.""'d.' słowi~ska przycicha gdzieś w ~ięć, sześć wie .

~.fMlvm jest rzeczą pewną, że jeszcze kilkadziesiąt lat '
tę"W jakimś Zakątlll tego terenu ludzi mówiących po

Najpóźniej zniemczony został teren między Odrą a je
jI~~I~~ii~.~~e~óoszary długo, aż do końca średniowiecza i później, jes

astym wieku utrzymywałyzwiązek z Polską i do tego czasu,p
~~~~'~~:ówiłypowszechnie. Ich gwałtownemu, ale nierównomiernem .

eniil p-rzysłużył się Fryderyk Wielli, który szczególnie na.
'Z~Wnął. się i zamierzył. Ale mimo całej jego gwałtowności d

C'le w;.niektórych okolicach mówią ludzie tutejsi po pols

strzeżenie było konieczne. Bo kto w Polsce pamięta te
"tP- jest świadom tego, że wymawiając nazwy: Hanower~ ~.~~)....

~ 'ch nazwy rzek: Łaba, Solawa, Werra, Fulda, Wezera;
",,'

potrąca o popioły swoich praojców drzemiąc~

~rzchnią ziemi!
~Eisenach zwiedzaliśmy wielkie zamczysko Wartburg
~ciem i legendą św. Elżbiety - była niczym nie z
'§ć,_ że mamy do czynienia z naj czystszą emllnac

'artburgu śpiewają pieśni niemieccy minnesinger
" <Wag-ner, na Wartburgu odbywały się turnieje rycer



i mieszkali raubritterzy; snuł się tam epos wielkiego mitu germań

skiego. I oto naraz przy Wartburgu - Słowiańszczyzna. Choćby z tej
prawdy nic innego nie wynikało, w każdym razie całe nasze pojęcie

o źródłach, o podstawach kultury i cywilizacji niemieckiej doznaje
gwałtownego przet2s0wania. Pada jakieś nagle, ukośne spojrzenie na
całą rycerską epopeję niemiecką: czy jej zręby nie budowały się na
powalonym olbrzymie słowiańskim? I czy nie z niego przepłynęły

wszystkie ożywcze soki?

Bo pod tym właśnie \Vartburgiem, w okolicach Eisenach uczony
niemiecki znalazł osady "Grosz" i "Wenigen" Lupitz. Tych słowiań

skich nazw jest tu wiele. Wystarczy zajrzeć do którejkolwiek mono
grafii specjalnej, aby stanąć wobec takiej mnogości, że niefachowcowi
nawet ogarnąć ją trudno. A pracowity kanonik winnogórski ks. Sta
nisław Kozierowski drukuje a drukuje swoje atlasy nazw geograficz
nych Słowiańszczyzny Zachodniej. Część trzecia atlasu przyniesie
okolicę Hamburga z nazwą na nazwie słowiańskiego pochodzenia.

Święty biskup Bonifacy (ósme stulecie naszej ery) pisze do
Rzymu epistoły z wezwaniem o wsparcie misji wśród Słowian zamiesz
kujących Hesję. Tyle ich tam jest, że dotychczasowa misjonarska
obsługa podołać nie może. Więc Hesja, więc Turyngia. A okolice
Harcu, który Ptolomeusz nazywa Milibokusem? Do dziś dnia są tam
nazwy, na których dnie dźwięczą zniekształcone słowiańskie słowa.

A we wsi Windehausen stoi stara, święta figura. Figura wyobraża

Matkę Bożą Bolejącą, która trzyma umęczone ciało Syna swego. Lud
okoliczny otacza rzeibę wielką czcią, a od dawien dawna zwykł ją

nazywać .,pommai-bog".

Wspominki słowiańskie splatają niekiedy zabawne skojarzenia.
Opodal Merseburga (tego samego Merseburga, do którego Bolesław

Chrobry przyjeżdżał jako goŚĆ cesarzów rzymskich) znajduje się

miasteczko, które nosi nazwę Eislehen. Miasteczko posiada przed
mieście Siebenhitze. Pamiętne jest tym, że tu właśnie urodził się

Marcin Luter. Siebenhitze, dosłownie siedem upałów, zdawałoby się

nie ma nic wspólnego ze Słowiańszczyzną. Wszakże ma. Dawniej
nazywała się ta miejscowość Sebenica, czyli szubienica. Jest w tym
szczególe osobliwy smak: Marcin Luter urodził się w słowiańskiej wsi
i akurat w Szubienicy! Zresztą za czasów Lutra mówiono tu wszędzie

po słowiańsku, co zaznaczono wyraŻDie w pismach mistrza Marcina.

Nazwy, wspomnienia, pamiątki- aZwy nie tylko te, w których
tkwi pierwiastek słoViliański, ale wszystkie, w których występuje okre
ślenie "wenden", "schwenden", "windischen", "wiinschen" i "winde".
Zaścielają gęsto ziemię tutejszą, występują we wschodnim Holszty-
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nie, w którym mieszkającychSłowian nazywał kronikarz "potężnymi

na lądzie i morzu", w Jutlandii, w Danii Jedna z wysp duńskich do
dziś dnia nosi nazwę "Grossbrode" - Wielki Bród.

$wiadectwo dochowały nie tylko nazwy, dochował je również

szczątkowy obyczaj. A przede wszystkim budownictwo. Niemiecki
sposób budowania przyjmował linię prostą, wzdłuż której osadzały

się budowle. Przeciwnie budował SłowianiIL Jego wieś miała formę

skupioną dokoła placu. W tym budowniczym rysie przebijał pra
dawny słowiański obyczaj i forma współżycia gromadnego, łącznego:

wszystkie sprawy wsi były załatwiane wspólnie na zebraniu ojców
rodzin.. Jeśli kto dobrze prześledzi rozplanowanie wielu wsi na linii
Łaby, spostrzeże oczywiste metody słowiańskiego budownictwa..

Dr Sieniawski, autor książki "Pogląd na dzieje Słowian", pisze:
"W kraju Chauków starożytnych dokopano się śladów prastarej kul
tury, a mianowicie odnaleziono w głębokości kilku stóp pod po
wierzchnią drogi bite, dalej ślady domostw z ogrodem, gdzie poznać

jeszcze, że drzewa sadzono w rzędach regularnych". O takich zna
leziskach, które budzą czujnoŚĆ, można pozbierać notatek wiele. Lecz
któż je dokładnie zanalizuje, zbada i sprawiedliwie osądzi? Można

tylko opierać się na przypadkowych odkryciach, na nikłych śladach,

jak ten ślad dzikiego bzu pod Hennebergiem między Weną a Fuld.ą.

Spostrzeżono tam mianowicie, że w bardziej odludnych okolicach
rosruą całe gaje dzikiego bzu. Wiadomo zaś z dawnych kronik, że

Słowianie połabscymieli w szczególnej czci krzewy bzu. Wsie ich były

otaczane gęstym bukietem tego drzewa.. 'Wsie słowiańskie zamarły,

ale bez powstał; zdziczał, ale stanowi ślad i wskazówkę.

Na fryzyjskiej wyspie Amrum ojca nazywa się "aaft', na wyspie
F6hr - "oh~, na pobliskim zaś lądzie stałym "Uife". Nad Renem
w pewnych okolicach na małe dziecko mówią wieśniacy ,.,kleine
dietzke", "kładź się" brzmi ,.,klafsch dich", oraz rozpowszechnione
jest słowo "pritsch" - precz. \V Westfalii zaś na chłopów mówią

,.,klopleufe".
Aleksander Briickner przypomina Niemcom, że nie mogą oni

jednego sensownego zdania skleić bez użycia słów pożycwnych

z obcych języków, przede wszystkim zaś z języka łacińskiego. Na
suwa się pytanie, czy innego jeszcze przypomnienia nie należy posta
wić również na wielu terenach niemieckich, na "których kiedyś sło

wiańska kwitła mowa.. Co do pochodzenia wielu słów z języków

słowiańskich, znalazłoby się pewnie dużo słownych rodowodów, ale
w większym jeszcze stopniu można by rozwiązać zagadkę wielu dia
lektów niemieckich, na przykład, tego z okolic HanoweTU.
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Oto trochę znaków i śladów. Z pierwszego, naj dalszego, naj
bardziej przysypanego zapomnieniem terenu. Czy docierają tu echa
i pogłosy "prawa Vleyssenhoffa"?

A .b..iedy wyczerpywały się już wszystkie dzienne sprawy, gdy
przychodził ciemny, gęsty wieczór i nie można się było zapuszczać

na dalsze spacery, siadaliśmy na brzegu morza, na balustradzie ka
miennego mola i snuliśmy filozoficzne rozważania.

Krystyna wracała do myśli już kilkakrotnie wyrażanej:

- Jeszcze nigdy, przez całe gimnazjum nie odczuwałam tak
blisko historii, jak teraz. Nawet w ósmej klasie.

Matka śmieje się w mroku. Krystyna jest urażona.

- Wcale nie powinnaś się śmiać - podejmuje z impetem. 
Nigdy przedtem nie miałam wrażenia, że historia to coś żywego.

I bliskiego. Że to było naprawdę.

Krystyna ma rację, tylko nie umie tego wyrazIC. Szamoce się

w delikatnej plecionce nastrojów, jaka nas w miarę uplywania po
dróży coraz bardziej osnuwa. Historia podpływa ku nam z każdego

napotkanego szczegółu, z wielu napotkanych spraw i rozszerza po
czucie czasu daleko wstecz, .b..\1 'wiekom X, IX... 1000 lat to czterdzieści

pokoleń, to pewien ciąg zdarzeń, które można w swojej myśli logicz
nie rozmieścić. I nadchodzi refleksja, że wszyscy, pokolenie za poko
leniem, jesteśmy utopieni w strudze czasu, każdemu wyznaczono
drobny ułamek lat, lat trzydzieści, czterdzieści, i powiedziano: "po
każ, co potrafisz zdziałać".

W Roztoce nad brzegiem morza panuje coraz gęstszy mrok. Nie
chce nam się wracać do hotelu. Znad pobliskiego portu świecą róż

nobarwne światła, jak semafory, i błyska lustrzanym odbiciem mor
ska latarnia. Krystyna podejmuje znowu:

- Historii nie da się odwrócić.

Wiem, o czym myśli. To zdarzenie prześladuje nas od dwóch
dni Zdarzenie drobne i właści"\Y;e nawet niedokładniepoznane, a jak
żeż wraziło się w pamięć. Było zaś tak:

Dwa dni przed Roztoką jedliśmy obiad w jakiejś większej

restauracji. Już gdyśmy wchodzili, przy jednym ze stolów w głębi

sali siedziało towarzystwo pięciu panów. Musieli być po obiedzie:
stały grube szklanki piwa i dymiły się cygara. Siedzieliśmy za daleko.
aby słyszeć dokładnie rozmowę, caly dramat rozegrał się przed na
szymi oczyma w wymiarach optycznych. Ale to jedno dos!) szeć było

można: rozmawiano o zjeździe etnografów nordyckich, który przed
tygodniem odbył się w Lubece.
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Wysoki, zażywny pan oponował zajadle trzem, którzy na niego
nacierali. Piąty siedział na razie w milczeniu.

Nie, tego nie można tak kategorycznie twierdzić.
- Czego?
- Że te wszystkie wykopaliska...
Nie dali mu dojść do słowa.

- Ależ człowieku, to jest udokumentowane!
Rozpoczął się długi wywód twierdzeń, argumentów, cytat. Roz

żarli się na dobre. Tamten, o którego się te wszystkie słowa odbijały,

siedział wyprostowany, wysoki, ani jednym spojrzeniem nie zdra
dzał, że kapituluje, że został przekonany. Po pół godzinie trzej mówcy
przerwali bezradni. 'Wówczas wstał ów piąty, dotąd milczący, i przed
wyjściem powiedział krótko, a głośno i donośnie:

- To, co pan mówi, panie kolego, to można było twierdzić

dawniej. 'N nowych, obecnych czasach nil..-t już nie ma wątpliwości.

Słowian na tych terenach nigdy nie było. Przychodzili jako niewol
nicy pracować dla niemieck.iej ojczyzny.

Poszedł, a tamten opuścił głowę. Ach, trzeba było widzieć ten
ruch bezradności, ostatecznej bezsiły i klęski. Ta cala scena, właściwie

drobna i nieważna, tak była jednak wymowna, tyle miała dynamiki,
że wśród moich niemieckich wrażeń należy do tych kilku. które nie
prędko zapomnę. Dowiedziałem się później, że dysk.lltantami byli
miejscowi nauczyciele. Ten, który milczał, był mężem zaufania partii,
ten, co oponował, reprezentował typ nauczyciela starej daty. Bronił

wolności myśli, naukowej sprawiedliwości.

Trzeba to dobrze zrozumieć: o, jakże słodko byłoby fak.-ty histo
r) czne przestawiać niby ołowianych żołnierzy na dziecinnej szachow
nicy! Próbowano dawniej różnych sposobów, teraz wzięto się na
spo'sób rozkazu. Na wszelkie argumenty dostaje się odpowiedź:

- Tak twierdzono dawniej, obecnie, w nowej epoce...
Nowa epoka, to epoka nacjonal-socjalistyczna. Ale nawet tak

silna epoka, epoka autostrad i Anschlussu, nie może zmienić ani na
włos tego, co było. Daremny trud. .

Późnym wieczorem wracamy do domu, rozpamiętując po dro-
dze, co może spotkać hardego opozycjonistę.

- Utrata posady?
- Wiezienie?
A Kry~tyna z niejakim przerażeniem,bo jest ciemno i potykamy

się idąc, podsuwa:
- Obóz koncentracyjny?
Kładziemy się spać. Teraz już długo w noc nie nadchodzi sen.

Tłucze nas nostalgia za swoimi stronami.
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NAD SLOWIANSKIM MORZEM

Nie umiera nigdy zbrodnia, kie
dykolwiek była dokonana, 
przed tysiqcoleciem, czyli dzisiaj
nade dniem.

Przychodzimy na lo jałowe wy
brzeże z cudownego losów uży

czenia, na skutek przedziwnej
zapłaty, ażeby zeń uczynić na
szej wolności skarb bez ceny.

Przychodzimy jako spadkobiercy
Krzywoustego drużyny.

Ona poprzez lasy przerabała

pierwsza droge dla cichego apo
stolstwa synów bożych.

Ona' szła wielkie rzesze sło
wiańskie wesprzeć o polskie mo
carstwo. obronić i zachować.

Przybywszy na to jałowe wybrze
że, budujemy portowe paliszcza,
wprawi=y w ruch nowe koleje,
prowadzimy poprzez błota bite
drogi i zbogac=y mieszkańców.

Strzały armat ze statków wojen
nych łoskot roznosza po morzu,
po dolinach, po górach, gło

SZqc wszem wobec, iż stopa te
piciela nigdy tu już nie postanie.

Nie przynosimy tu zbrodni. nie
przynosimy przemocy, nie przy
nosimy tu krzywdy.

Przynosimy zapomnienie, odpusz
czenie i pokój.

Przynosimy dobro i prace.

STEPAN ZEROMSKf



Specjalną satysfakcję sprawia odczytywanie historii słowiań

skiego państwa Obotryłów. A zwłaszcza pewnego drobnego szcze
gółu z tej niedlugiej, niestety, historii.

Aby należycie rozsmakować się w tych przekazach historycz
nych, potrzebne jest krótkie wyjaśnienie dotyczące książąt saskich.
Saksonia owych czasów, końca pierwszego tysiąca lat ery chrześci

jańskiej, nie ma nic wspólnego z dzisiejszym Dreznem i jego okoli
cami. Prawdziwa, historyczna Saksonia rozciągała się właśnie nad
morzem, po lewej stronie rzeki Łaby, a Saksoni dawnych średnio

wiecznych map byli tymi samymi Saksończykami, którzy podejmo
wali wyprawy do Brytanii i dostali się do oficjalnej nazwy Anglo
sasów jako jej druga składowa część. Sposób zawędrowania na
zwy znad morza aż w okolice Drezna jest jednym z tych onomatycz
nych żartów, jakie tak często lubi płatać historia. "V ciągu wieków
przesunęła się nazwa z jednego terenu etnograficznego na drugi. Stało

się coś podobnego, jak z Prusami, gdzie nazwa przeszła z ludu bał

tyckiego na lud germański i powędrowała kilkaset kilometrów na
zachód.

Otóż jest pewna chwila w historii, kiedy ci Saksończycy, jeden
znajkrwawszych, najbezwzględniejszychi najbardziej pozbawionych
sumienia ludów germańskich - skarżą się płaczliwymi słowami na
bitność słowiańskich Obotrytów. Skarżą się swoim biskupom, piszą

skargi do Rzymu, rozwlekają płaczliwe lamenty wobec całej Europy.
Oni, oprawcy i zbóje, jakich mało zna historia, bezwzględni i pozba
wieni skrupułów, dla których wy~żnięcie calego plemienia jest nie
wartą wzmianki drobnostką - oni właśnie nie mogą sobie dać ze
Słowianami rady! Co prawda, sytuacja jest paradoksalna: skarży się

oprawca, że ofiara nie chce potulnie kłaść łba pod topór. Ale i nie
o ten paradoks chodzi.

Chodzi właśnie o to, że przecież raz za całą mękę i wszystką

krew nad rzeką Łabą wylaną - Słowianie porzucili swoją marzyciel
ską dobrotliwość i dali iemcom łupnia jak się patrz)'. Więc jednak,
gdy się chce, można przełamać .,przeznaczenie"?

Obotryci byli ludem najbardziej z całej Słowiańszczyzny na za
chód wysuniętym. Oni nad Bałtykiem, Serbowie łużyccy trochę niżej,

na południu. Takie dwa przedmurza słowiańskie na Zachodzie. Po
nieważ zaś Obotryci opierali się jedną swoją granicą o Łabę, noszą

nazwę Słowian połabskich.

Oni pierwsi., licząc od zachodu, "in fronte totfus Slaviaeu
. Pań

stwo Obotrytów składało się z czterech spojonych ze sobą szczepów:
Wagrów, Polabian, Wamów i Obotrytów właściwych. Dopiero po
nich szli "Ve1eci, a na końcu Pomorzame. Taki szeroki słowiański pas
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wzdluż brzegu: Obotryci, Weletowie, Pomorzanie. Pas tak bardzo
słowiański i tak ugruntowany, że począwszy od IX wieku aż w późne

średniowiecze nazwa morza brzmiała: nie żadne "Ostsee", nie żaden

Bałtyk, ale właśnie Morze Słowiańskie, "Mare Svevicum". Na starych
mapach nazwa wymalowana w całej okazałości, wyraźnie, poglądowo.

Gdy się tak ten nadmorski pas rozważa, nie trzeba sądzić, że

były na nim tylko te trzy ludy. Nie, szczepów słowiańskich było

bez liku; różnych, o dźwięcznych i melodyjnych nazwach: Doleńców,

Smolan, \Vielunian, Byteńców,Linian, \Vołynian, Wkrzanów, Stodoran,
czyli Hobolan i innych_ że się akurat wspomina Obotrytów, WeIetów
i Pomorzan, to dlatego, że te trzy szczepy okazały najwięcej aktyw
ności, ujęły pobratymców silną dłonią i stworzyły organizmy pań

stwowe. Odegrały one w alchemii historycznej rolę magnesów, ku
którym zbiegały się - czasem dobrowolnie, czasem zaciągane siłą 
drobne opiłki szczepowe.

Dok.-umenty pisane znają Obotrytów dawno, w głębi VIII stu
lecia, a nawet jeszcze dawniej. Zrazu kronikarze niemieccy nie mówią

o nich nic złego. Ohotryci są spokojni. pracowici, układni. Zajmują

się kupiectwem, rolnictwem i połowem ryb. Znane są w ich kraju wiel
kie porty morskie i bogate miasta z ludnymi dzielnicami targo\\-)'lJli.
Aż od pewnej chwili opinia się zmienia. Spokojni obywatele państwa

obotryckiego awansują w kronikach na rozbijaczy najwyższego sto
pnia. Cóż to wpłynęło na tak radykalną zmianę spokojnego cha
raJ...'teru?

'Wpłynął pociągający przyklad.
A miało się tak: Sasi byli chrześcijanami, Obotryci tonęli w po

gaństwie. Istniała wówczas, w okresie wypraw misyjnych, umowna
zasada, że ziemia pogańska jest niczyja, terra nemini. Że jest tego,
kto ją zdobędzie i doprowadzi do światła prawdziwej wiary. Rzym
był daleko, któż mógł badać, jakimi sposobami odbywać się będzie

to "doprowadzanie"! A zresztą w o\\~'ch czasach inne panowały po
jęcia o wielu sprawach życia. Dość, że książęta i margrabiowie sascy
wywiesili transparent: żołnierze wiary, mi1ites ecc1esiae. To było na
v.-ierzchu, pod spodem zaś było co innego: łakomstwo cudzej ziemi.

\V jednym miejscu swego wspaniałego polemicznego listu do hi
storyka niemieckie<1o Teodora lviommsena napisał Oswald Balzer takie
sloV;:a, wspominają-c prawdopodobnie i czyny Saksończyków:

"Dla znacznej części plemion niemieckich interesy kultury łączyły się zawsze
z interesem państwowym, i to tak, że interes państwowy stal na pierwszym rruejscu.
Oni nieśli cywilizację na slmriański wschód, ażeby przysporzyć sobie korzyści poli
tycznych, a nie wahali się porzucać jej sprawy wtedy, kiedy ich własne, samolubne cele
polityczne wymaga1y jakiegoś poświęcenia.. W wyższym stopniu politycy i germani-
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zatorowie aniżeli cywilizatorowie, utożsamiali pojęcie kultury z pojęciem swego pań

stwa i narodowości; rozumieli i chcieli wmówić w świat, chcieli nBwet, aby świat w to
uwierzył, że droga do cywilizacji prowadzi tylko przez Niemcy i że nie ma większego

szczęścia dla innych ludów, jak dostać się tą drogą do wyższej doskonałości."

Jakżeż bo to zmieniają się poglądy i punkty widzenia zależnie od
egoistycznych potrzeb! Janusz Stępowski, któregośmy podczas po
dróży spotkali, twierdzi, że jeżeli świat nie ma być nazwany domem
wariatów, powinna w nim panować jakaś konsekwencja. Ziemia po
gańska jest ziemią niczyją. To w takim razie, czyją jest dzisiejsza
ziemia niemiecka, którą ogłasza się za neopogańską? Czy Reichsleiter
Alfred Rosenberg mógłby dać na to zupełnie szczerą odpowiedź?

. Sytuacja Obotrytów nie była łatwa. 'Wzięci zostali w dwa, jeśli

nie w trzy potrzaski: z jednej strony Dania, która późno przyjęła

chrześcijaństwo, kilkakrotnie wracając do barbarzyństwa, ale oficjal
nie w tych czasach była już chrześcijańska, z drugiej strony Sasi,
a jeszcze osobno Frankowie, którzy za czasów Karoła Wielkiego
dalekie w głąb Słowiańszczyzny zapuszczali zagony. Jakże w tej
sytuacji mógł ostać się niewielki twór polityczny, nie przekraczający

powierzchnią połowy dzisiejszej Małopolski? Zrazu wydawał się

możliwy tylko jeden sposób: przymierza. Przymierza z Frankami
przeciw Duńczykom, - później, gdy ta kombinacja polityczna nie
bardzo się powiodła, z Duńczykami przeciw Frankom.

Państwo obotryckie mialo charakter monarchiczny, w przeci-...
wieństwie do Weletów, którzy byli demokratycznego ducha. Często

czyta się w kronikach imiona książąt obotryckich; jeden książę na
zywał się Drożko, inny Sławomir, Mściwoj, Gotszalk, Henryk, Kruto
i wielu innych. Dzielni to byli ludzie, umieli prowadzić politykę i wią

zać się sojuszami. Ale już rychło wszyscy oni zmiarkowali, że żadne

sojusze nie pomogą, gdy nie będą dbali o siebie sami. I oto zachodzi
fakt, który w dziejach niewiele ma sobie równych: małe księ

stewko, o b s tawione z kilku s tron potężnym a d rap ieżnym
ni ep rzy jacielem, wy twarz a n a dwa stuleci a taką prę żność

n a s w o i m m a ł y m t e r e n i e, ż e n i k t n i e j e s t w s t a n i e z l.a
mać tej siły.

Słowianie stają się wielką potęgą morską (niebawem i sąsiedni

Weleci, a zwłaszcza Ranowie z Rugii zaprezentują się równie do
brze w tej roli - w roli narodów morskich!). Rzemiosła morskiego
mieli się czas i okazję nauczyć. Brzeg morza w tamtych stronach
jest bardzo urozmaicony, wiele na nim zatok, zalewów, przesmyków,
półwyspów, rozgałęzień. Sposobności było więc mnogo, żeby się fa
chu rybackiego i żeglugi przybrzeżnej nauczyć. A przykładów wiel
kiej żeglugi znaleźć też można w tym czasie do syta: bliska Skandy-
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nawia podejmuje WÓwczas (którąż z rzędu!) głośną epopeję Norma
nów, którzy pod znaną w historii nazwą wikingów - penetro
wali bliskie i dalsze morza. Z tej nadmorskiej emulacji wy
rosła tradycja i wiedza żaglowania i umiejętność budowania łodzi,

które wtenczas zarówno u Normanów jak i u Słowian mają kształt
podobny. .

. ie trzeba sądzić, że czasy, o których mowa, to zupełna dzicz.
Przeciwnie. O dziesiątym wieku słowiańskim mamy najfałszywsze

pojęcia. Zwłaszcza nad mprzem, Tu kwitnie wysoko postawione ży

cie handlowe: ludne porty, gwarne rynki i targi, wzdłuż brzegu prze
jeżdżają okręty kupców z południa, którzy płyną do wenedzkiej
(gdańskiej) zatoki po bursztyn i płody leśne, a słowiańska Lubeka
czyni pierwsze nieśmiałe kroki budowania handlu na wschodzie,
którą to budowę zabierze niebawem ze słowiańskich ramion niemiecka
Hanza.

Profesor Józef Widajewicz w swojej urzekającej rozprawie
.,Słowianie Zachodni na Bałtyku" napisał takie zdanie: "Może we
wczesnych dziejach całej Słowiańszczyzny nie znajdzie się drugiego
przykładu, gdzieby ludność tyle wkładała energii w opanowanie mo
rza, ile jej kładli mieszkańcy nadbałtyckich okolic", Dotyczyło to
zrazu strony handlowej. Korabie słowiańskie pływały po wszystkich
handlowych portach okolicznych mórz, prowadząc ożywiony handel.
Ale rychło, pod wpływem konieczności życiowych, zamienili się z kup
ców w wikingów, w "ostatnich wikingów Bałtyku", jak ich ktoś pięk

nie nazwał.

Obotrycki książę Przybysław tak przemówił na rynku w Lubece,
latem roku 1156 do starogardzkiego biskupa Gerolda, który przy
jechał namawiać Słowian do przyjęcia chrześcijaństwa:

"Słowa twoje, o czcigodny biskupie, są to słowa Boże i prowadzq nos do zba,
wienia naszego. Lecz jakże wstąpimy na tę drogę, gdy tyle złego nas otacza? Jeżeli

więc chcesz zrozumieć smutne położenie nasze, cierpliwie słów moich posłuchaj: lud
bowiem, który tu widzisz, jest twoim ludem, i słuszną jest rzeczą, byśmy ci nędzny

stan nasz przełożyli, a wtedy do ciebie należeć będzie, byś razem z nami zabolał.

Książęta bowiem nasi (sascy) z taką surowością obchodzą się z nami, że z powodu
uciemiężeń podatkami i niewolą wolimy śmierć niż takie życie. Oto, w tym roku, my
mieszkańcy tego malutkiego zakątka zapłaciliśmyksięciu (saskiemu) 1000 grzywien, potem
hrabiemu (holsztyńskiemu) tyle to set, i jeszcze tego nie dość, codziennie krzywdzą

nas i ciemiężą aż do zupełnego zniszczenia. Czy moglibyśmy więc poświęcić się tej
nowej religii, żebyśmy pobudowali kościoły i chrzest przyjęli, kiedy nam codziennie
ucieczka przed oczami staje? 0, gdybyśmy przynajmniej mieli dokąd uciekać! Przej
dziemy za Trawnę - i tam podobneż nieszczęścia; pójdziemy nad rzekę Pianę - i tam
toż samo. Cóż więc nam pozostaje, jeżeli nie porzucić naszą ziemię, przenieść się na
morze i zamieszkać wśród fal? Lub będzież to naszą winą, gdy wygnani z ojczyzny
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zaniepokoimy morze i zabierzemy od Duńczyków lub kupców po morzu żeglujących

to, co nam do utrzymania życia jest potrzebne? Nie będzież to winą książąt, którzy
nas do tego zn'aglają?"

Przytoczył tę wzruszaj ącą i straszną zarazem przemowę kroni
karz saski Helmold, misjonarz, który wi-ększą część swego życia spę

dził wśród Wagrów i bogatą o wszystkich Obotrytach zostawił opo
wieść. Był to wyjątkowy kronikarz. Obiektywny w miarę i spra
wiedliwy. Sypał prawdę w oczy Niemcom, rzeczowo mówił o Sło

wianach. Inni nie byli tacy. U kronikar~ niemieckich tych czasów
pełno wyzwisk i oskarżeń, zarzutów i posądzeń. Ale bo też trzeba wie
dzieć, z kogo rekrutowali się kronikarze. Przede wszystl...im z du
chownych, którzy towarzyszyli książętom w wypniwach. Trzeba
było mieć nie lada hart ducha, aby nie patrzeć na słowiańską ciżbę

jednostronnie, z wysokości wojennego rumaka, zza stołu obozowego
biwal."U.. Bo duch wojenny niejednokrotnie wstępował i w ciała du
chownych. Ojcaszkowie podkasywali sutanny, jeśli je wówczas mieli,
i dalejże mieczykiem pomagać świętej sprawie nawracania, a u księ

cia zaskarbiać sobie łaski. Zdarzało się to, co się zdarzyło Bolesławowi

Chrobremu \Viel.kiemu w puszczach lubuskich, kiedy wojował z Hen
rykami, a czasu wojny zastępowały mu drogę oddziały prowadzone
przez książąt Kościoła.

Z tego Helmolda ładnych dowiadujemy się rzeczy: że Sasi w imię

nawracania wycinali w pień cale okolice, zasłaniając się krzyżem.

Mało tego: całe szczepy słowiańskie, już nawrócone, wracały do po
gaństwa z tego jedynie powodu, że książęta sascy rżnęli neofitów,
pobożnie wyciągającychręce do Boga, jak dobrze wprzódy obezwład

nioną trzodę. Do tegoż ma służyć ta nowa wiara, aby lepiej i podstęp
niej było pozbawiać życia? Czy nie jest ona tylko jeszcze jednym wo
jennym podstępem, tal.'im jak wilczy dół albo ruchome krzaki? Więc

Słowianie wracali do bałwochwalstwa. Woleli dawnych bogów.

Pod rokiem 1011 Helmold notuje:
"Do tych nieszczęść (w Saksonii) dołączyło się i to, że tenże książę (Bernard

saski), całkiem niepomny przychylności, którą ojciec jego i dziad Słowianom okazy
wali, tak przez swą chciwość gnębił naród Wmulów, że zmusił ich z konieczności do·
bałwochwalstwapowrócić. W rzeczy samej w owym czasie opanowali ziemię Słowian

~bia Teodoryk i książę Bernard, pierwszy mianowicie zagarnął wschodnią, drugi
zachodnią część kraju, a nierozsądek obu przymusił Słowian do odstępstwa."

Wobec tego po~ rokiem 1164 zanotowane są w kronice takie
słowa wagryjskiego księcia Przybysława:

,.,W18domo wszystkim wam, jakie nieszczęścia i uciemiężenia dotknęły lud nasz
wskutek gwałtów i przemocy księcia, który ciężar ich dał nam uczuć: zabrał nam dzie
dzictwo ojców naszych i wszędzie w nim osadził przybyszów, jak Flamandczyków,
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SWllrożyc Kompozycj. St.nisI..... Jaknbowskie20.

Holendrów, Sasów, Westfa.lów i inne ludy rozliczne. Tej krzywdy ojciec mój aż do
swej śmierci dochodzil, za to i brat mój w wiecznym zamknięty więzieniu, i nikt nie
został, który by radził o dobro narodu naszego lub chciał go z ostatniego podźwignąć

upadku, prócz mnie samego.
Wejdźcie więc w serce swoje, o mężowie, coście jeszcze z ludu słowiańskiego

pozostali, przywróćcie dawne męstwo i wydajcie mi to miasto (nowe) i ludzi, którzy
je niesłusznie posiedli, bym się mógł pomścić na nich tak, jakem się pomścił na tych,
którzy Mikilinburg naszli"

Czy można się dziwić, że w takich warunkach z kupców prze
dzierzgnęli się w wikingów, że "zamieszkali wśród fal"? Konieczność

włożyła im w ręce miecz korsarski i hak dziurawiący burtę. Chłopy

były na schwał, zdolne, obrotne, za pan brat od wielu wieków z mo-
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rzem chodzące. Gdy im raz zapachniała morska bryza z wonią nie
przyjacielskiej, znienawidzonej krwi zmieszana, gdy raz, drugi zburzyli
to duńskie miasto, to port Sasów, a flotę puścili z dymem, gdy zoba
czyli, że po takim napadzie nastaje na kilka lat spokój, nieprzyjaciel
liże rany i jakoś nie zdradza ochoty do napadów - Świętowicie,

władco ogni i piorunów, któż by się oparł takiej pokusie ratowania
Ojczyzny! Człowiek własne trzewia oddaje takiemu celowi, a cóż

dopiero, gdy się otwiera sposób łatwiejszy?!

Więc hulało sobie bractwo słowiańskie po Mare Svevicum i Ma
re Germanieum, w należytym respekcie trzymając wroga. "Macie,
na coście zasłużyli". W duńskim mieście Roskilde zawiązało się

aż osobne "towarzystwo braci roskildzkich", którego jedynym celem
była walka z dzielnością Słowian. Nie na wiele to jednak pomogło.

Obotryci zdobywali najlepiej bronione twierdze, łupili najbogatsze
miast~ napadali znienacka miejsca, gdzie się zbierała jakaś wraża
sila zbrojna. Na targ zaś w Mikilinburgu przyprowadzali niekiedy
do siedmiuset niewolnika, "a wszystkie na sprzedaż, gdyby dość ku
pujących było" - jak zauważa Helmold.

Przez pewien czas, jak później państwo rugijskich Ranów, są

Obotryci panami południowych brzegów Morza Słowiańskiego. Cała

ta potęga i ten przykład, co może zdziałać silna wola obrony - skoń

czyła się wtenczas, gdy wszyscy wrogowie pdłączyli się razem, ksią

żę saski Henryk Lew i duński król Waldemar.

Wiem z 7lłasnego doświadczenia, że ku mapie tych okolic rzad
ko kto w Polsce spogląda. ile przy całym wykształceniu, maturach
i dyplomach znalazłoby się luk w wiedzy współczesnego człowieka?

Również w wiedzy geograficznej: dużo jest w atlasie map takich,
które się zwykło często przeglądać, ale jest również sporo takich, które
przedsta~;ają grząskie dziury w wiedzy geograficznej współczesne

go człowieka. Podobny on jest w tej swojej niekonsekwencji do
średniowiecznego rysownika map: gdy ten nie znał jakiejś okolicy
albo znał bardzo mgliście, na rysowanej przez siebie mapie pisał 
ierra ubi leones. To znaczy miejsca, gdzie znajdują się lwy. A skoro
na tych miejscach znajdują się lwy, więc rysownik nie może wiedzieć,

co się tam dzieje. Przykro bowiem spotkać się z lwem. Dla wielu Po
laków ziemia od Hamburga po jezioro Łeba jest również terenem
"ubi leones", terenem najmniej znanym ze wszystkich okolic całej Eu
ropy! Historia postawiła tlim jednego lwa, symbolicznego - Henryka
Lwa. Ale Polacy odznaczali się zawsze dzielnością. Czyżby duch ry
cerski tylko w stosunku do tego terenu zawodził?
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\Vięc łamiemy przyjęty zwyczaj 1 schylamy głowę nad kartą.

północnych Niemiec, na której znajdują się trzy niemieckie re
gencje, czyli województwa: "Hannover", "Mecklenburg" i ,,Pommern".
W pewnym miejscu tego terenu wpada do morza rzeka Warna, obok
zaś znajduje się miasto Rostock, dawna słowiańska Roztoka (tak jak
niedalekie miasto Wismar nazywało się po słowiańsku Wyszomir).
To miejsce jest ważne, bowiem rzeka ·Warna stanowiła granicę po
między państwem Obotrytów a państwem WeIetów, czyli Lutyków,
które u wielu historyków zwie sie "zwiazkiem weleckim". Zwie sie. . .
zaś dlatego, że i tu wiązały się w jedno cztery szczepy, quatfuor populi:
Redarów, Dołężan, Czrezpienian i Chyżan, nie licząc innych, jak
vVkrzan i Stodoran, którzy ku temu związkowi się skłaniali. Ow
związek czterech szczepów był tworem republikańskim, którego
spójni nie tworzyła władza książęca, ale wspólny kult religijny boga
Swarożyca, mieszkającego we wspaniałej, bogatej świątyni w Rad~

goszczy. Świątynia znajdowała się w kraju Redarów, Redrami z nie
miecka później zwanych, ale nazwę państwu nadał inny szczep,
szczep dzielny i wojowniczy,· Weleci, którego nazwa naj rozmaitsze
przechodziła zmiany: Wilków, Lutyków, Vilzów, Wilczków i vVucz
ków (jedna ze skandynawskich sag, Wilkinasaga, wspomina Wilkin
Iand, miasto Wilkinaborg i króla Wilkinusa; nazwa z łacińska brzmi
Weletabi). \VieIe było tłumaczeń nazwy: jedni wyprowadzali ją od
słowa wilk, na oznaczenie dzielności plemienia, inni od przymiotnika
"welci", czyli wielcy. I ci pewnie mają rację.

Właściwaw każdym razie była to nazwa. Plemię Weletów ucho
dziło za wielkie, mężne i roztropne. Bronili swej niezaleźności przed
niemiecką inwazją tak uparcie, że - jak pisze historyk - "u samych
Niemców budził (ten naród) respekt dla siebie". Trzeba tu trochę

bliżej zarysować charakterystykę:Obotryci byli mężni męstwem roz
paczy, stawiani bywali w nieustanne, zewsząd czyhające niebezpie
czeństwo, więc też ten twór polityczny, jaki stanowili, posiadał coś

z partyzantki, coś z dorywczości. vVeleci natomiast posiadali więcej

znamion trwałych, ich państwo było tworem politycznie zorganizo
wanym, silnym, mocno w granicach osiadłym, prowadzącym nor
malne życie gospodarcze, polityczne, obyczajowe i religijne. To był

organizm, który przy trochę tylko bardziej sprzyjających okolicz
nościach mógł stworzyć byt samodzielny na zawsze. .

Weleci posiadali swoją armię, flotę, miasta, grody, cały system
władz i obovriązujących praw. Mieli przemysł: bartnictwo i pszczel
nictwo, ogrodnictwo, sadownictwo, chmielarstwo, winiarstwo, miel
nictwo, piwowarstwo i miodowarstwo, zaczątki górnictwa i wiele
innych gałęzi przemysłu i rękodzieła. Choć w zasadzie i w istoci.e
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swej byli ludem pastersko-rolniczym, cywilizacja materialna stała tu
bardzo wysoko, na co nie bez decydującego wpływu musiało być bli
skie morze i ożywion) morski handel. Dość powiedzieć, że w porów
naniu z ówczesną Polską, która akurat wtenczas wchodziła na
arenę dziejową, \Veleci są krajem o wiele bardziej cywilizowanym,
bardziej zamożnym i w ogólnym postępie wyżej postawionym. .....

Byli demokratami. "Związek welecki" stanowił republikę teokra
tyczną. Słowianie zawsze odznaczali się rysem tolerancji i demokra
tyzmu, ale \Vilkowie ten wrodzony rys narodowy najbardziej ze
wszystkich ku skrajności posunęli. Byli niezmiernie ciekawym przy
kładem. Można przypuszczać, że do pewnego czasu posiadali ustrój
monarchiczny. Ale przyszedł jakiś okres kataklizmów. kiedy w cale
plemię wstąpiła odraza do rządów książęcych. Postanowiono rządzić

się republikańsko. Ta nienawiść do monarchii była tak silna, że wy
stąpili przeciw Polsce i zawarli przymierze ze znienawidzonym Niem
cem tylko z bojaźni przed władzą książęcą, idącą od polskich stron.

Demokratyzm był to zresztą osobliwego rodzaju. Tak samo
osobliwego. jak i monarchizm Obotrytów. Owa osobliwość u jed
nych i drugich tkwiła w cechach charakteryzującychżycie zespołowe

wszystkich plemion słowiańskich, tkwiła w zasadzie, którą można

uważać za jedną z najważniejszych granic pomiędzy Słowianami

i Germanami. U Germanów życie społeczne opierało się zawsze na
zasadzie przewodnictwa jednego nad drugimi, na zasadzie wodzostwa:
drogą wyboru wojskowego, a najczęściej drogą samozwańczej siły

wysuwał się na plan pierwszy jeden człowiek i ten rządził samowład

nie całą grupą społeczną.

Wręcz przeciwnie u Słowian. Tu podstawą jest ustrój rodowy.
Grupę społeczną stanowi zespół rodów, nie zespół jednostek. Cha
rakter rodowy wysuwa się zawsze ponad charakter wojskowy. Wła

dza wyprowadza się z ustroju rodowego i dosięga jednostkę poprzez
ród. Między władzą a człowiekiem stoi czynnik pośredni - przy
wódca rodu. Ród, składający się z ludzi jednej krwi, wybiera sobie
władykę, który sprawuje rządy nad całością, ale nie samowładne 
mocno ograniczone i obwarowane nieprzekraczalnym obyczajem.

Obywatelami pełnoprawnymi byli więc współwładni dżiedzice.

dalej lechowie, czyli właściciele większych samodzielnych gospo
darstw, kmety, czyli przedstawiciele żup (albo ziemstw, na które
dzieliły się posiadłości całego kraju), oraz kapłani (lac. flamini), któ
rzy w pewnych razach wysuwali się na czoło i sięgali po władzę na
czelną, jak częściowo u Weletów i na Rugii. Poza tymi pełnymi oby
watelami istnieli ludzie zależni: smerdy, łazęgi, narocznicy, dziesięt

nicy i zakupy. Istniała również warstwa wojennych niewolników,
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którzy praw żadnych nie posiadali. Niewolnictwo w krajach słowiań

skich zostało zaszczepione przez plemiona germańskie, plemiona wo
jownicze i żyjące z rozboju. Zasadniczym narzędziem politycznego
działania były wiece (tę samą nazwę noszące dawniej, co i dzisiaj),
na których zapadaly uchwały doradcze, gdy w kraju panował ustrój
monarchiczny, albo też uchwały ostateczne, gdy panował ustrój demo
kratyczny. Istniała zresztą bogata hierarchia wieców, od wieców rodo
wych, gminnych, targowych, po wiece starszyzny.

Ale czy panuje ustrój monarchiczny, czy, jak u Weletów, zwią

zek demokratyczny kilk."U plemion, gdzie narzędziem władzy wyko
nawczej jest w czasie pokoju wspólna rada starszyzny rodowej, a pod
czas wojny wybrani na radzie chwilowi przywódcy (priores), zasada
rodowa jest niezmienna i trwała. Jest tak powszechna, że zjawia się za
równo w Słowiańszczyźnie Zachodniej, jak i na wschodzie i na po
łudniu, i tak trwała, że utrzymuje się przez tysiąclecia. Ona to prze
cież odezwie się w ustrojowej formie państwa polskiego, w owej
rzeczypospolitej szlacheckiej, wtenczas gdy cała Europa tkwiła jeszcze
w feudalizmie i jego skutkach.

Cementem "związku weleckiego" był kult religijny. Religia
u Słowian ważne zajmowała miejsce. Aleksander Briickner rozbija
co prawda w swojej "Mitologii Słowian"wiele nieprawdziwych wersyj
i legend o dawnych słowiańskich wierzeniach, a przez drobne na
ukowe sito przepuszcza tylko niewiele faktów ustalonych i niezawod
nych - mnóstwo wszakże okruchów historycznych, rozsianych po
tekstach rozmaitych autorów, każe stwierdzić, że kulty religijne były

w Słowiańszczyźnie szeroko rozgałęzione, tylko niewiele o nich
przekazano nam wiadomości.

To jednak wiemy: słowiański system religijny oparty był na po
glądzie dualistycznym walki zła i dobra, sił wiecznie ze sobą walczą

cych a uosobionych w zjawiskach przyrody, ze słońcem, dawcą życia,

w samym centrum przyrodniczego kosmosu. Różni byli bogowie: byli
bogowie i boginie, byli panujący nad całą Słowiańszczyzną, jak- Daż
bóg Swarożyc, i byli miejscowi. Byli wreszcie tacy, którzy silnie od
działywali na wierzenia Germanów. Ludy bowiem germańskie niezbyt
różniczkującą wyobraźnię wykazywały na swoim Olimpie.

I to także jeszcze wiemy, że niezliczeni bogowie Słowian, od naj
większych poczynając, mieli kształty antropomorficzne, czyli stwo
rzeni zostali najzupełniej według wzorów ludzkich. Poza boskimi
atrybutami posiadali te same wady, ułomności i śmiesznostki, co ludzie:
gniewali się i cieszyli, jedli dobrze i jeszcze lepiej pili, doznawali
ucżucia zazdrości i nie gardzili miłostkami, zupełnie jak bogowie Ho
mera. Nasuwa się okazja, aby wspomnieć tu, że w czasach legendar-
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nej Słowiańszczyzny jest bardzo wiele z nastroju starej Attyki: po
godny żywot człowieka pracującego na roli, albo kupca rozwijającego

żagle po niebieskim morzu, a nad tą chędogą krzątaniną spokojnych
ludzi wysoki krąg bóstw, wypełniającychniebiosa swoimi, podobn~i
do ziemskich, sprawami. Ta pogoda niebawem się kończy, bogowie
rolników przypasująmiecz.

Śledzić to można na przykładzieweleckim. Kronikarz z początku

jedenastego wieku Dytmar wspomina, żeWeleci czcili bogaSwaroiyca..
On jest ośrodkiem "związku weleckiego", on sp"rawił, że choć Weleci
nadali nazwę całemu państwu, to przecież Redarowie zażywaja wiel
kiej w bliskich i dalekich stronach estymy jako stróże świątyni ~ako
mitego boga w Radgoszczy.

Radgoszcz to był gród sławny i warowny; według ostatnich ba
dań Schuchardta, miejscowość ta leżała nad jeziorem Lucin (Haus-See)
w prowincji Mecklenburg-Strelitz (21 km na wschód od Neu-Strelitz);
dziś znajduje się tam tylko wzgórze zwane ScWossberg, o 120 m wy
sokości; leiy ono o 2 i pół km na północny zachód od miejscowości

Feldberg. Tu na dobrze chronionej wyspie znajdowała się świątynia

Swarożyca. Znamy jej wygląd dokładnie. Wielu kronikarzy ją opisy
wało - taka była piękna, wspaniała i sławna. Pisał o niej kronikarz
Adam Bremeński, pisał kronikarz Dytmar, taki zostawiając opis:

"W ziemi Redarów jest miasto zwane Radgoszcz, trójrogowe
i trzy zawierającewrota. Otacza je zewsząd las nieruszany i czczony
przez mieszkańców.Dwie bramy stoją otworem dla wszystkich przy
bywających. Trzecia, położona na wschód, najmniejsza, wskazuje
ścieżkę ku pobliskiemu, groźnemu na wejrzenie jezioru.

W mieście nie ma nic prócz świątyni, skomponowanej arty
stycznie z drzewa, którą podtrzymują, zamiast podstawy, rogi roz
maitych zwierząt.

Ściany świątyni zdobią na zewnątrz rozmaite obrazy bogów
i bogiń, cudownie wyrzeźbione;wewnątrz stoją bożki wykonane ręcz

nie, z wyrzeźbionymi napisami imion, przybrane w szyszak i pancerz.
Pierwszy wśród nich zwie się "Zuarasizi"; cieszy się on wśród 'pogan
czcią najwyższą, największą. Chorągwie bożków, potrzebne do wy
praw i wówczas niesione przez pieszych, poza tym nie są nigdy stąd

ruszane. Tubylcy ustanowili specjalnych stróżów (kapłanów) do bada
nia woli bóstw, i to w sposób ciekawy. Gdy należy bożkom składać

ofiary i ułagodzić ich gniew, kapłani siedząc - reszta stoi - i szepcąc
po cichu, kopią ziemię ze drżeniem; po otrzymaniu w ten sposób
losów z źrebi badają pewność rzeczy niepewnych. Po ukończeniu

(tego obrzędu) pokrywają te źrebia zieloną darnią i prowadzą konia,
który cieszy się czcią jako święty - między dwie dzidy wetknięte
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w ziemię. Przeprowadziwszy go przez badane poprzednio źrebia, po
nownie wróżą z pomocą konia jakoby boskiego. Gdy w obydwu wy
padkach omen jest zgodne, wówczas przystępuje się do wykonania;
jeśli nie - lud w smutku rzecz zawiesza."

W obrębie świątyni znajdowała się przestrzell przeznaczona na
odbywanie narad w ważnych, decydujących sprawach. "Kto chciał

uzyskać przyjaźń lub pomoc lutyckich ludów, musiał żądanie swe wy-
. lożyć przed wiecem, albowiem innej wladzy najwyższej nie było

wcale. Obrażony przez Saksonów książę obotrycki Mściwoj, chcąc

uzyskać pomoc Lutyków, nie mógł inaczej dokonać tego, jak przy
bywszy do grodu Ratarów, zwołać cały lud i przed nim sprawę swą

wytoczyć (r. 1001). Zgromadzeni rzekli: Według zaslug twoich cier
pisz, gardząc bowiem swymi współplemiennikami, umiłowalcś ród
Sasów wiarolomny i chciwy. Prz) siąż nam, że ich opuścisz, a my
z tobą staniemy. I prz) siągł im." (Hełmold - Boguslawski).

Uchwaly zapadały jednomyślnie. "Jeżeli zaś który należąC:Y do
wiecu śmiał uchwale współnej sprzeciwiać się, odchodził kijami zbity,
a jeśli poza obrębem zgromadzenia opornie się stawił, traci! bez po
wrotu dom i cale swe mienie w pożarze i zniszczeniu, albo wobec
zgromadzonego ludu płaci! ilość grzywien, stosownie do zamożności

każdego przepisaną" (Dytmar).
Ta ostatnia wiadomość posiada szczególny smak i barwę. Oto

właściwy sposób na liberum veto! Zbić oponenta kijami! Ale wi
docznie za malo bito, bo jednak w tym związku wełeckim zachodziły

klótnie. Przyczyniali się zapewne do te·go i sami uczestnicy wieców,
nieobce musialy być wpływy niemieckie, a rolę odpowiednią odegrali
pewnie i kaplani, którzy źle na swój lud poczęli wpływać utrzymu
jąc go we wstecznictwie i zabobonie; aby zaś zagarnąć jak najwięk

szą władzę, rozsnuwali intrygi.
Skutkiem tych wad w wielll XI dziedzictwo wełeckie poszlo

w podzial na trzy części. Poludniowe strony odpadły pewnie III ludom
nad Hoboll, i Sprewą żyjącym, wschodnie zostaly zdobyte przez ksią

żąt pomorskich, a zachodnie przypadły bratnim Obotrytom, którz.
w ten sposób znacznie .się powiększyli.

Nie na długo jednak. Proces germanizacji następuje bardzo
szybko. Kraj zawojowali niebawem Niemcy którzy zostawiają

wladzę w rękach miejscO\vych ksiilŻąt slowiańskich pod warunkiem,
że ci ochrzczą się, zniemczą i podporządllljll rozkazom. Od obo
tryckiego księcia Niklata, od jego syna Przybysławawychodzi w taki
sposób niemcząca się linia książąt Syn Henr) ka obotryckiego, a wnuk
Przybysława Borwin zostaje zięciem saskiego Henr)ka Lwa. I z tą

chwilą sprawa jest przypieczętowana. Z powiększonych włości
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obotryckich powstał dzisiejszy Meklemburg, d~ niedawna księstwo

rozpadające się na dwie części. Rządziły nimi dwie gałęzie z rodu
książęcego, u którego początków stalo słowiańskie pochodzenie.

I rzecz na pozór nie do wiary, jakimi to zygzakami chodzą losy
historii. "IV tych książętach meklemburskich zupełnie zniemczonych,
zalanych falą pruskiej dyscypliny, po ośmiu stuleciach nie wygasła

świadomość słowiańskiego rodowodu! Slabe tego co prawda istnieją

oznaki, ale przecież istnieją! "IV rollI 1864 książęta ustanawiają Order
Domowy Korony 'vVendyjskiej. W tym samym mniej więcej czasie
rodzina książęca wyszukuje specjalnie uzdolnionego mlodzieńca,

przydziela mu dlugotrwale stypendium pod warunkiem, że poświęci

życie naukowemu zbadaniu resztek slowiańslich nad Bałtykiem. Tym
młodzieńcem b) ł Fryderyk Lorentz, jeden z najznakomitszych znaw
ców Kaszubszczyzny. Poza tym tl-wi pewna pamiątka w samej
nazwie Meklemburga. "1\ yszla ona od wielkiego obotryckiego grodu,
który nosił nazwę Wieligradu. Pisarze starożytni nazywali go Ma
gnopoIis, pisarze średniowieczni: .Mikilinburg albo Mekelenburg. Dziś

dawny gród jest zapadłą wsią, ale jego nazwa Meklemburg rozpostarła

się na całą prowincję. Jeszcze jeden ślad, językowy: "IV mowie wie
śniaków meklemburskich zachowały się slowa pochodzenia słowiań

skiego: blot i dups. Znaczą one to samo, co w jęZ)ku polskim.
A na sam koniec tych rozważań szczegół najbardziej elektryzu

jący. \Veleci walCZ) Ii z Polakami w rollI 963! Ten rok i te walki są

pierwszym przez historię zapisanym wydarzeniem naszych narodowych
dziejów. Sprawa była bardzo charaktef) styczna. Jakimiś krętymi

drogami książęta niemieccy zdołali wkręcić "IVeletom na przywódcę

awanturnika "1\ ichmana, H6ry prZ)'wiódl wojska weleckie na Polskę

i zadał jej ktęskę. \Valka szła o ujście Odry, o miasto, które mialo
"dwanaście bram i port". Mieszko I zostal pobity, ale snadź bardzo
mu ta sprawa morskiego portu leżala na sercu, skoro w cztery lata
później podejmuje wyprawę odwetową, w której odnosi wspaniale
zwycięstwo, a wichlacki 'vVichman ginie podczas sromotnego odwrotu.
Polska zdobywa ujście Odry.

\V ten sposób, wspominając dawne dzieje, zbliżamy się do trze
ciego nadbaltyckiego ogniwa Słowiańszczyzny, do właściwego Po
mOrZli. Ale to sprawa już dalszych rozdzialów. Skok bylby za wielki.
I za raptowny. Bowiem po drodze jest jeszcze kilka przystanków.
Jakżeby można ominąć uroczą Rugię, która po wyspie Swanty Ostrów
jest środkowym ogniwem tego wianuszka wysp towarzyszących

brzegom baltyckim. Trzeba zaglądnąć również do owego miasta
o dwunastu bramach, do Szczecina, a i ziełonych wysp Uznaimu
i Wołynia, gdzie władaI bóg TrzygIow, pominąć nie można.
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Stare niemieckie miasta nadmorskie przemawiają śilnie do wy
obraźni. Obok piękna moźna w nich znależć zawsze coś bliskiego;
przypominają się ponadto pewne strzępy historii, które teraz pod
wpływem oglądanej rzeczywistości zrastają się w coraz jaśniej zary'
sowaną całość. Zaraz po opuszczeniu Hamburga nachodzą przypom'
nienia, ale pierwszym większym wydarzeniem na tej drodze wspom
nień jest dopiero Stralsund, czyli po słowiańsku Strzałów.

\V myślach zjawia się treść niedawno przeczytanej pracy profe
sora Widajewicza, który opowiedział, co na tym skrawku poszarpa
nego przez morze wybrzeża działo się dawniej, 'dziewięć, dziesięć

i dwanaście wieków temu. A działo się bardzo wiele. Panował tu nie
mały zamęt, słychać było pohukiwania załóg marynarskich, gwar
bitew, a w międzyczasie, pomiędzy jedną a drugą wyprawą wojenną,

tumult i pokrzykiwania takie, jakie i dzisiaj słyszy się na pierwszym
lepszym targu.

Na tej części wybrzeża mieszkał bitny i przedsiębiorczy lud sło~

wiański, który - jeśli wierzyć świadectwom uczonych - trudniJ się

handlem morskim, rybołówstwem i... korsarstwem. Kronikarze nie
mieccy z XI wieku skarżą się bardzo wymownymi słowami na bitność

-tych słowiańskich zawadiaków, którą bez ogródek nazywają roz
bojem. Byli dobrymi wojownikami na lądzie i morZ1,,1, ale byli rów
nież "zbójami", ponieważ na morzu napadali łodzie uzbrojonych skan
dynawskich "dobroczyńców", a na lądzie szarpali zbrojne poczty ry
cerstWa saskiego, które niosło w te strony swoją zbożną chęć posiada
nia obcej ziemi. -

Ale w ten znojny, letni dzień, po wielogodzinnej włóczędze-nie
chce nam się rozstrzygać, kto ma rację w sporze sprzed tysiąca lat:
Słowianie czy kronikarze niemieccy: Wjechaliśmy w wąskie uliczki
Stralsundu i łazimy od hotelu do hotelu·w poszukiwaniu schronienia
na noc. Im więcej tych hoteli obchodzimy, tym bardziej skłaniamy

sie do narzekań niemieckich. Utrzymuje sie zdanie, że w dZisiejszej- .
ludności całego nadmorza niemieckiego płynie 80 procent krwi sło-

wiańskiej. W Stralsundzie jest to widocznie krew dawnego plemienia
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Ranów: takięgo łupiestwa hotelowego, jak tu, nie spotkasz gdzie
indziej w Niemczech.

Sprawiedliwość każe przyznać, że Strzałów posiada na swe
wytłumaczenie pewne argumenty. Tkwią one w jego nazwie.
W nazwie p;awdziwej. Po słowiańsku, a więc parę wieków temu,
Stralsund nosił melodyjną nazwę Strzałowa. Od strzały. Całe miasto
leży I).a półwyspie, ~tórego zakończenie podobne jest do ostrza
strzały. Dokoła rozlewisko wód, a tylko w pośrodku niewielki kawałek
lądu - strzała wycelowana w stronę Rugii. Zabudowania miejskie
tłoczą się i cisną, mowy nie ma o rozwoju i rozbudowie miasta. Każdy
metr ziemi wyzyskany został do ostatnich' granic, a każdy pokój
w hotelu kosztuje tyle prawie co metr ziemi.

Więc 'mimo wieczoru opuszczamy łupieskie miasto, po którym
włóczą się teraz marynarze i chóralnie śpiewają swoje pieśni. Ochro
na leży na wyspie! Na Rugii. Dawniej trzeba było płynąć okrętem,

od bieżącego jednak roku można się dostać na Rugię piechotą.

Ukończono właśnie wygodny, wielokilometrowy most, rozmiarów
imponujących i o niespotykanym komforcie: jezdnia wymoszczona
została kauczukowym asfaltem! Koła samochodu mrucżą zadowo
lone, z oburzeniem przypominając sobie nawierzchnie polskich dróg.
Niewdzięczne, nie wiedzą, że nie minie pół

godziny a będą przeklinać' drogi do nie
mieckich "kurhausów", i nie minie znowu
wiele czasu, gdy koło Arkony wjadą w ta
kie drogi, jakich nie ma nawet koło Pińska.

Technik niemiecki, który budował ten
most, nie był twórcą oryginalnym. Popełnił

plagiat. Gdyż nie tak dawno jeszcze - bo
w czasach przedrańskich- Rugia wcale nie
była wyspą, stanowiła przedłużenie- strza
ły. Fale morskie i piętrzące się zwały lodu
przerwały kiedyś ląd w najwęższym miej
scu. W taki sposób powstała morska "splen
did isolation" Rugii i przyczyna jej wiel
kiej historycznej sławy. I oto znów histo
ryczny moment: po kilkunastu wiekach
dumnej samotności, roku Pańskiego 1937,
za sprawą sztuki technicznej położono smu
tny kres źródłom wielkich mitów: Rugia
znów przestała być wyspą.

Strzałów - Stralsund i południowe brzegi Rugii.



Bergen - Góra, stołecznemiasto Rugii, oglądane późnym wieczo
rem', w'pogodną noc letnią, wywiera wrażeniegłębokie. Jest to miejsco
wość o najprzestrzenniejszym rynku, jaki kiedykolwiek widziałem;

rozsiadł się na kilku pagórkach. Może jest ich siedem i przed wie
kami odgrywały rolę słowiańskiego Rzymu,· a niedaleka świątynia,

której zwaliska pokazują do dziś dnia, może była Kapitolem. Ale to
było chyba przed tym czasem, kiedy na arenę Słowiańszczyznywy
stąpiła sława Arkony. Bo skoro raz wystąpila - przygasły na dale
kich obszarach sławy wszelkich innych świątyń.

Gdyby nie brzydki pomnik poległych w wojnie niemiecko-fran
cuskiej, rysujący się ciemną bryłą na wprost okien hotelu, i gdyby
nie jaskrawy neonowy napis' "Sparkasse" nad jednym z domów 
wieczór w Bergen, wsparty o rozhuśtaną wYobraźnię, roztoczyłby

cały swój słowiańskiurok. Ale pełnia tego uroku poczęła występować

dopiero od następnego dnia rano.

Z Bergen do Arkony jest kilometrów kilkadziesiąt.- Cała Rugia
obejmuje przestrzeń 968 kilometrów kwadratowych i stanowiła kiedyś

wcale obszerne, samoistne, autonomiczne państwo. Gdy się po niej
dziś podróżuje, tylko asfalt na drogach przypomina czas współczesny



i czteroletni plan kanclerza Hitlera. 'Wszystko, co się znajduje poza
wąską wstążką drogi - wybiega ponad czas.

Krajobraz lekko pofalowany wzgórzami i obrosly skrawkami
lasu, dobrze uprawione pola, dlugie łany zbóż, łąki, a nade
wszystko - wsie. Wsie skladające się z chalup pokrytych słomia

nym ·dachem. W miarę upływania podróży ilość tych słomianych

dachów wzmaga się, mnoży, pęcznieje; rozpętuje się ich orgia
prawdziwa, urastają do jakiegoś olbrzymiego symbolu; wyobrażenie

wielkiego słomianego dachu pokryje we wspomnieniach i oddaleniu
calą wyspę·

W ,jieimatmuseum" w Stralsundzie stoi w salach pośvrięconych

zobrazowaniu najwcześniejszej kolonizacji niemieckiej Pomorza 
plastyczny model chaty o słomianym dachu, a na gablotce umiesz
czone jest objaśnienie: "Do dziś dnia na wyspie Rugii przeważają po
wsiach chaty o słomianych dachach. Jest to wplyw budownictwa
saskiego, które napływala już we wczesnym średniowieczu z poludnia
Niemiec. Saskich wpływów dowodzą formy budo'wnictwa: rozkład

iżb mieszkalnych, sposób budowy, ksztalt chałup"...
'oN Stralsundzie bylem vrprzód, później dopiero pojechaliśmy na

Rugię. Jak na złość, chalup kształtu saskiego widziałem dwie, trzy;
większość to, mówiąc po prostu, zwykle słowiańskie chałupy o kształ

cie takim samym, jaki się widuje w bardzo ,,-ie!u okolicach Polski
i jakie - nie brońmy się przed tą myślą - widzieliśmy wykopane
w Biskupinie. ie jestem fanatykiem i nie chcę twierdzić, że słomiana

strzecha jest reprezentacyjnym znakiem słowiańskości. ie. Pod
czas podróży dowiedziałem się, że i w Niemczech można spotkać

jeszcze dziś chaty kurne! Chaty kurne w okresie rozl.'witu techniki!
Rewelacja, z której nie wyciąga się przecież żadnych wniosków. Ale
podróżnik nie jest obowiązany do ścisłości i ostrożności uczonego 
wolno mu malować szerokim rozmachem spotykany krajobraz.

Napisy informacyjne w muzeum strzalowskim są świeże, może

ustawione zostały już w okresie najnowszym, a'w księgarniach sprze
dają przewodniki po Rugii, wydane kilka i kilkanaście lat temu.
W . jednym z takich przewodników napisano przy miejscowości

Gohren (Góra): "Gohren oddycha historią. Godne obejrzenia są

stare chaty, a przede wszystkim sami mieszkańcy, którzy sprawiają

wrażenie resztek pradawnej ludności tubylczej"... A więc coś wręcz

przeciwnego, niż na napisie w muzeum.
Oddech słowiańskich czasów!... Tak romantyczne określenie

niemieckiego krajoznawcy musi mieć swoje konsekwencje. Jedzi.emy
do Gohren i okolicznych wsi. W całej okolicy ani jednego domu kry
tego gontem i dachówką. Strzecha na chatach, strzecha konopiastych
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Zdjęcie lotnicze przylądka arkońskiego.

wlosów na glowinach zasmarkanych dzieciaków, Hóre z wrzaskiem
otaczają przybyszów i wlepiają w nas niebieskie ślipia, jakby po raz
pierwszy· ujrzały obcego człowieka.

Gorsza sprawa ze starszymi. ieufność i podejrzliwość. .Ma
rację przewodnik, wszystko tu jest na modlę pradawną, tylko jedna
gościnność słowiańska rozkruszyła się gdzieś po drodze dziejów.

- Czy można by dostać coś do zjedzenia, powiedzmy, chleba
i mleka? Jesteśmy zdrożeni.

- Nie, nie można - mówi gospodyni jednej ze słomianych

chałup - w tych stronach nie ma zwyczaju częstować nieznajomych.
Kto chce jeść, niech idzie do oberży.

- Zapewne, ale w oberży mają tylko czekoladę i konserwy
z ryb, nie ma nawet chleba.

'Więc odmowa. Trudno, może gdzie indziej będziemy mieli wię

cej szczęścia. Ale w drugiej i trzeciej chacie jest tak samo. A naj
gorsze, że głód naprawdę dokucza. Co się za tą powszechną nieufno
ścią kryje? Czyżby to był refleks doświadczeń sprzed dziewięciu

wieków, kiedy to mieszkańcy tej wyspy witali każdego przybysza
chlebem, solą i otwartym serce~, a w zamian za to dostali któregoś

razu pałką zdobywcy i podstępnika po wylewnym, marzycielskim
słowiańskim czerepie? Jaki powód? Niebawem już wiem. Przy od-
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wiedŻinaoh drugiej chaty wychylila się zza rogu swsy umunduro
wana figura żandarma. A kiedyŚIDY stanęli prŻy chałupie trzeciej,
figura zbliżyła się i urzędowym tonem ,zapytała, czego chcemy. Wiem
już, co się kryje za nieufnością: widocznie historia w tych stronach
za glęboko i za wyraźnie "oddychała" jak na niemiecki gust - trzeba
jej było założyć kaganiec.

ie tylko słomiane dachy, ale setki innych rekwizytów i szcze
gółów stwarza na Rugii nastrój słowiański. Tego się nie da ukryć, tra
dycja najdawniejszych zdarzeń na tej ziemi jest dotąd żywa i świeża.

że się zachowała i dotrwała, zawdzięczać to trzeba szczególnym losom
historycznym. We władaniu niemiecJąm pozostaje Rugia dopiero od
lat stu, od kongresu wiedeńskiego. Dawniej była duńska. Jeszcze
dawniej była we władzy książąt pomorskich, przedtem we władztwie

BolesławaKrzywoustego, a na samym początku była tylko słowiańska.

Eksponat w muzeum strzałowskimnależy zaliczyć do rzędu tych wielu
innych zdobyczy nauki niemieckiej, l..-tóre są nie nauką, ale złudzeniem.

Dawni posiadacze Rugii, ci sprzed kongresu wiedeńskiego, za
interesowani byli w posiadaniu ziemi, ale nie mieli ambicji przemalo
wywania jej na swój kolor. Tok życia pozostał dawny, nawet mowa
zachowała się długo. Opowiadałmi pewien mój znajomy w Poznaniu,
że gdy z' rodzicami w latach dziewięćdziesiątych zeszłego stulecia
jeździł do ka,pieli morskich w Sassnitz, czyli Sośnicy na Rugii, z ryba
kami tamtejszymi rozmawiało się po polsku. To znaczy przybysze
mówili po polsku, a rybacy odpowiadali w języku podobnym do dzi
siejszej kaszubszczyzny.

Podczas pobytu na Rugii wypadła niedziela. Idziemy do kościoła.

W Bergen są dwa kościoły. Jeden olbrzymi, gotycki z XIII wieku.
Dziś piękna z zewnątrz, ale wewnątrz zimna i odpychająca. swoją

surowością kircha protestancka. kościół, l..-tóry podczas reformacji
odebrany wstał katolikom, - i drugi, leżący na przedmieściu, mały,

niepozorny, trochę zaniedbany - kościółek katolicki.
Ale jest w nim nastrój. Nad ołtarzem witraże przedstawiające

misję biskupa Ottona z BambeTgu, przy ołtarzu kapłan, ubrany nie
w szatę zwykłego kroju liturgicznego, lecż w ornat długi, fałdzisty,

który upodabnia księdza do misjonarza. Zapewne nie bez racji.
Ludek w kościele znajomy. Chlopi z miejska. ale niezdarnie

nbrani, dziewczęta z okolicznych folwarków w szerokich spódnicach,
długich, luźnych bluzkach i w chustach na głowie, wiązanych pod
brodą. Gdyby nie dwóch czy trzech młodzieńców w hitlerowskich
mundurach - na podstawie wrażeń optycznych można byłoby sądzić,
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że się modlimy w kościele gdzieś w Szamotulach czy Międzychodzie..
Tym więcej, że i pieśń, którą al"UIat się śpiewa, ma słowa niemieckie,
ale duszę słowiańską - jest nuta w nutę podobna do jednej z na
szych kolęd.

Po nabożeństwie jedziemy w stronę Arkony. Droga prowadzi
przez kilka wsi. Złudzenie trwa. Panienki wracające z kościoła

siadają nad rowem, zdejmują buciki i sadzą teraz ku domowi na bo
saka. Rozumiem i współczuję. Mężczyźni uczyniliby chętnie to samo,
ile im nie wypada. Stopy, które przez cały tydzień korzystają ze swo
body, a przez ciężką pracę w polu trochę się rozcWapały - podnoszą

bunt przeciw niedzielnemu obuwiu.
Przy mijanych chatach stoją żurawie. a Rugię prowadzi wspa-

niały most, arcydzieło sztuki inżynierskiej,na Rugii są koleje, asfalty
i wytworne kąpieliska - ale na dachach chat jest słomiane poszycie,
a przy chatach staromodne żurawie, technice wbrew. I jeszcze jeden
rel"Wizyt, tym razem kwietny: przed oknami rosną malwy. Teraz
już wiem, dlaczego ku tej wyspie ciągnie tylu sezonowych robotników
z Polski. .

Jest ich tu bardzo wielu. VV porozrzucanych po całej Rugii ma
jątkach pracują, jak wszędzie nad morzem od Hamburga po Żarno

wiec, w charakterze robotników rolnych; niektórzy awansują nawet 
są włódarzami. A w ogóle są w cenie. ie mówi się o tym glośno,

ale każdy gospodarz niemiecki wie dobrze o tym, że takiego robotnika
rolnego, jakim jest Polak, nie znajdzie w żadnym biurze pośrednictwa

pracy dla bezrobotnych na terenie całej Rzeszy. Trzeba pracować

czternaście, szesnaście, nawet osiemnaście godzin na dobę w czasie
pełnego sezonu - pracuje; trzeba wstać o trzeciej rano - wstaje.

ie pije, wygodnictwo jest mu obce. Haruje i zbiera markę do marki.
Zapatrzyli się w swego dawnego prezesa, pana Pęcherzewskiego,który
zebrał taką harówką, chociaż mu dewaluacja niemiecka pożarła raz
oszczędności, trochę pieniędzy i "wyciągnął" do Polski. Teraz dzier
żawi spory kawał ziemi pod Gnieznem.

O panu Pęcherzewskim dotĄ<;i opowiadają sopie ludzie całe po
wieści. Jak on z żandarmami sobie radził, jak razu pewnego samego
pana ladrafa w kozi róg zapędzi1. ..Przyszli do mnie - mówi pan
Pęcherzewski- i kuszą, judasze: Tyle a tyle lat jesteś już, człowieku,

u Niemca, posadę masz, włódarzem jesteś, dzieci kształcić wysoko
możesz, przepisz sobie paszport na niemiecki. A ja im na to: Paszport
to by i można przepisać, ale serca przepisać nie można. To i -co
z samego paszportu?l" Gdy tak powiedział, zaraz zaczęli mu doku
czać. Ale na dokuczanie są sposoby. Znał je Michał Drzymała, co
w wyrzyskim powiecie teraz leży, znal je również nieco i pan Pęche-
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rzewski, dzielny robotnik na Rugii. Kiedyś może opowiesc o tych
sposobach wypłynie w pieśni gminnej, która upatrzy sobie.w panu
Pęcherzewskim swego bohatera.

Musi zresztą i to mieć swój niejaki wpływ, że każda rugijska
chata na zwaliskach jakiegoś starego grodu stoi. Taka tu jest ziemia.
Gdy tylko łopatą ruszysz, zaraz spod odjętej·sliby wyskakują stare
urny, kości, narzędzia - świadkowie dawnego życia. Widziałem wy
kresy wykopalisk na Rugii. Cala wyspa zakropkowanajest od brzegu
po brzeg, kilka razy, w kill"ll kolorach, bo jednego by nie starczyło.

ie ma w calej środkowej Europie drugiej tak urodzajnej w wy
kopaliska okolicy. Bujne i wielowarstwowe musiało tu k-witnąć życie!

A w łcażdym miasteczku, w co drugiej wsi pokazują: tu była świąty
nia słowiańska, tu ·stał gród, a tam były cmentarze. Dawni Słowianie

w dobrej żyli komitywie z duchami przodków: wierzyli, że one dobro
tliwie wpływają na ich losy. Wpływały dawniej, dlaczego nie mają

wpływać teraz? To tylko ciała śmiertelne można zniszczyć mieczem
albo przegnać, dusza najkrwawszego miecza się nie boi - zostaje
na miejscu, nawet przez dziewięć stuleci.

A droga tu od żywych do umarłych niedaleka: między podłogą

chat czy klepisliem a warstwą cmentarzy, a fragmentami murów
metr, może dwa odległości!

Już nazwa samej Rugii zatarła się' w naszej współczesnej pa
mięci, a cóż dopiero nazwa Arkon) . Słyszalo się w dzieciństwie opo
wiadania i legendy, Arkona szła w nich zaraz po ·Wawelu i też leżala

na wyniosłej górze. Ale to było w dzieciństwie - w wieku trzeźwym

i dorosłym, kto wie, czy Arkona naprawdę istnieje?
Otóż na przekór wszelkim baśniOl~ i legendom Arkona, dawny

słowiański Wawel, miejsce Słowiańszczyzny ze świętych naj świętsze
położone na wysokim wzgórzu, nad brzegiem szumiącego morza 
istnieje do dziś naprawdę! Stała tam świątynia sławnego boga Święto

wita, a na skalach znajdowalo się gniazdo morskiego. orła.
Co prawda dzisiejszy stan Arkony opłakanie się przedstawia.

Droga do niej okropna, jedna z najgorszych. Kto wie, czy te kamie
nie i dziury to nie sprawka i konl"llrencyjna złośliwość Wotana, ger
mańskiego bożka, któremu każda wzmianka o tym, że tu na tym
miejscu i daleko na zachód, południe i wschód.władał Świętowit,'

musi sprawiać osobistą przykrOŚć.

Gdy zła droga się kończy - można zobaczyć kilka brzydkich
budynków: restaurację, latarnię morską i. kilka tajemniczych budo
wli związanych z myślą o niemieckim Gibraltarze na Bałtyku.
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Ale któż by myślał o brzydocie bud-ownictwa współczesnego,

kiedy można obrócić się do niego tyłem i wyjść na brzeg wysoko·
nad morze kredowymi skałami wystającej krawędzi i patrzyć z Ar
kony na świat szeroki. "V piękny, słoneczny i niebieski dzień letni
ten widok z brzegów Arkony jest najpiękniejszym widokiem, jaki
się kiedykolwiek widziało. Mimo woli wzbiera w sercu podziw dla
dobrego gustu naszych przodków, którzy tu, a nie gdzie indziej
miejsce dla swego sanktuarium wybrali.

Krawędzią trzeba iść trochę na wschód. "V pewnym miejscu
zagradza drogę wysoki wal. Gdy przekroczYmY go, nie bez trudu
i wzruszenia, bo przecież ten wał to dawna ochrona świątyni, otwiera
się przed nami widok na trójkątny cypel Arkony. Pod darnią zielonej
trawy rysują się wyraźnie da"wne ksztalty. Tu były mury ochronne
od lądu, dalej miejsce na budynki mieszkalne, wolne pole zebrań

i wreszcie prostokątna forma fundamentów świątyni. Od strony
morza obrona b) ła niepotrzebna. Co najwyżej trzeba było się bronić

przed samą potęgą morza, która nawet ten wysoki wał umiała skru
szyć i kiedyś, kilka wieków temu oderwać spory kawał tego półwyspu.·

"Vspółzawodniczyłow ten sposób morze z badawczą pracą prehisto
ryków niemieckich, którzy to wzgórze słowiańskie dwukrotnie roz·
kopywali, ale bez entuzjazmu i bez tej pieczołowitości, j!lkiej donio
słość miejsca się doprasza.

Pod wieczór trzeba się jednak przeprosić z arkońską restau
racją. Urzęduje tu biuro turystycZne. Podsuwają nam różne pamiątki

z Rugii, wykresy i mapy. Ale my chyłkiem "wyjmujemy atlas ks. ka
nonika Kozierowskiego i w półmroku kończącego się dnia syhi.bizu
jemy wyrzucone słowiańsJ...ie nazwy, które kiedyś,·niedawno jeszcze
pokrywały całą Rugię·

Na brzegu pierwsze światło zapaliła latarnia morska. Lumen
maris. Swiatlo nadziei.





CHORĄGIEW
/

SWIĘTOWITA
Cią~le po boru. po puszczy
coś szeleści. coś szura. coś szuszczy:
szepce liść. szamoce się =ierz.
siecze ~rad. huczy I!rzmot. pada deszcz;
Iylko cisza zalel!a i ~war się uśmierza

fam. gdzie na Wyspie świątynia leży.

Nie pleszcze tam ni w dzień ni nocną porą

~zie indziej szemrz4ce falami jezioro.
Marf\\'Ym kr~iem lśni z daleko żwir.

Wioślarzu. bacznoŚĆ. baczność na wir!

Uwa~ I Steruj '" le\\'o i w pra\\'o i proslo
przesmykiem wolnym od zdrad na Ostrów.

K. IłIa~o",i=ówno: ..Ś\\Iięly Oslrów".

Któż wie, jak bardzo odmiennie potoczyłaby się histońa środ

kowej i północnej Europy, gdyby odstępRugii od lądu stałego był o dwa
lcilometry większy, a Morze Bałtyckie o jedną trzecią szersze, niż jest
obecnie. Chesterton wespół z innymi pisarzami angielskimi napisał

książkę pt. ,Jf it had happened otherwise", czyli mniej więcej: "Gdyby
historia poszła innymi drogami". Gdyby apoleon był zwyciężył pod
Moskwą, gdyby Anglia przegrała swoją największą morską bitwę,

gdyby królowa Mańa Stuart wyszła za Jana austńackiego! Takie do
ciekania nie są tylko pustą igraszką znudzonych intelektualistów, któ
rzy nie wiedzą, co z czasem począć. Takie dociekania rzucają ostre
i niespodziane światła na przebieg zdarzeń i wyłuskują z łona histońi

te nierozwinięte ziarna prawd, które w inny sposób wyluskane być

nie mogły.

Więc kto wie, czy nie mielibyśmy na Bałtyku zdarzenia podob
nego do histońi angielskiej i to na kilka wieków przedtem. Bo się

już na to zanosilo, mimo że Rugia od brzegu stałego oddalona jest
tylko o dwa kilometry i obejmuje zaledwie 968 lcilometrów kwadra
towych przestrzeni Tak czy inaczej bowiem jest WYSPJ'!, a jako taka
stanowiła kiedyś odrębne, niepodległe państwo mQrskie. Analogie
z Wielką Brytanią m'ogą iść jeszcze dalej: był czas, kiedy ten okruch
ziemski, rzucony na tło burzliwych fal Bałtyku. zaczął tworzyć coś na
kształt imperium: obśzemych posiadłościna lądzie stałym, prowadzo
nych za cugle przez małą wyspę. Pomińmyjuż ten smutny fakt, że owe
piękne możliwości zostały niemal w zarodku zduszone, ale tak prze
cież było: Rugii marzyło się impeńum.



W dwunastym wieku z dalekich i potężnych Czech, już w ową

porę chrześcijańskich, szły chyłkiem przed czujnym wzrokiem księży

hojne daniny do skarbnic arkońskiego Świętowita. Ba, chrześcijański

król Danii Swen Widłobrody, syn Haralda Sinozębego, posyłał sło

wiańskiemu bożkowi światłości liczne podarki, wśród których zwra
cała uwagę misternie rzeźbiona czasza. Żeby bóg miał mo~nośĆ, za
miast ze zwyczajnego rogu, pociągać miód ze złotych pucharów. Było

to w roku 1157. A nieco przedtem mieszkańcy Rugii podejmują prze
ciw Szczecinianom ekspedycję karną tylko dlatego, że ci bez uzyska
nia pozwolenia Arkony przyjęli chrześcijaństwo. W taki to sposób
i w takiej skali czuje się mała wyspa metropolią oraz środkiem Sło

wiańszczyzny Nadbałtyckiej!

Każda zdobywcza ekspansja posiada na froncie jakąś piękną

ideę. W budującej imperium Anglii była to idea rozprzestrzeniania
. cywilizacji; Rugiowie, czyli Ranowie pragnęli rozkrzewiać kult boga·
Świętowita.

Ale to działo się dopiero później. Zrazu był to lud spokojny 
rolniczy, pasterski, rybacki i kupiecki. Tacyt pisze: do ludów swew
skich, szeroko u ujścia Odry rozłożonych, zaliczali się Rugii, ale nie
wspomina o tym,· że mieszkali na wyspie. Może chwilowa drzemka,
może przeoczenie. Niebawem jednak, bo już w r. 500 Eticus notuje,
że na wyspie Ranie, czyli Rugii mieszkali Ranowie. Późn:iej są w źró
dłach ciągle wzmianki o tych Ranach. Częstsze ~iż o innych szczepach
słowiańskich. Nie można się dziwić: wyspa to ziemia, która zwraca
uwagę. Kto stanął na brzegu morza, od razu wzrok swój zaczepiał

o ten zielony skrawek lądu; kto płynął po bursztyn, mógł przy pew
nej nieuwadze o wysokie kredowe wybrzeża wyspy nabić guza. Więc

wiedziano o niej lepiej i wcześniej niż o innych słowiańskich ziemiach.
;,Mieszkańcy nosili krótkie miecze, zasłaniali się okrągłymi tarczami
i rządzeni byli przez królów". Na podstawie owych drobnych a bo
gato rozsianych wiadomości można by zlepić prawdopodobny obraz
tego, co Ranowie robili od wieku VI do X. Ale zamiast mozolną ukła

dać rekonstrukcję, lepiej przyjrzeć się od razu gotowym owocom
. pracy. Owocom tak dojrzałym i pięknym, że nad uprawą ich doj
rzenia musiano się - bez wątpienia - wysilać dobrych kilka stu
leci, o ile nie stuleci kilkanaście.

Wyspa była rządzona przez krbl6w. Formalnie. Ale naprawdę

rządzili kapłani. Zdaje się, że wpływ kapłanów, flaminów - jak po
wiada Helmold - zawsze. znaczny na Rugii, wzmógł się po roku 1069,
to znaczy po upadku i zburzeniu Radgoszczy, a z nią razem i świę

tych chramów Swarożyca. Pod koniec jedenastego wieku Słowiań
szczyzna Połabska słabnie i rozkłada się: grabiona przez Niemców,
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gwałtownie kolonizowana, germanizowana przez świeżo ochrzczonych
książąt słowiańskiego pochodzenia, skłócona wreszcie pomiędzy sobą

za sprawą zręcznej polityki książąt saskich. Szeregiem mniejszych
i większych powstań zrywa się jeszcze przez półtora stulecia dora
towania niezależności politycznej, ale są to już ostatnie płomienie

zduszonego ogniska.
N a tym tle rozblyska wielka sława i potęga niepodległej Rugii.

Dwa są powody kariery: naturalne, morskie granice i samo usposobie
nie Rugian, usposobienie dzielne, wytrwałe, pracowite i przemyślne.

Dwa powody i jedna ważniejsza od nich przyczyna: właśnie Świętowit.

Swarożyc zapada się wraz ze swoją sławą. Słowiańszczyznę opano
wuje ciemność. Ale tylko chwilowa. Bo oto na wysokiej, kredowej
skale Arkony, którą Skandynawowie zowią Orekundem - zapala się

światło starej' słowiańskiej religii, które świeciło dotąd samej Ranie,
a teraz świecić będzie całej SłowiaI1szczyźnie.Gdy się stanęlo w przy
brzeżnej Strzale, a bodaj i w Roztoce, i w Wołgoszczy, i dobrze się

Świętowit

Kompozycja
Stanisława

Jakubowskiego.



wzrok wytężyło - można było zobaczyć zwisającą z drewnianej ar
końskiej wieży sławną chorągiew Śv..iętov..ita, która się zwie "stanica".

Kariera bezsporna, awans niezwykly dla państwa Ranów.
A wszystko zawdzięczali swojemu bogu. On dał im znaczenie, on
wywyższył ich ponad innych. Wiele plemion słowiańskich wiąże się

postanowieniem danin, które płyną do skarbca. Sto lat temu gród
Swarożyca nazwał kronikarz "sedes idolatriae", siedliskiem bałwo

chwalstwa, teraz po Radgos~czy tytuł ten dziedziczy Arkona.

Jest rzeczą zupełnie po ludzku zrozumiałą, że serca Rugian mu
siały bić wdzięcznościądla swego dobrego boga i-źe część tego uczucia
razem z faworami przenosiła się na tych, którzy tego boga naj bliżej
stali, na kapłanów. \Vzrasta szybko ich znaczenie, ale i pretensje. Ko
rzystając z pomyślnej koniunktury sięgnęli po władzę. A przyznać

trzeba, że na tej uzurpacji Ranowie żle nie wyszli.
Rugia, jeśli chodzi o rodzaj ustroju, była monarchią teokra

tyczną. Król czy książę-bo te tytuły przeplatają się w dokumentach
na przemian - posiadał władzę najwyższą, w rzeczywistości jednak
musiał słuchać wyroków boga, który miał zwyczaj w komunikowaniu
się z ludfu1i używać warg swoich najbliższych sług. Zdarzało się co
prawda, że król i kapłan stanowili jedną i tę samą osobę, ale to były

wypadki wyjątkowe.Zwykle miało się do czynienia z dwoma różnymi

ludźmi: król rezydował w Grodnicy, czyli Korenicy (dzisiejszym
Gartzu), albo w· Górze, arcykapłan maior flamen w Arkonie. "Król
u nich w porównaniu z flaminem mało znaczy; ten bowiem bada od
powiedzi i wypadek losów. Flamin zależy od skinienia losów, król
zaś i lud od jego woli" (Helmold).

Na wezwanie arcykapłana ważniejsi wojownicy rańscy zjawiali
się na placu obok Arkony. Dzidy, które nieśli ze sobą, były znakiem
równości. Ale wieców w znaczeniu obotryckim, weleckim, czy jakimś

innym nie było. Do zebranych przemawiał kapłan, który przy po
mocy wróżb, przy pomocy znaków dawanych przez białego rumaka
Świętowita tłumaczył wolę boga. Jak on rozkazał, tak się działo.

Pełna więc władza zostawała w rękach warstwy kapłańskiej.

Byli to jednak kapłani o wielkim zmyśle politycznym. Ich spra
wą była troska o armię. Jakoś tak zawsze umieli trafić pod dobry
humor boga, że pierwsze jego rozporządzenia dotyczyły wojska
i floty. Ranowie mieli trojaki rodzaj broni: piechotę,konnicę i flotę wo
jenną, przy czym korabie. tak były budowane, że mogły przewozić

również konie. Załoga samej tylko Arkony skladała się z 300 uzbro
jonych mężów. A z późniejszych wiadomości wynika, że w Grodnicy
stała załoga 6000 wojska, miasto zaś było tak ludne, tak gęsto za-
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budowane, że gdyś zza jego murów rzuci! kamień, nie moglo się zda
rzyć, aby kamień nie spadl na człowieka albo zwierzę,

Środki na utrzymanie armii szły ze skarbca Arkony, O ten skar
biec dobrze troszczyli się kapłani. Składały się nań daniny, podatki
i łupy wojenne, Zawsze było tak, że po zdobyciu łupów dzielono·
je na części, a trzecia część każdej zdobyczy szła do skarbca, przy
czym załoga samej Arkony musiała oddawaćwszystkie łupy na wspól
ny cel. Były więc daniny, były łupy wojenne, dary monarchów, ale
i rezultaty zdolności kupieckich. Helmold pisze, że "w listopadzie,
gdy wiatry wieją gwałtowniej,wiele się tam śledzi poławia", Tam
to znaczy na wielkich obszarach płytkiego morza wokół Rugii. Ra
nowie byli doskonałymi kupcami: łowców śledzi, zjeżdżających się

z całego świata, okładali opłatą, a pieniądze szły do skarbca. Opła

tami vliązani byli kupcy, którzy chcieli handlować, i okręty, które
zaVrijały do portów.

Aby te odlegle sprawy dobrze zrozumieć, trzeba trochę natężyć

wyobraźnię. To życie nie było ani monotonne, ani jednostronne, ani
barbarzyńskie.Rugia razem ze swym archipelagiem drobnych wysp le
żala na skrzyżowaniudróg morskich. Do portów zawijały obce statki.
Po wyspie kręcili się kupcy naj rozmaitszych narodowości, zajeżdżali

pielgrzymi i podróżnicy; przyjeżdżali chętnie, bo Rugianle odznaczali
się gościnnością. Było na wyspie ludno i gwarno. Warto podkreślić:

w r. 1170 naliczono na niej 30.000 mieszkańców, podczas gdy dziś,

po ośmiu stuleciach, jest ich tylko 50.000. Bujne więc było życie i na
rastające w dostatki. A wszystkie one wędrowały w głównej mierze
do skarbca w Arkonie albo do jednego z trzech chramów, które
znajdowały się w Grodnicy. Gdy Waldemar, król duński, zdobyl Ar
konę, siedem wielkich, ciężkich skrzyń samego złota i drogich ka
mieni musiał wywozić. O te skrzynie następnie przez lat kilkadziesiąt

toczyły się zawzięte targi i kłótnie pomiędzy tymże Waldemarem
a Henrykiem Lwem, tak długo, dopóki skarbu nie przepołowiono,

·a na ubicie zgody nie wydano córki Lwa za syna Waldemara. Takie
małżeństwana zakończeniesąsiedzki,ch sporów należały w owych cza
sach do nieodmie~nego ceremoniału. Warto spojrzeć na ten szcze
gół obyczajowy w związl."U z wojnami, jakie toczył Bolesław Chro
bry z cesarzami niemieckimi Trzy były wojny i po każdej poza
pieczęcią rozejmu musiala być pieczęć małżeńska.

Na deptakach wielkich kąpielisk na Rugii stoją stoły z książkami

na wzór tych, które ku uciesze bibliofilów rozkładają bukiniści nad
Sekwaną. Lecz na stolach bukinistów z Rugii piętrzą się książki po-
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święcone tylko przeszłości te] wyspy. Zatrzesienie ksiażek broszur
albumów, litografij, rysunków. Przy bardzo'pobieżn~ p;zeglądzi~
naliczyłem aż dziesięć "powieści" osnutych na motywach starosło

wiańskich. Osobliwego to pokroju powieści, specjalny w nich sto
sunek do tematu słowiańskiego. .Mam podejrzenie, że wszystkie one
\V)'szły spod pióra starszych, sentymentalnych dam, o pokroju wzię

tej a łzy wyciskającej autorki Courths-.t\lahler, które przyjechały na
Rugię zażyć morza. Przy sposobności tak bardzo wzruszyły się le
gendarną stroną Rany, że w sentymentalnych sercach odezwał się'

demon twórczości. Zawsze w tych opowieściach są biedni, opusz
czeni, na wpół dzicy Słowianie, dzielne wojsko niemieckie, oraz pięk

ny młodzieniec o jasnych włosach i niebieskich oczach: żołnierz, na
uczyciel czy lekarz, który zakochuje się w słowiańskiej dziewczynie.
Po nadludzkich przeszkodach bohdankę poślubia, po czym podnosi
ją na właściwy poziom narodowości i cywilizacji. . lorał tonie w po
wodzi wzruszaj ących łez.

Takie to i są te powieści. Ale są. Jest ich dużo, w różnych wer
s,;ach i odmianach. A obok nich również poważne prace uczonych
historyków, etnografów, archeologów. Są dobrze zesta\\ione legendy
rugijskie, które wydawca wybrał z wielkiego, czterotomowego zbioru
prof. A. Haasa. Są książki dawne, mniej dawne i zupełnie nowe.
Książki stare są najczęściej obiektyw'TIe. Nowe, jeśli powstały przed
r. 1933, są trochę tendencyjne, a jeśli powstały już po okresie bli
skiego sojuszu uczonego z politykiem, są tendencyjne zupełnie. Moina
wszakże dokonywać wyboru z wielkiej obfitości i zakupić sporą bi
bliotekę. Jeśli w dodatku tak się szczęśliwie złoży, że stół z książ

kami stoi pod drzewem, które ptaki upatrzyły sobie za lokal wiecowy,
uprzejma a skrzętna kupcowa obedrze spostponowane okładziny

i biblioteka idzie za połowę ceny.
VV dziale rycin i fotografij, po widokach z Rugii pierwsze miej

sce zajmuje Świętowit. Cóż za raroga uczyniono z tego symbolu
słowiańskiej świętości. Turyści niemieccy lubują się w pamiątkach:

"Andenken" i "Gruss aus Riigen" mają spory zbyt. Widać umarły

słowiański bożek nie wydał się im groźny. Kupiłem kilka wizerunków
Świętowita, ale nigdzie nie mogłem sit:: dowiedzieć, jaka podstawa,
jaki dokument służył do reprodukcji.

'iechaj zresztą dochodzą sobie tego historycy. Tu tylko jedno:
nie mogę się opędzić wrażeniu, że z obliczem Świętowita postąpiono

podobnie jak z kopcami, które noszą nazwę Hiinen-Graber. Janusz
Stępowski wygrzebał w jakiejś starej książce bezsporny dowód n~

to, że na wyspie Rugii oraz w innych stronach Pomorza fabrykowano
Hiinen-Griiber ze względów turystycznych. Zawszeć to efektownie
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"Groby olbrzymóww
- tzw. "Hiinen-Griiber".

pokazać jeden kopiec ziemny więcej, obrośnięty darnią i obłożony

wielkimi głazami, i móc oznajmić, że są to groby olbrzymów. Tymcza
sem prawdziwe Hiinen-Griiber są niczym innym jak wzgórkami,
w których przy rozkopaniu odkrywa się słowiańskie kurhany!

Ze wszystkich sprzedawanych na Rugii wizerunków Świętowita

jeszcze najbardziej wiarogodny jest ten, który odfotografowano z pły

ty grobowej jakiegoś słowiańskiegokapłana.. Niedaleko Arkony znaj
duje się miejscowość Schwent-Altenkirchen. Po słowiańsku Święte.

Nazwa niemiecka poszła od starego kościoła, który się tu znajduje.
Kościół jest bardzo stary. Powstał w XII stuleciu i jest prawdo
podobnie tą świątynią, którą wotowal zbudować Waldemar duński

po zburzeniu Arkony. Oczywiście, od tych dawnych czasów był prze
rabiany niejednokrotnie. Ale niektóre pierwotne partie zostały, jak
na przyk1ad kruchta kościelna z chrzcielnicą. W ścianę kruchty
wmurowana zostala nagrobkowa płyta. Podanie mówi, że kamień

pochodzi z grobu jakiegoś pogańskiego kapłana, któremu po śmierci

na płycie grobowej wyryto rysy Świętowita.. Dziś te rysy są już bar
dzo przez czas zatarte, napis jeszcze bardziej, poza tym nie wia:"
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domo, czy legenda trochę nie zmyśla a "Wizerunek nie jest owocem
późniejszego natchnienia.

Tak więc, gdy się pragnie ustalić wyobrażenieo wyglądzie Świę

towita, trzeba uciec od wyobrażeń plastycznych do przekazów pi
sanych. A pisało o Świętowicie wielu. I Hełmołd, i inni. Ale naj
lepszy opis zostawił honikarz Saxo Grammaticus. Zanim damy mu
posłuchanie, trzeba przeprowadzić jeszcze wizję lokalną: jak ta Ar
kona wyglądała pod względem topograficznym?

\Vygłądała tak, jak dziś. Gdy się obecnie zwiedza półwysep

arkoński. widać dokładnie rozplanowanie zabudowań świątyni. Ru
gia jest dziwacznie rozczłonkowana. Morze wyrzeźbiło fantastyczną

mozaikę brzegów, skomponowało zabawne P9łwySPY, jak Jasmund,
Mnichów i \Vitów. ·Wewnątrz wyspy znajdują się ponadto ' znaczne
jeziora. Półwyspem najbardziej na północ wysuniętym jest Witów,
najbardziej zaś północno-wschodnicypel tego półwyspu stanowi właś

nie Arkona. Brzeg, ukształtowany ze słynnego rugijskiego hedowca,
jest tu bardzo wysoki: honikarz powiada, że gdy od powierzchni
morza puściło się strzałę 'Z łuku, strzała nie mogła dosięgnąć wierz
chołka.

Słowianie byli -mistrzami w obieraniu trudno dostępnych miejsc
na swoje osiedla i grody. Traktat cały powinien być napisany o tych
"stanowiskach" między moczarami, na półwyspach jezior, w głębo

kich trzęsa\\iskach puszcz, o miejscach, które niemal same starczyły

za obronę. Ale to było miejsce nad miejscami: od północy, wschodu
i południa otoczone morzem. Przy tym wysokie. Od jedynej do
stępnej strony zachodniej usypano z ziemi i belek drewnianych wy
soki na pięćdziesiąt łokci wał obronny, zostawiając w tym wale po
ręczne miejsce na dostęp ku krynicznemu źródłu. W całym murze
była tylko jedna brama. Aby zaś i tę jedną uczynić bardziej obronną,

wykonano wewnątrz murów a na wprost wejścia wysoki kopiec.
W chwili spokojnej i pojedynczo można było wygodnie obok tego
kopca przechodzić, ale w czasie paniki lub ataku - w ciasnej gardzieli
bramy samotrzeć następujący wrogowie ginąć musieli dziesiątkami.

Nad bramą wybudowano w dodatku wysoką drewnianą wieżę. Na
niższych jej kondygnacjach wisiały zatknięte sztandary wojenne rugij
skie i zdobyczne, z samego zaś wierzchołka wieŻ)' powiewała chorą

giew Świętowita, słynna "stanica".

Przestrzeń ujęta wałem i brzegami była dość obszerna. Osobne
miejsce wydzielone zostało na odbywanie narad. osobno stała świą

tynia, a opodal niej mieszkania kapłanów i stajnia białego Święto

witowego rumaka.
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,,\ środl."U Arkony, na placu stal gmach drewniany pysznej ro
boty, godny uwagi nie tyle ze znakomitości rzeźby, ile z majestatycz
ności bożka, któremu tu postawiony był posąg. Zewnętrzna strona
budynl.-u lśnila się sztucznie zrobionymi bareliefami różnych figur,
chociaż niedbale i grubo pomalowanych. Jedno tylko wejście

prowadziło do chramu, podwójnym ogrodzeniem otoczonego. Ze
wnętrzne ogrodzenie stanowiły grube ściany pokryte czerwonym da
chem, wewnętrzne - z czterech kolumn, oddzielone od reszty śVr'ią

tyni. Zamiast ścian zawieszone były pyszne kobierce spuszczone do
ziemi i łączące się z zewnętrznym ogrodzeniem tylko poprzeczn)~i

belkami i dachem. W chramie stał ogromny balwan (Swiato~-jda)

z czterema głowami na tyluż szyjach, z których dwie wychodziły

z piersi, a d~ie z grzbietu, tak że z obu przednich i obu tylnych głów

jedna patrzała na prawo a druga na lewo; włosy i broda ostrzyżone

krótko; w prawej ręce balwan trzymal z różnych metalów zrobiony
róg, który corocznie kapłan napełnial winem dla "\Yióżenia o urodza
jach następnego rol.-u; lewą ręką, zgiętą w łokciu, bałwan podpierał

sobie bok. Odzież jego spadała do bioder, zrobionych z różnych

gatunków drzewa i tak sztucznie z kolanami połączonych, że tylko
pilnie przypatrując się dostrzec można było fugi. ogi stały na równi
z ziemią, ale miały fundament pod podlogą. W pobliżu znajdowały

się: uździenica, siodło, ogromny miecz, którego pochwa i rękojeść

celowały rzeźbą i pięknymi ozdobami srebrnymi. Caly chram Z8

wieszon) był pyszną purpurową tkaniną, ale już zetlalą, posiadał

mnóstwo rzadkich rzeczy z obiat prywatnych osób i gromad żądają

cych pomocy od Swiatowida" (Saxo - Bogusławski).

Ale to było tylko martwe odbicie boga. VoI umysłach łudzkich

unosiło się wyobrażenie żywe. Zupełnie takie samo, jak w pięknym

wierszu Kazimiery llłakowiczówny:

.. .Ptak ptakom, drzewo drzewu wszystko wyda.
Doszła wieść w puszczy głąb do $wiatowida.
Wyrwał się z ziemi, zakołysał lądem

i w wodę wstąpił, aby płynąć z prądem.

Oto pośpiesza, oto się zamierzył,

Głupstwo daruje, lecz w Zbrodnię uderzy,
Pustotę skarci, Zło wypali grozą,

bo jego - Prawo i Wola i Rozum.

$wierki mu kadzą żywicy kadzidłem,

lecące kruki ocieniają skrzydłem,

leszczyn i jeżyn gąszcz, malin i kalin
klęczy, wpatrzony, jak go niosą fale.
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A wierna woda u'ie, o jakiej ch" ili
Bożyca n toni na ląd znów wych. lić,

tak, aby - Mocny i Groźny i Mądry 
mógł nad Bogunką swe sprawować sąd}'.

Słowianie żyli w bliskicj zaż-yłości ze swymi bogami, Odczuwali
przed nimi bojnż!l, ale byli im \vierni.

Rann ze w zy tkich pnństw Słowian połnbskich ntljdlużej utrzy
mala niepodległość, nie można wszakże twierdzić, żeby n~l bogatą

i żyzną wy pę nie ostrzono sobie zębów od dtlwna. Trudność przed
stawiala jej izolucja morska, nIe apetyt był trwilly i bezustanny, I to
umiejscowiony w pnru punktach, Po powierzchni morza stlue cho
dzily kose spojrzenia już to księcia saskiego, już to kr61:t 'Waldemara
duńskiego. Chodziły łakome spojrzenin po wodzie i tylko się ostrzyły

o fule, jak klingi mieczów. Chętkę mieli również i ksiqżętll pomorscy,
którzy łącznie z innymi konk.-urentumi tworzyli. bynajmniej nie przy
jazny tercet rywali.

Sprawa nie była łatwa. Rugia leżalI! na morzu, li' poza tym
dzięki staraniom kapłanów została ufortyfikowana i uzbrojona. Ru
gianie szczycili się tym, że stopa nieprzyjacieła nie dotk-nęła ich
świętej ziemi. Pierwszq stopą, k-tóra tego dokonala, minIa być podobno
stopa Henryka obotryckiego, który, uby ;l:lUDierzonego cełu do
piąć, użył fortełu. Wzburzony przeciw Ranom za najeżdżanie i do
prowadzony do wściekłości ich obronnym położeniem - poczekal na
silny mróz. A gdy zatoka mńska pokryła się grubym lodem, prze
szedł na wyspę i poczlll siać zniszczenie. Ranowie wykupili się od
klęski pieniędzmi. Ale do jednego razu t_ lko sztuka. Gdy Hen
ryk w następnym roku znowu się wybruł lodem po pieniądze,

przyszła nagła odwilż i Oąotryci, dobrze poturbowani, musieli odejść

z niczym. Ten lodowy fortel bardzo był ryzykowny; czasem się uda
wal, częściej nie. Udal się polskiemu królowi Bołesławowi Krzywo
ustemu, 'b."tóry ciężką a sprawied1iwq rękq przyszedł przypominać

książętom pomorskim pamięć swego imiennika i Szczecin zdobył

właśnie sposobem lodowym.
Więc Rugia była broniona dobrze. W połowie XII wiek.-u naj

więcej szans miał Duńczyk. Sas był zajęty niesnllsknrpi wewnętrzno

niemieckimi, Pomorzanie również mieli sporo klopotów. Walde
mar natomiast posiada1 silną flotę. Poza tym złoty skarbiec w Ar
konie odznaczał się właściwościami magnesu. 'Wszystko to razem
może by jednak nie pomogło, gdyby król duński nie mial roskildz
kiego bisk.-upa Absllłona. Niezwykl:y to był człowiek ten zelandzki
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chłop, który w owych trudn) ch czasach dopracował ię bi-kupich fio
letów. Musiała to b) ć głowa pierwszej jukości. Głowa, ale i krew
ko ć i temperum nt. Bo - juk notuje :1.\:0 - non minus piretem
quem pontificem gessit" co znaczy, że bi J...-up lubił wojaczkę. II juk
co do czego przysz1o, nie był od tego, aby wsiqść na okręt i zubnwić

się porzqdnq bitwll mor-kil. łowem, człowiek na owe CZUS) idealny
i rozumny iwaleczn) .

DUI1czycy wyprawiali się J...ilbkrotnie. Tradycjll b ła w tym
wzgłędzie d:lwnu, jeszcze z cza -ów królu Eryka Edmunda, J...-tóry· aż
w 1100 kombiów wyprawił się przeciw Rugii. Póini j były dulsz
wyprawy. DUJlczyc) w nich często z t:nnlli pobi 'i, Z:l'em odna'iIi
zwyci~-hva, nigdy w zakże nie mogli wy-py zd hy nu dobr R3.0l\
budziła resp -t. A juk wielki i prawdziwy, ni h zu prZ) k1:ld -luży

tukie zdurz nie: w roJ...-u 1159 zebral v uJdero lU' _60 krętów i rnzem
z bs:uonem poplynqł ku "ybrzeżom irytujqcej wyspy. Podj chaJ
pod rkonę o sillllym wicie. Pttnował tu zupelny spokój. Rttnowie ni
podziew:ui się nilpadu i nudpływujllcej floty ni sp strzegli. Bydla

na zboczach gór -pokojnie -kubuJo trawę. Sielttnb. Zduwnloby ię,

najideluniejszll poru do podjęcia niespodzianego napadu. A j d
nuk - ni W ostatni j cpwili WuJdemur bże zmieni kierunek. Nie
mu odwagi do ataku frontowego. PI nie nIl pobh ki lqd taly, przy
drodzie B:ut lllduje i tu pustoszy dzierżawy, które nuJ żuly do Rugittn.

łe flota ruń ka dopada go przy tym zaj iu i zad:lj klęsk; takil
ki k że\' ul
derottr rtlzem
z bsuJonem
i czę"ci1l woj
ku. mtuje się

nil si dmiu tyl
ko lichych ko
rabiach, któ
r) ch Slowiani
nie do trzegli.

o prawdu, j -
si niq tego ro
1..-u szuJa. ię

odwr6-

(Drn>"'ńryt Shnlsl.,.,.
l.kubowskiC\:o).



ciła i Ranowie zostali na morzu pobici, ale klęska nie była wielka,
a umiejętność lawirowania, posługiwania się przymierzem i wykupem
chroniła dzielną Rugię od większych klęsk i nieszczęść.

Zewnętrzną przyczyną i pretekstem napadów na wyspę było jej
bałwochwalstwo. Gdyby w owym czasie Ranowie byli dobrowolnie
przyjęli chrześcijaństwo,byliby prawdopodobnie utrzymaii swoją nie
podległość kilkadziesiąt lat dłużej. Ale to byli ludzie zasad niezłom

nych. Wierzyli w swoich bogów i nie chcieli ich odstępować. Po
siadali poczucie swej misji, uważali się za ośrodek, za stolicę Sło

wiańszczyzny Nadbałtyckiej.

Waldemar wszakże również był upartym człowiekiem. Wypra
wiał się razy siedem i nie udało się, postanowił wyprawę ósmą. Tym
razem przygotowano wszystko wzorowo. Każdy szczegół został kilka
krotnie sprawdzony. Zebrano wielką flotę, przygotowano się do bu
dowy drewnianych rusztowań oblężniczych. Henryk Lew saski (czy
nie tkwi ziarnko gorzkiego pocieszenia w tym fakcie, że nadmorskie
państwa słowialJskie dopiero wówczas upadały, gdy się jednoczyli
wszyscy dookólni wrogowie?), owóż Henryk, nie mogąc sam przybyć

a nie chcąc tracić prawa do ewentualnych profitów, kazał podeprzeć

wyprawę swoim wasalom: Przybysławowi. obotryckiemu, Kazimie
rzowi i Bogusławowi, książętom pomorskim, oraz biskupowi meklem
burskiemu Berno, który później będzie sprężyną działania w zatargu
o podział łupów i o dziesięcinę z nowych terenów.

Przyjechali pod Arkonę 19 maja roku 1168. Ułożono plan bi
twy. Zdobywać grodu od frontu nie podobna. Pojechali więc trochę

dalej i opanowali wąski przesmyk lądu w tym miejscu, gdzie się pół

wysep Witów łączy z resztą lądu. W naj gorszym razie tym sposo
bem będzie można Arkonę odciąć od świata i wygłodzić.

Zaczęło się oblężenie. I kto wie, jaki - mimo wszystko 
byłoby wzięło obrót, gdyby nie fatalny przypadek. Część oblegają

cych przygotowywała drewniane rusztowania, reszta otoczyła cias
nym kołem Arkonę. Ci, co stali naprzeciw bramy, ujrzeli w pewnej
chwili, że ów kopiec, będący rodzajem osłony wejścia pod wieżą,

osunął się z jednej strony. Bez zwrócenia uwagi oblężonych odsło

nięty dół pogłębiono, napełniono słomą i podpalono.
Powstał pożar. Drewniana wieża zapłonęła jak smolne łuczywo.

Stanęła w ogniu, a w tym ogniu spłonęły niebawem sztandary wo
jenne, potem - strawiona została święta chorągiew Świętowita. Był

dzień 15 lipca roku 1168.
Po obozie rozniósł się zamęt. Na widok takiej klęski Ranowie

rzucili się do obrony, ale ogień rósł na sile. Wody pod dostatkiem
nie było, tyle co ze źródła. Wysokość, która tak długo stanowiła znak

166



niezwyciężalności, teraz się stala zadatkiem klęski: któż sięgnie z Ar
kony do morza, aby zaczerpnąć wody na gaszenie pożaru?! Pło

mienie poczęto gasić mlekiem; komvia za konwią szła na pożar, lecz
próżny trud: ogień ogarnął już wszystko dokoła. Sprawa została

przesądzona. Niektórzy z obrońców rzucali się w ogień, aby zginąć

wraz z niepodległością Rany, inni szukali śmierci w beznadziejnym
spotkaniu z nieprzyjacielem. Ale najrozważniejsi zażądali układów.

Waldemar wyznaczył miejsce i natychmiast przystąpiono do
rozmów. Duńczycy godzili się na zaprzestanie walki. Chodziło o to,
że płomień groził każdej chwili przerzuceniem się na świątynię i mógł
objąć skarbiec: a złoto w ogniu topnieje. Więc walkę przerwano
i podyktowano warunki:

wydać posąg bożyszcza ze wszystkimi skarbami świątyni, uwol
nić pojmanych chrześcijan bez wszelkiego wynagrodzenia, przyjąć

wiarę chrześcijańską i uroczystości chrześcijańskie obchodzić zwy
czajem duńskim, role i posiadłości ziemskie świątyni pogańskiej prze
znaczyć na utrzymanie kapłanów chrześcijańskich, dostarczać na za
potrzebowanie Danów posiłki wojenne, płacić rocznie po 40 groszy
srebrnych od każdego zaprzęgu wołów i dać tyleż zakładników w rę

kojmię spełnienia warunków pokoju (Saxo - Bogusławski).

"Przerwanie szturmu sprawiło niezadowolenie w wojsku. Wobo
zie szemrano, że za pracę i rany żołnierze pozbawieni będą zdobyczy
i żadnej nagrody nie otrzymają, a Rany, którzy tak długo grabili
Danów, unikną odwetu. Waldemar zważając, że chciwe krwi i łupów
wojsko głośno przeciw Absalonowi szemrać poczęło, zwołał na radę

książąt i wodzów, do których przemawiał Absalon i dowiódł, że

mieszkańcy Arkony nie zużyli jeszcze wszystkich środków obrony,
a szkody przez pożar uczynione naprawili gliną i że gdyby Arkona
po krwawym boju i nie bez strat wielkich zdobytą została, inne
grody rańskie przełożyłyby podobnie walkę nad dobrowolne podda
nie się. Rada uchwaliła przyjąć umowę Absalona, a szemrzących

Waldemar oddalił na nocleg. N a zakładników Absalon wybrał dzieci"
(Saxo - Bogusławski).

"Następnego dnia Danowie, zdjąwszy misternie zrobioną zaslo
nę posągu Światowida, zamierzali zwalić posąg i świątynię zburzyć,

lecz gdy nikt z tuziemców ręki do tego przyłożyć nie chciał, Danowie
użyli jeńców i przybyszów szukającychw Arkonie zarobków. Ogrom
ny posąg bożyszcza, zrąbany u kolan, zwalił się na przyległą ścianę,

którą trzeba było w całości rozebrać, potem wleczony po ulicy po
wrozem za szyję zaczepionym, wzbudzał w jednych ze Słowian żal,

w innych śmiech i drwiny, a gdy porąbany na drwa zgorzał pod ko-
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tłem wojska duńskiego, mieszkańcy Arkony po
zbyli się całkiem przekonania o potędze bóstwa
ich" (Saxo i Helmold - Bogusławski).

Gdy się toczyły jeszcze uklady, wysta'pil z gro
mady Ranów poważny obywatel Granca, syn Li
toga z Grodnicy, i wyznał, że w Arkonie znalazł

się podczas oblężenia tylko po interesie, podobnie
jak Gotszalk z rodu książąt obotryckich. Gdyby
mu dano trzy dni czasu, udałby się z Gotsza1l;em
do rodzinnej Grodnicy i przekonał książąt, że

wszelka obrona jest niemożliwa.Waldemar po na
radzie z Absalonem zgodzil się na propozycję

Koniec boga świętowita



Obraz proL L Toxena. Grancy, pod tym wszakże warunkiem, że cała

sprawa nie potrwa dłużej nad dni trzy.
Jakoż nie potrwała. Gdy wojska duńskie zbli

żyły się do Grodnicy, czekał na nie Granca, syn
Litoga, na koniu, po czym wyszło z murów miasta
wojsko w liczbie 6000 z królami Rany Tetysławem

i Jaramirem na czele. 'vV najpatetyczniejszych
chwilach nie może się obyć historia bez strojenia
żartów. Gdy z Grodnicy wyszło wojsko rańskie

i zgodnym, dobrze wyćwiczonym ruchem od razu,
jednocześnie wbiło włócznie ostrzami w ziemię

-ruch był tak nagły, że Waldemar się spłoszył



i z miejsca począł uchodzić. Dopiero Granca musiał biec za przerażo

nym królem, aby mu wytłumaczyć, że nie ma powodów do obaw:
wbicie włóczni w ziemię jest oznaką uszanowania.

I jeszcze jeden szczegół godzien zanotowania. Historia składa

się z opisu wielkich zdarzeń, ale kto wie, czy wyższa prawda dziejów
nie tkwi w zdarzeniach drobnych. Uczeni niemieccy nie wprost, ale
za pośrednictwem uszczypliwych aluzyj staraj ą się dowieść, że Sło

wianie skłonni byli do zdrady i wiarołomstwa. Ci, co tak twierdzą,

liczą na odległy czas i niechęć do wertowania starych ksiąg. Walde
mar i Absalon wchodząc do Grodnicy mieli trzydziestu uzbrojonych
ludzi straży. Proszono ich jednak o poniechanie wszelkiej straży, aby
niczym nie jątrzyć ludności grodu. Waldemar posłuchał. Wszedł

z Absalonem samotrzeć. I włos mu z głowy nie spadł. Chodził po
mieście, oglądał świątynie, kazał zwalić bałwany pogańskie.

Aż bije w oczy różnica między sposobami krzewienia chrześci

jaństwa, jakie stosowali Niemcy, a tymi, które stosowali Duńczycy.

Ostatnim nie chodziło-o grabież ziemi, o rzeź i prześladowania, szło

im o zhołdowanie Rany i uzyskanie z tego tytułu pieniędzy. Gdy się

to stało, religię Chrystusową szerzyIl szczerze i nie używali jej w dal
szym ciągu za wygodny pretekst do nadużyć. Zdobywszy Ranę

Waldemar przybrał do licznych swoich tytułów jeszcze jeden: tyt~ł

"króla słowiańskiego". Władzę jednak dotychczasową zostawił: na
przód księcia Tetysława, a gdy ten umarł, brata jego Jaromira, żąda

jąc od nich tylko lojalnościwobec siebie i trwania w nowej wierze.
Przyrzeczeń książęta rańscy dopełnili. Rugia, raz się ochrzciw

szy, nie wróciła nigdy do pogaństwa. Jaromir przez cały czas swego
długiego panowania utrwalał nową wiarę i ustalał w nowych warun
kach dawny słowiański obyczaj. Wsparty zaś pomocą Danii, starał

się i na lądzie rozszerzać swoje włości.

Zdobycie Rany nie tak szybko zostało strawione przez tercet
rywali. Trzeba pamiętać, że już w tych czasach Duńczycy nie znosili
Niemców w takim samym stopniu, w jakim i dzisiaj Duńczycy oraz
Skandynawowie odczuwają niechęć do Germanów południowych.

A tu obok sentymentów wchodziły w grę jeszcze sprawy materialne.
Wybuchł więc najpierw długoletni spór o owe siedem skrzyń skar
bów. Niebawem zaś i biskup meklemburski Berno począł prawować

się o włączenie Rugii nie do diecezji Absalona, tylko do jego diecezji
meklemburskiej. Targowano się, układano, dzielono, odwoływano to
do papieża, to do cesarza. A nie były to sprawy błahe: w tym czasie
nierzadko zdarzały się wypadki zbrojnych wypraw biskupa na jakąś

ziemię, aby odebrać przeciwnikowi prawo do dziesięciny. W końcu

wyspa Rugia zaliczona została przecież do diecezji biskupstwa w Ros-
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kilclzie i tak już zostałodo czasów reformacji. Niezależnieprzecieżod tych
sporów nie trzeba zapominać,że i książęta pomorscy, Kazimierz oraz Bo
guslaw, za swój udział w wyprawie rańskiej niczego nie otrzymali. Po
wstały więc długotrwalekwasy, spory i utarczki. Ale to były ich sprawy.

Dla samych Ranów największą biedą było to, że zaraz po zwy
cięstwie Duńczyków poczęli się wciskać na wyspę Niemcy. We
wszelkiej postaci i roli: kupców, nauczycieli, sołtysów, księży,

rzemieślników, a naj chętniej rycerzy do otoczenia księcia. Książę

słowiański był z reguly ufnego usposobienia, godził się na przyzna
wanie łask, budował nowe miasta, dawał im przywileje. Niemcy za
biegali, oddawali usługi i obiecywali a obiecywali. Aż poczuwszy się

na siłach w nowozałożonych miastach - pokazali kły. Lecz wówczas
było już za późno. Zwykła, stara historia łatwowierności, podstępu

i pięknych słów. Taka sama zawsze, aż do dni naszych. I do dni
naszych niczego nie mogąca nauczyć.

Na wyspie Rugii od dawien dawna panowała dynastia książąt

z linii obotryckiego władcy Kruka. Z tej dynastii pochodził stary król
Rec, którego synami byli Tetysław i Jaromir. Po śmierci Jaromira I
linia książęca rozdzielila się na główną i boczną. Ci ostatni, potom
kowie Stoisława, osiedli w Podbórzu i siedzą tam do dni naszych
jako "Fiirst von Puttbus". Z glównej linii szli jedni po drugich, pa
nując nad całą Raną: Boranta, Wiszesław I (1218-1250), Jaro
mir n (1250--1260), Wiszesław n (1260-1302), Wiszesław III
(1303--1325), a piszą się wszyscy już "z Bożej laski książę Ranów".
Któż pamięta o tym, że na tych terenach nadbałtyckichbyły nie tylko
dynastie słowiańskie, nie tylko szło regularne następstwo panowa
nia, ale i daty poszczególnych wladców są przez historię odnotowane.
Któż o tym pamięta?!

Dalsze dzieje Rugii biegly tymi samymi kolejami, jakimi szły

dzieje wszystkich podbitych państw slowiańskich. Germanizacja po
stępowala bardzo· szybko. Wprawdzie Rana przez dłuższy jeszcze
czas należała do Danii, owładnął nią jednak niemal zupelnie żywioł

niemiecki. Warto obserwować, jak zanikają stopniowo rycerze slo
wiańscy w otoczeniu książąt. Za Jaromira I jest jeszcze przewaga
rycerzy slowiańskich. Sznurkiem idą takie nazwiska, jak: Dunik,
Gniewomir, Witomir, Sławek, Popiel, Cieszymir, Striżebor, Tangomir,
Dobiesław, Unisław, Prydymir, Gorysław. Są księża, jak ów ksiądz

Janik KIistyrowicz, albo później ksiądz Marcin KIisarynic. Ale ży

wioł tubylczy stale się kurczy. W orszaku Wiszeslawa n jest już więk

szość Niemców, Wiszeslaw nI wydaje się zupełnie zniemczony.
Ma Rana jeszcze lilka pięknych chwil. Za Jaromira n zdobywa

niemal zupełną niepodległość od zależności Danii. W tym czasie
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papież Aleksander IV bullą z <in. 4 czerwca 1259 r. wzywa Jaromira II
"najmilszego syna, szlachetnego męża, księci.a Ran6w", aby pojechał

do Danii zrobić porządek z obłożonym klątwą królem Krzysztofem.
co to biskupów wsadzał do więzień. Za Wiszesława II opanowuje
Rana drogą sukcesji po Świętopełku Pomorze Sławneńskie (od miej
scowości Sławno). Ale są to już tylko ostatnie błyski świetności.

Niebawem, za Wiszesława ID w r. 1325, wejdzie w skład księstw po
morskich i utonie w rozwijającym się państwie niemieckim.

Jest również sprawa, która wiąże wyspę Rugię z Polską· Oto
kronikarz XII wieku Otton z Fryzyngi zanotował, że w roku 1135
Bolesław Krzywousty złożył hołd cesarzowi Lotariuszowi z Pomorza
i Rany. Ten zapisek kronikarski oznacza ni mniej ni więcej, tylko to,
że Rugia przez jakiś czas należała do Polski i wchodziła w skład pia
stowskiego państwa.

Rugia jest jednym wielkim zabytkiem słowiańskiejprzeszłości Ar
cheologowie niemieccy z daleko mniejszą gorliwościąkopią te "stanowi
ska", które odnoszą się do przeszłości Słowian. A przecież i tak, jakież
bogactwo! Co krok: dawne groby, resztki osiedli, grodów i chramów.

Ale najważniejsze to Arkona i Grodnica. Grodnica, czyli dzi
siaj Gacz. To· piękne, opromieńione aureolą sławy miasto jest obec
nie najbrzydszą miejscowością,jaką widziałem w całych Niemczech.
Paradoks losu. Od góry, na której stała warownia, odsunęło się nawet
jezioro. Dawniej było bliżej miasta, dziś powędrówało dalej. Jeszcze
sto lat temu sterczałyna górze resztki zwalisk. Obecnie na ich miejscu
zostało tylko szero:\{ie, zaorane pole. Wokół pola gęste zarośla. One
jedne zostały. Gdy się przechodzi tymi stronami, co chwila spłoszone

ulatują z zarośli ustronne pary, które na te pamiątkowemiejsca przy
szły szukać samotności. Krzewy bzu i leszczyny dają obecnie osłonę

inn~ sprawo~: słowom miłości. które jedne chyba pozostały w tym
straconym rezerwacie niezmienione.

U stóp góry pysznią się trzy brzydoty: bardzo brzydki park,
brzydszy ·pomnik niemieckiego zwycięstwa i najbrzydszy budynek
Heimat11W$eum zu Gacz. Ufundował je urodzony na Rugii, w Gro
dnicy człowiek, który jest obecnie jednym z najbogatszych kupców
w Szczecinie. W.muzeum same niemal pamiątki niemieckie, potwier
dzają.ce germański charakter wyspy. Kupiec handluje w Szczecinie
sztucznym jedwabiem i sztuczną wełną; przejął się żarliwie ideą two
rzenia namiastek, czyli materiałów zastępczych. Ale czy jest na świe

cie takie laboratorium chemiczne, choćby najlepiej urządzone, które
może stworzyć namiastkę historii?



CODZIEŃ

Gdy się dojeżdża do Szczecina po przebyciu bardzo pięknie po
falowanego krajobrazu - zastępuje drogę rozkopane, rozgrzebane
oraz pachnące cementem i wapnem nowe przedmieście. Nie jest to
widok specjalnie szczeciński Budują się cale Niemcy, powszechnie
i gorączkowo. Nie było miasta na całej drodze, w którym by nie
budowano. Ten pęd budowlany idzie w dwóch kierunkach: ku monu
mentowi i ku przeciętności. Hitlerowskie Niemcy stawiają obecnie
albo olbrzymie, gigantyczne budowle, w które Trzecia Rzesza kształ

tem stałym chce zakląć i upamiętnić swój rozmach przeobrażeń, albo
małe budowle, wynikające z aktualnej potrzeby.

Ze wszystkich sztuk pięknych w Niemczech współczesnych roz
wija się naprawdę wartościowo tylko architektura. Poczucie prze
żywania zdarzeń o przełomowej wielkości zbiegło się tak jakoś szczę

śliwie ze zmianami w zbiorowym odczuwaniu piękna. Gust niemiecki
był dotychczas bardzo zły i służył za odstraszającyprzykład; obecnie
wyraźnie się poprawia. Przynajmniej w architekturze. I w tym



wszystkim, gdzie celowość oraz użyteczność jest rozstrzygającym

elementem piękna - we wszystkich niemal wytworach przemysło

wych, które, jeśli nie są nawet piękne, mają przecież swój niewątpliwy

styl i wdzięk. Może działa tu prawda o największej swobodzie, jaką

w pracy swej cieszy się architekt; wszakże cenzura i kontrola treści

niewielkie ma tu uprawnienia?
Więc powstają olbrzymie gmachy reprezentacyjne, sale zebrań,

stadiony, pałace sportowe i hale fabryczne. Wszystkie budowle, jakie
widzieliśmy, są estetyczne i sprawiają wrażenie dodatnie. Cechuje te
zwaliska brył i wielkich płaszczyzn prostota. I nie zawsze nawet po
siadają piętno surowości, którym odznacza się wiele współczesnych

budowli. Architektura niemiecka zdołała już przekroczyć ów niebez
pieczny punkt, jaki tkwił w trzymaniu się obcych, eksperymentalnych
wzorów, wzięła z nich to, co było wartościowego, i przekształca je
teraz samodzielnie.

Rezultaty są na ogół pomyślne, czasem piękne; mimo wszystko
grawitują jeszcze często ku wynaturzeniu właściwego stylu. Odzywa
się w nich rykoszetem tak długo pielęgnowany zły smak estetyczny
i dopomina się o odebrane mu· prawa. Zły smak odzywa się w owej
inklinacji bez miary i opamiętania do gigantyczności architektonicz
nej. W niczym nie można tracić miary. W rzeczach, które dały dobre
i wspaniałe rezultaty - również. Rozmiar w architekturze musi prze
cież być czymś uzasadniony. Gdy płynie z myśli, która posiada cechy
wielkości - rezultat jest dobry. Ale gdy jest wynikiem licytacji na
gigantyczność? Wtenczas jest źle.

A właśnie w Niemczech można obecnie zauważyć takie ambicje,
przypominające cechy umysłowości amerykańskiej: naj dłuższe auto-

'. strady, największe mosty, najpojemniejsze zbiorniki, naj obszerniej
sze sale. W Norymberdze zbudowano kino, które jest największą salą
tego rodzaju na świecie. Niemcy pysznią się przed cudzoziemcem
takim rekordem i odebraniem Ameryce pierwszeństwa; są przekonani,
że ta rekordomania jest dalszym ciągiem owych wielkich rzeczy,
które się w ich kraju obecnie dzieją. A to tymczasem już zupełnie

coś innego: produkt wyraźnego zmaterializowania gustów, które tak
bardzo i silnie zbliżać poczynają niemiecki styl życia codziennego
do życia i ideałów amerykańskich.

Ale obok gigantycznego krzewi się w najlepsze budownictwo
małe. Powiedzmy, robotnicze, bo z myślą o robotnikach tworzone.
Gdy się dojeżdża do któregokolwiek miasta niemieckiego, wybiegają

naprzeciw całe dzielnice małych, jednopiętrowych domków, na któ
rych świeżość barw i tynku wskazuje, że nie przekraczają lat pięciu

istnienia. Wszystko powstało po rewolucji, po dojściu do władzy
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narodowego socjalizmu i jest świadectwem tej prawdy, że twierdze
nia o ludowym charakterze ruchu hitlerowskiego mają sporo podstaw
słuszności. O człowieka pracy, o drobnego pracownika dba się tu
istotnie. Raczej odbiera się więcej posiadającym, raczej idzie się ku
zrównaniu dochodów, aniżeli miałoby się nie dbać o maluczkich. Jeśli

mimo to, mimo tych wysiłków istnieją jeszcze spore ogniska nieza
dowolenia, istnieje jeszcze bezrobocie, albo stan, który jest bardzo
do bezrobocia zbliżony - wskazuje to, że u kierowników dzisiej
szych Niemiec w pewnej chwili przeważyły nad dbałością o realizo
wanie wykreślonego programu - chęci zgoła inne, pełne namiętności
i ryzyka.

Taka dzielnica mieszkań robotniczych buduje się w Szczecinie.
Na miarę kolosalną. Setki i tysiące jednopiętrowych domków usta
wionych w równych, pedantycznych rzędach, jak szeregi wojskowe.
Trzy, cztery, pięć tysięcy budynków posiada ten sam kształt, rozpla
nowanie, taki sam ogródek, płot, furtkę, takie same barwy okiennic
i wystawek!... Nie, w tym ostatnim szczególe są nareszcie różnice.

Ale różnice drobne, skąpe. Zmiany w farbie są tylko dwie: ciemno
i jasnozielona, ciemnobrązowa i jasnobrązowa. Odcienie stosuje się

na przemian: jeden dom taki, drugi taki. Przekładaniec, kratka.
Ale poza tym wszystko jednakowe. Każdy dom składa się

z dwóch mieszkań dwu- lub trzypokojowych. Otrzymać takie miesz
kanie można łatwo i po stosunkowo niewielkiej cenie. Dojazd do
przedmieść robotniczych usprawniony został znakomicie, tak że ro
botnik, otrzymującmieszkanie, kawałek ogródka i łatwą komunikację

z miejscem swej pracy, ma wszystkie powody do zadowolenia. A jeśli

mimo wszystko nie jest przecież zadowolony, niezadowolenie płynie

na pewno nie z faktu jednostajności tego robotniczego przedmieścia.

Ale na turystę, który patrzy ku szeregom jednakowych domów z da
leka, widok taki sprawia wrażenie przygnębiające. Rodzi się myśl, że

twórca tej robotniczej dzielnicy musiał kształcić się w atmosfe,rze koszar.
Tym przedmieściem wjeżdża się do miasta, które ma już inny

charakter. Szczecin jest miastem ładnym. Przymiotnik "ładny" znaj
duje się tu na właściwymmiejscu. Podobnie zresztą, jak w odniesieniu
do większości miast niemieckich, które poza partiami starych dzielnic
są do siebie w typie i charakterze nużąco podobne.

Przymiotnik "ładny" mieści w sobie: obraz scWudności,porządku

i ładu, doskonale uporządkowane ulice, sprawnych policjantów na
krzyżownicach, dobrze ustawione znaki drogowe; obejmuje jasne
oświetlenie, porządne wystawy sklepowe i wygodne tramwaje, oraz
zapobiegliwie wystrzyżoną zieleń trawników, na których posadzono
barwne kwiaty, i jakiś kawałek promenady, gdzie w umówionych go-
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dzinach przewija się tłum spacerującej socjety, słowem, wszystko to,
co nie jest dowolnością, improwizacją, przypadkiem., ale właśnie

dobrze urządzonym, schludnie zaopatrzonym miastem.
Taki właśnie jest Szczecin. Aż podziw bierze, skąd miasto, które

wyjątkowo wiele przeżyło w historii, które było i bogatym empo
rium słowiańskim, i stolicą polskiego Pomorza Zachodniego, i sie
dzibą książąt pomorskich, i ośrodkiem długiego panowania Szwedów
na tych brzegach. i wreszcie ważnym miastem wschodnich Niemiec,
a zawsze wielkim, szczególnie bogato przez naturę wyposażonympor
tem - tak niewiele zachowało pamiątek historycznych i jest właśnie

przeciętnym miastem niemicckim, które można wziąć jako przykład

i wzór.
Zatrzymujemy się w Szczecinie i pierwszy dzień poświęcamy

niemal zupełnie na wypoczynek. Droga, którą jedziemy, nie jest
łatwa. Za nami wielkie tereny historyczne, wspomnienia państw sło

wiańskich na Bałtyku, przed nami dalsze etapy tego różańca wspo
mnień. Konieczne jest wytchnienie, odpoczynek i obniżenie poziomu
wrażeń. Niesposób wypić tego ekstraktu wielkiej poezji wspomnień
i smutnej prawdy rzeczywistości jednym tchem. Więc poświęcamy

jeden dzień na obejrzenie miasta, pokosztowanie przeciętnego życia

niemieckiego. Jest w tym nawet pewien smak, że dzisiejszą najprze
ciętniejszą rzeczywistośćniemieckiego życia będziemy próbowaćw ra
mach. które tylko z pozoru są tak. ultraspółczesne: pod przeciętnym.,

banalnym., porządnym i ładnym Szczecinem tuż obok i niegłęboko pod
ziemią drzemie historia. Jest to bowiem kraj jaskrawych kontrastów.

Styl życia miasta niemieckiego był zawsze bardzo drobnomiesz
czański bez względu na to, czy chodziło o Berlin. czy o miasteczko
dziesięciotysięczne. Ten styl, ta barwa pozostała do dziś dnia, wzbo
gaciła się tylko o nowy motyw. O motyw równania w dół. Miesz
czaństwo, pomimo _swoich wąskich ideałów, zawsze przecież miało

inklinacje do wyższego typu życia, do znajomości sżtuki, do dobrej
muzyki, kupowało książki i obwieszało swoje mieszkania możliwie

dobrymi obrazami. I zapatrzone było w wyższe wurstwy społeczne,

na których trochę się wzorowało. Dziś proporcje zostały odwróCone.
Ideały kulturalne i cywilizacyjne stawia i utrzymuje czynnik zupełnie

nowy, który nagle doszedł do głosu i stał się rozstrzygający: człowiek

drobny, bez żadnej legitymacji społecznej, samozwaniec i nuworysz,
jeden z wielu, jeden ze zbiorowości,która opiera się przede wszystkim
na bezimiennej masie.

Więc dwie warstwy: dotychczasowe drobnomieszczaństwoi ele
ment uszlachconego proletariatu. A nad tym polatuje, jak siła dobro-
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tliwa i opiekuńcza, ale i wnosząca porządek - władza partyjna,
nowa arystokracja.

Uszlachcony proletariat wkracza w życie miasta bogato wypo
sażony przez czujne i zapobiegliwe władze w wiele drobnych i pra
ktycznych rekwizytów. I mieszczaństwo dbało o komfort życia, o wy
godę i udogodnienia, ale wszystko to, czego w tym zakresie doko
nało, jest niczym w porównaniu z tym, co kierownicy dzisiejszych
Niemiec czynią 'dla zdobycia najszerszych i naj drobniejszych warstw
ludzkich: technika zaprzęgnięta została do pracy nad materialnym
ułatwieniem życia codziennego w sposób imponujący.

Pierwszą rzeczą, która rzuca się w oczy po przyjeździe do nie
mieckiego miasta, są różnorodne przedsiębiorstwa samochodowe:
owe barwne i obszerne Tankstellen, owe warsztaty napraw, garaże

i hale targowe na samochody. A drugą - automaty.
Od samego początku podróży Krystyna udaje, że jej sprawy

techniki nic nie obchodzą, ale wiem, że gdzie tylko może, zbiera wia
domości o przeznaczeniu automatów. I ich zawartości- Gdzie tylko
może, Wydobywa od matki pieniądze.

- Daj mi pięćdziesiąt fenigów.
- Po co ci?
Nachyla się i zwierza po cichu wielką tajemnicę:

- Pomyśl, oni w automatach sprzedają wieczne pióra!
Sprzedają wszystko. Rozpowszechnienie automatów w Niem-

czech wyszło niewątpliwie z chęci usprawnienia handlu. Właściciele

sklepów tytoniowych, zamykając o godzinie siódmej żaluzje, stawiają

we wnęce drzwi automat, który przez całą noc sprzedaje przecho
dniom papierosy, cygara i zapałki. Poczta również oszczędza sił swo
ich pracowników. Po cóż klient ma zawracać głowę urzędnikowi

i trwonić jego czas sprawą dwóch znaczków, skoro taką sprawę można

załatwić w automacie. W ślad za tymi początkami, powstałymi

tylko z myśli o wyręce pracy człowieka, poszedł dalszy rozwój, który
już i inne motywy posiadał. Motywy reklamowe. Wzdłuż ulic nie
mieckich pysznią się liczne, jaskrawo pomalowane automaty, które
składają się z miniaturowych okien wystawowych i mechanizmu sprę

żynowego. Za grubym szkłem leżą porozkładane różne przedmioty:
owoce, jarzyny, cukierki, czekolady, torebki, zapalniczki, czapki, no
tesy, buciki nawet. Klient, który kto wie czy kupiłby notes w sklepie,
zafrapowany jego pięknym wyglądem w automacie, odżałuje pół

markówkę i nadusi korbę mechanizmu.
Kupowanie w automacie posiada niewątpliwie moment jakiegoś

ryzyka, jakiejś atrakcji i gry. Posiada-ć musi szczególnie u Niemców,
którzy czują wyraźną inklinację do wynalazczości i upodobanie do
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tricków technicznych. Bo jakże inaczej zrozumieć powodzenie
w miastach automatów restauracyjnych, w których jedzenie jest
jeszcze gorsze, aniżeli w restauracjach normalnych, jeśli to w ogóle
możliwe. Nasze panie jedzą stare i suche przekąski z automatu, popi
jając czerwonym, bezalkoholowym winem, które w smaku i kolorze
podobne jest do soku buraczanego zaprawionego sacharyną. Kry
styna gotowa jest raz jeszcze wypić to paskudztwo, byle móc wrzu
cić do automatu dziesięciofenigówkę, umywszy wpierw szklankę na
maszynce, która za pociśnięciem wyrzuca drobne strugi wodne.

W codzienne życic niemieckie wkroczyła bardzo głęboko tech
nika. Widać ją na każdym kroku. Nie tylko w wielkich narzucających

się oczom urządzeniach, nie tylko w ruchu ulicznym, który zmienił

swoje oblicze i wyraz w setkach przejeżdżających aut, nie tylko przez
kolorowe sygnaly świetlne, ale przede wszystkim w rzeczach dro
bnych, a także w psychice miejskiego mieszkal;ca.

Ow techniczny postęp odcisnął się bardzo wyraźnie na towa
rach sprzedawanych w sklepach. Nie ma bodaj dziedziny handlowej,
w której by rok każdy nic przynosił kilku, kilkunastu czy kilkudzie
sięciu nowych "wynalazków": Po prostu pomysłów, które sprzeda
wany przedmiot czynią łatwiejszym w użyciu, bardziej dogodnym.
daleko poręczniejszym. Przypuszczam, że właśnie w tej dbałości

o szczegóły, o celowość wytworu przemyslowego, w tej ustawicznej
drobnej wynalazczości tkwi na rynkach zagranicznych atrakcyjna siła

towaru niemieckiego. który w wielu wypadkach jest mniej wy
trwały i gorszy w /.!atunku od innych fabrykatów.

Inwazja techniki musi posiadać swoje konsekwencje w układa

niu się stosunków ludzkich, w wyrazie zewnętrznym życia. Jakoż ma.
Wyraża się przede wszystkim w organizacji. Technika zaraża swoim
przykładem i swoimi motywami działalność człowieka, która staje
się bardziej celowa, ekonomiczna, bardziej przedsiębiorcza i pełna

inicjatywy. Wystarczy przyjrzeć się sposobom reklamowym, jakie
stosuje przemysł i handel niemiecki, wystarczy wglądnąć w organi
zację metod handlowych, aby zrozumieć, na czym istota zmian po
lega. Nie znam z własnych spostrzeżcI; życia amerykańskiego, ale
sądzę, że Niemcy znajdują się na najlepszej drodze do zamerykanizo
wania swego życia codziennego, wprowadzenia weń udogodnień tech
nicznych w takim stopniu, który przekracza już zwykłą swą granicę

i anektuje sporą część dziedzin duchowych człowieka.

Przypadek podsuwa niejednokrotnie najlepsze przykłady pisar
skie. W jakiejś książeczce, kupionej na Rugii, wyczytaliśmy, że ..;. czu
sach, kiedy Rana była jeszcze niczależna i pogańska, ściągali ku jej
'grodom liczni handlarze. W książce znajdował się dokładniejszy opis
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Nowe dzielnice robotnicze.

takich wędrownychprzedsiębiorstw. Kupiec niósł w worach rozmaite
towary, a gdy przyszedł do wsi czy grodu, rozkładał przywiezione
cuda i organizował coś na kształt wystawy. Tak było dawniej.
W lasach poprzedzających przedmieścia Szczecina spotkaliśmy tego
rodzaju przedsiębiorstwo, ale w najbardziej nowoczesnym wydaniu.
Na drodze stał olbrzymi samochód ciężarowy, podobny z kształtu do
wozu meblarskiego. Tylko że w tym wypadku za naciśnięciem odpo
wiedniej przekładni obydwie boczne ściany usuwały się, a oczom zgro
ma.dzonych odsłaniała się pięknie uporządkowana wystawa, rozdzie
lona na różne działy handlowe: sprzęt kuchenny, konfekcja, radia,
gramofony i proszki do tuczenia świń. Zasada ta sama, ale ileż zmian
i jaki postępI

Po wyspie Rugii i drogach Pomorza Przyodrzańskiego snuli się

dawnymi czasy ułomni, kalecy, różnego rodzaju łazęgi i obieżyświaty,

którzy, odsłaniając swoje prawdziwe i udane rany, wyciągali ręce po
jałmużnę z apelem do litościwych serc ludzkich. Na dzisiejszej Rugii,
w dzisiejszych miastach Pomorza Zachodniego jest r6wnież ten ga
tunek ludzi, proszalników i kulawców, ale został on ujęty w karby,
można by powiedzieć, w zorganizowany system wojskowy. Wszyscy,
kt6,rzy chodzą po prośbie, wszyscy zarabiający na życie muzyką,

śpiewem, improwIzowanymi przedstawieniami - mają wyznaczony
na wykonywanie swego zawodu tylko jeden dzień w tygodniu.
W taki dzień podwórza wszystkich kamienic miasta rozbrzmie
wają śpiewem i muzyką. Na rodzaj wykonywanej tym trybem mu
zyki panuje również moda. W pewnym małym miasteczku pomor
skim modne są trąby; każdy muzyk podwórzowy zarabia na życie

graniem na trąbie. Jeśli wjedziesz w to miasto dniem wyznaczonym
na granie - wydaje ci się, że każdy dom, każde podwórze, każdy mur
nastrojony jest na żałosny ton .zawodzenia trąby.
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Jak dawniej, jak z tradycji wynika, gospodynie niemieckie cho
dzą- z torebkami na targ i po zakupy do sklepów. Już się ten zwyczaj
odwracał, już zanikał, a panie coraz bardziej spozierały ku urokom
życia ułatwionego, gdy odpowiednie nakazy zawróciły je z powrotem
ku tematom kuchennym i gospodarskim. Na pociechę dano im ład

niejsze w kształcie torebki targowe, które wyglądają dziś jak ozdobne
nesesery podróżne. .

Dano im ponadto bardzo wiele: wrażenie niespotykanego bo
gactwa, przepychu i nadmiaru w tych rzeczach, które dla dobrej go
spodyni powinny być miłe. To znaczy w sprzęcie kuchennym. Do
skonale urządzane wystawy sprzętów elektrycznych i gazowych wy
kazują taką pomysłowość, taką precyzyjność w szczegółach, takie
bogactwo w formach, że bez wielkiego trudu może sobie Niemka
zorganizować dom, w którym trzy czwarte tzw. "czarnej roboty"
wykonuje za nią mechaniczny robot.

W sklepach z przyrządami kuchennymi znowuż inne znakomi
tości: jakieś niezwykłej natury garnki, maszyny, łyżki, naczynia,
w których można gotować pod ciśnieniem i pod zgęszczoną parą.

Żona tłumaczy mi w fachowych skrótach przeznaczenie różnorod

nych przedmiotów, nie ma jednak czasu na obszerniejsze komentarze,
albowiem niezwykłość rzeczy pochłania'całą uwagę. Stoję tedy, laik
i profan, na środku wspaniałego sklepu i tylko po zachwyconych
okrzykach mogę ocenić miarę postępu, jaki uczyniły Niemcy współ

czesne na odcinku kuchennym.
W sklepach spożywczych znów bogactwo i nadmiar pięknych

opakowań i najbardziej wyszukanych nazw. Sądząc po tych nazwach
i tych opakowaniach można by przypuszczać, że kryją się pod nimi
najbardziej pomysłowe przysmaki. Można by tak sądzić, gdyby nie
posiadał człowiek poza sobą doświadczeń obiadowych kilku poprze
dnich tygodni, One naprowadzajągo na myśl, że to piękne opakowania
nadają walor tej zawartości, która się wewnątrz mieści. Że są to
przeważnie wszystko namiastki i środki zastępcze, bardzo mozolnie
wyszukane i wyeksperymentowane w laboratoriach Urzędu Wyżywie

nia: ·sztuczne białko, sztuczny tłuszcz, spreparowana mąka, suszone
jar~y oraz wiele rozmaitYch konserw.

Obserwujemy ruch targowy i sposób dokonywania zakupów.
·Torebka wypełnia się. Niemieckie gospodynie śpieszą do domu. Mają
twarze zadowolone i nie zdradzające zniechęcenia. Chodzi tylko o to,
jaki wyraz przybiorą te twarze, gdy się znajdą same w otoczeniu
czterech ścian wspaniałej, wyłożonej kaflami kuchni, w której każdy

szczegół został opracowany przez inżynierów i techników z myślą

o wygodzie, ale przede wszystkim i o sprawie tu najważniejszej:
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smacznym i pożywnym gotowaniu. Gdy się pomyśli o maśle zakupio
nym na kartki, o mięsie wydzielonym w określonych racjach, o białku

z ryb, o kiełbasie z krabów i o proszku, z ktÓrego fabrykuje się po
dodaniu wody sos - co wtenczas przychodzą za myśli? A w dodatku
dwa szczegóły mogą jeszcze pogłębić depresję: w każdej kuchni nie
mieckiej wisi na poczesnym miejscu z nakazu władz portret świni

jako zwierzęcia najbardziej pożytecznego i najbardziej pożądanego.

Ten portret ma przypominać niemieckim kobietom konieczność

oszczędzania, podobnie zresztą jak estetyczne w kształcie aluminiowe
wiadro, stojące w kącie, do którego należy zbierać wszystkie odpadki.
Przyjeżdżająpo nie wielkie, czerwone ciężarowe samochody, własność
oddziałów gospodarczych partii. W te wielkie samochodowe cyster
ny zbiera się najskrupulatniej wszystkie odpadki i karmi nimi świnie,

które oddział gospodarczy hoduje w specjalnie założonych partyj
nych chlewniach. Pomysł ten (zadaniem jego jest wyrównanie wiel
kiego niedoboru w zakresie tłuszczów) został wprowadzony w roku
zeszłym i daje podobno wcale niezłe rezultaty. Ale o zupełnym wy
produkowaniu potrzebnych tłuszczów w obrębie Rzeszy mowy być

nie może, mimo nowozałożonych chlewni.

Po obiedzie w wielkiej restauracji "Franziskaner Briiu" kobieca część

zalogi idzie wypoczywać ja natomiast rozpoczynam wloczęgępo mieście.

Miasta niemieckie posiadają swoje zupełnie odrębne oblicze.
Wpływają na to, poza rozplanowaniem architektonicznym, przeważ

nie drobnostki. O jednych była już na tym miejscu mowa, o innych
trzeba dopiero powiedzieć.

Należą do nich sklepy z urnami, które są dla turysty z Polski
zupełną nowością. W sklepach z rekwizytami pogrzebowymi 
przedsiębiorstwa te mieszczą się na najludniejszych ulicach-zamiast
trumien zalegają wystawy marmurowe urny. Mieszkaniec miasta.
mając chwilę czasu, może przystanąć sobie przyoknie i wybierać pod
kolor i kształt urnę, w której pragnąłby, aby go po śmierci i spaleniu
w krematorium pochowano. Zdaje mi się, że propaganda palenia
zwłok musi być dziś dość znacznie i intensywnie w Niemczech pro
wadzona, ponieważ witryny z urnami widać w każdym, małym nawet
mieście. a ogłoszenia na oknach wystawowych donoszą. że przedsię

biorstwo jest rodzajem związku, który podejmuje się na dogodnych
warunkach członka swego po śmierci zamienić w popiół. Brak silniej
szej opinii katolickiej, zwłaszcza na północy i wschodzie Niemiec. nie
utrudnia tej propagandy.

Skoro mowa o trumnach i śmierci, musi się wspomnieć lekarza.
Lekarzy w Niemczech jest bardzo wielu. W co drugim domu jest
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tabliczka, ale nie na każdej tabliczce jest czerwony znaczek ze swa
styką i napis: "Deutscher Arzt". A napis ten ma wagę bardzo wielką.

Oznacza on, że do takiego lekarza można pójść bez obawy spotkania
się z Semitą w kitlu lekarskim. "Niemcy chodzą tylko do lekarzy
aryjskich." Lekarzy żydowskich, których przed przewrotem było

przecież bardzo wielu, niemal połowa całej liczby, popierają sami
Żydzi. Tak jest w zasadzie. Opowiadano mi jednak o faktach wyła

mywania się z tej reguły, jeśli chodzi o wybitnych specjalistów. \Vów
czas, w obliczu ciężkiego niedomagania i utraty zdrowia, z wszelkimi
ostrożnościami, chyłkiem i po kryjomu idzie się do lekarza Żyda.

Sprawa wygląda tak mniej więcej, jak z żydowskim handlem.
Zasadniczo nie ma go już w Niemczech, każdy rok prowadzi do sto
pniowej likwidacji. Ale jest wielu jeszcze niedobitków żydowskich,

którzy uparcie trwają, spodziewając się przeżyć regime hitlerowski.
Istnieje w Niemczech wielka żydowska firma konfekcyjna, rozporzą

dzająca w całym kraju kilkuset filiami. Obroty milionowe, towar do
skonały, ceny niskie. vVlaścicielka tej firmy, mimo szykan i utrudnień,

postanowiła przetrwać. Do dziś dnia dopłaciła do uporu kilkanaście

milionów, ale nie rezygnuje. Podwyższa tylko jakość towaru. Uzy
skuje to, że tylnymi wejściami wciskają się do sklepów jej klientki
aryjskie, które nie mogą oprzeć się konfekcyjnym pokusom Żydówki.

Spotyka się bardzo często rozkopanę ulice. Tak jak u nas. Tylko
że w Niemczech w ciągu dwóch, trzech dni rozkopanie znika. Roboty
idą w błyskawicznym tempie. Dopomagają do tego liczne techniczne
udogodnienia, wśród których gaudium uliczne zbiera automatyczny
ubijacz bruku. Ludzie przyglądają się, jak ciężki żelazny stępor, tylko
kierowany ręką robotnika, sam podskakuje i opada na bruk. Wy
chodzi spod niego równiutko ubita jezdnia, gotowa do użytku.

Włóczęga po mieście daje sporą wiedzę o środowisku, ale rów
nocześnie bardzo szybko męczy. Wycofuję się z tłoku ulicznego,
który się zebrał przy podziwianiu nowego sposobu ubijania jezdni,
i oglądam się za kawiarnią, gdzieby można zażyć trochę wypoczynku.
Wielkich, przestronnych lokali kawiarnianych jest stosunkowo nie
wiele, natomiast popularne są małe cukiernie przy sklepach ze słody

czami. O godzinie piątej po południu te liczne sale zebrań są domeną

Niemek, które przychodzą na kawę i na plotki. Towarzystwo jest
niemal wyłącznie kobiece, a temat rozmów dotyczy spraw domowych
i kuchennych. Tu i ówdzie błyska szybki w ruchach drut do szydeł

kowania.

Mężczyźni trwonią czas w piwiarniach. Jest tych przybytków
wiele i różnego pokroju. Każdy z nich posiada swoją publiczność.

Do jednych zachodzą ludzie zajmujący stanowiska oficjalne w prze-
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myśle, w innych bywa sama partia. Ale są i takie, w których, nie
.smiało co prawda, przeciąga powiew nastrojów liberalnych i nieza
leżnych. Wielkie, głębokie kanapy, dyskretne nisze sprzyjają cichym
pogwarkom. Snują się tu, wypędzone z życia, sądy i opinie, których·
głośno wypowiadać nie wolno. Tu obrabia się i nicuje każdego gau
leitera i wszystkich ważniejszych ludzi partii. Tylko tu wyjawiana
bywa o nich cała prawda. \V takim tylko lokalu dowiesz się, że dzi
siejszy gauleiter był w mlodości pastuchem i nie ukończył żadnej

szkoły; jeszcze trzy lata temu jadł rybę nożem, a dziś ma niepodzielną

władzę nad wszystkimi dygnitarzami rejencji.
Można tu usłyszeć liczne zakazane anegdoty:
Wizyta Mussoliniego w Niemczech. Na dworzec berliński za

jeżdża pociąg. Wysiada il Duce. Do gościa podbiega drobnym truch-
cikiem ,,Fiihrer". Podnosi dłoń i woła: .

- Heil imperatore!
Mussolini sadzi sążnistymi krokami. Na chwilę przystaje, macha

ręką i odpowiada ostro:
- Salve imitafore!
Trzej panowie, zanurzeni w głębokich fotelach, chichocą zja

dliwie. Jeden nagle poważnieje:

- Bo to jest prawdziwy wstyd, że wszystko kradną z Włoch.

Nawet ukłon hitlerowski jest podpatrzony w Rzymie.
Ktoś inny zmienia przedmiot rozmowy:
- A czy wiesz, Franz, jak naprawdę nazywa się Hitler...
Nachylają się wszyscy nad stołem i szepczą coś, co nie musi być

dla omawianej osoby bardzo pochlebne. Wysnuwa się obszerna roz
mowa o "wodzu". Najbardziej irytuje, a czasem śmieszy to, że Adolf
Hitler jest zaprzeczeniem typu aryjskiego. On? prawodawca religii
"Ziemi i krwi", on, wskrzesiciel mitu dawnych Germanów, jest najwy- '
rażniejszym mieszańcem rasowym. Jest po kobiecemu przeczulony, po
kobiecemu rządzący się intuicją, do tego stopnia kobiecy typ, że za
czął ostatnio chorować na nerwy i musi się na gwałt leczyć. "Der
brave Kerl, Adolf Hitler"...

Takie i inne rzeczy sobie opowiadają po zacisznych piwiarniach
niemieckich.

I tylko w nich, a nie gdzie indziej, w formie bardzo ostrożnychkpin
mówi się o nowych zarządzeniach władz partyjnych. Na przykład

o tym ostatnim, które powiada, że jeżeli którykolwiek urzędnikna tere
nie całej rejencji nie ożeni się do dwudziestego piątego roku życia,

zostanie zwolniony z posady. Zwolniony zostanie również w tym
wypadku, gdy wstąpiwszyw związki małżeńskie, w określonym termi
nie, w przeciągu półtora roku nie będzie miał dzieci.
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- Dobrze jeszcze - mówi jakiś tłusty, zażywny jegomość

że nie ma sankcji i przepisu co do pIci dziecka.
Ale żart żartem, a sprawami populacji zajmują się tu bardzo

serio i nie są to wcale sprawy, z kt(Jrymi opłacałoby się żartować.

Małżeństwo bezdzietne jest w powszechnym nieposzanowaniu. Sto
suje się wobec niego wiele ciężkich sankcyj społecznych, jak na przy
kład odmowę posiadania służącej. Kobieta, która nie jest matką, może
sama wszystko w domu załatwić. Tajemnica tego rozporządzenia tkwi
w tym, że pomimo rozpowszechnionego bezrobocia siły służebnej nie
ma w Niemczech do zbytku.

J na odwrót, wielka liczba dzieci upoważnia do rozmaitych udo
godnień, przywilejów, subsydiów. Zupełnie nie fikcyjnych. Znana
jest forma zasiłku-poza tzw. "WinterhiIfe" -"Kinderbeihilfe". Ro
dzina obdarzona licznym potomstwem posiada różne przywileje miesz
kaniowe, spożywcze, uposażeniowe,komunikacyjne. Gdy rodzina skła

dająca się z dwojga rodziców i czworga dzieci jedzie koleją, płaci

łącznie tylko za półtora biletu.
Ale za to podrastające dziecko szybko jest wciągane w orbitę

prac społecznych. Nie mówiąc o zajęciach w obrębie organizacyj mło

dzieżowych, dokąd wzywa się już dziś dzieci w wieku przedszkol
nym, istnieje wiele innych usług, które dziecko musi wykonać. Wy
starczy przeczytać kronikę którejkolwiek gazety niemieckiej, aby się

dowiedzieć, że w dniu tym a tym dziesięć, dwadzieścia tysięcy mło

dzieży szkolnej stanie na śmietniskach i podwórzach danego okręgu

w poszukiwaniu i zbieraniu kości, odpadków żelaznych, kwiatu lipo
wego, pakuł maszynowych, z których wyciska się zużyty smar i prze
rabia na nowy.

A gdy siedzisz w publicznym lokalu, przewija się obok ciebie
wielu mł()dych, siedmio, ośmioletnich chłopców, którzy kwestują na
różne społeczne cele. To szkoła rozdała między uczniów listy zbiórki

Tablica oświetla jedno z najważniejszych zagadnień wewnętrzno niemieckich: proces
starzenia się tamtejszego społeczeństwa. Jeśli się porówna stan z r. 1910 i stan obecny,
okaże się, że przed wojną najliczniejszą warstwą mieszkańców Niemiec były roczniki
młode. Dziś jest przeciwnie, najliczniejsze są roczniki ponad 20 rokiem życia.. Liczeb
ność roczników (między 20--40), które na wypadek wojny decydują o sile armii, jest
dziś dla Niemiec bardzo korzystna. Zdaniem demografów i polityków, bylaby to dla
Rzeszy ostatnia pora do wojny, ponieważ roczniki młodsze wykazują katasł.rofalny

spadek. Mimo propagandy populacyjnej, mimo zapomóg i zmuszania do zawieTBnia
małżeństw wzrost urodzeń nie osiągnął słanu z r. 1926, brak U'/, przyrostu do zatrzy
mania ubytku ludności! Czas się posuwa, starzenie będzie postępowało coraz bardziej
naprzód. Dla porównania jedna cyfra - w Polsce ludzie między l a 19 rokiem życia

stanowią 43,1'/. całej ludności!
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i oglosila konkurs, kto najwięcej zbierze. Więc malcy chodz·ą po
lokalach publicznych i z natręctwem, różnymi sposobami starają się

wydobyć jak najwięcej datków. że zaś chodzą ubrani w brunatne
mundury, każdy gość kawiarniany czy restauracyjny daje skwapli
wie. Daje dwa, trzy, pięć razy przez wieczór, tak długo, pól; mu się

to nie znudzi i nie skłoni do wyjścia. Gdy jednak podejdą do niego,
nie odmawia nigdy: Tym się tłumaczą między innymi wspaniałe wy
niki zbiórek pieniężnych w Niemczech.

Po wielkim placu szczecińskim jedzie na kamiennym koniu Fry
deryk Wilhelm. Jedzie dumnie, buńczucznie, ale nieco dziwacznie.
Przyjezdny człowiek staje i gapi się. Czy jednak nie jest uprawnio
nym do gapienia, gdy koń wielkiego człowieka jedzie cwałując na
przód obu przednimi nogami, następnie dwoma tylnymi? Niebez
piecznie takie postumenty stawiać w miejscach, które zwiedzają Po
lacy, ta nacja na koniach trochę się zna.

Po jednej stronie placu stoi jeden turysta wytrzeszczający oczy
na końskie dziwo, po drugiej - drugi w takiej samej kontemplacji.
Zrazu przypatrują się rycerzowi, póżniej 'wracają jeszcze raz do ko
nia, ale że pomnik jest wierutnym kiczem rzeźbiarskim,zwracająwzrok
w innych kierunkach. ....V końcu na siebie. Nowy napad zdumienia.
Tym razem z innego powodu.

Okazuje się, że Polacy zasmakowali we włóczędze. Opowiadano
mi, że dwóch przyjaciół, którzy nie mieli czasu na spotkanie się w kraju
i na przebycie drogi z Krakowa do Lwowa, spotkali się niedawno na
rynku w Konstantynopolu, o który zawadzili obaj w wycieczce
turystycznej. Obecne spotkanie nie jest tak egzotyczne, niemniej
jednak - dość osobliwe. W mało odwiedzanym przez turystów mie
ście Pomorza Zachodniego spotykam dobrego znajomego, z którym
od lat trzech obiecujemy sobie spotkanie w vVarszawie. Janusz Stę

powski, poeta, literat, marynista i znakomity gadacz radiowy, jest
w Szczecinie i oto ruszamy z dwóch przeciwległych krańców placu
z- wyciągniętymi dłońmi. Policjant niemiecl; nie zna jednak senty·
mentów. "Hałt, tędy przechodzić nie wolno".

Janusz wybierał się właśnie do kina, pyta, czy z nim nie pój
dziemy. Oczywiście, idziemy. Po drodze do hotelu obszerny wykład

o tym, jak się Niemcy bawią. Stępowski jest człowiekiem, pomimo
swej płochości, pedantycznym; skoro postanowił zbadać współczesne

życie niemieckie, bada je dokładnie i systematycznie.
Życie rozrywkowe w Niemczech jest szeroko rozbudowane.

Charakterystyczną jego cechą, u nas niemal zupełnie nieznaną, są

teatrzyki zbliżone do angielskich musie-hallów, w których obywatel
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razem ze swą, choćby najliczniejszą, rodziną może przyjemnie spę

dzić czas. Przedsta"'ienia odbywają się od wczesnego popołudnia do
późnego wieczora. Widownia zastawiona jest malymi stołami, przy
których pije się piwo i spożywa przyniesione z domu sznytkI'" na
scenie zaś pokazuje dyrekcja różne attakcje magiczne i ;mnasty;zne,
wywołujące chętny aplauz. Przyszłość tych popularnych roz
rywek stoi dziś jednak pod wielkim znakiem zapytania. \V trosce
o oszczędzanie spożycia i ukrócenie rozrzutności wydano ostatnio
w Niemczech dwa zarządzenia, które uderzają boleśnie właśnie

w teatrzyki: prestydygitatorom zakazano używać do popisów wszel
kich produl.-tów spożywczych, jak jarzyn, Ż)'."vych gołębi, spirytusu,
wina itp. To jedno zarządzenie, zresztą mniejszego znaczenia, drugie
jest poważniejsze: zakazano podawać w lokalach tego typu - piwo!
.Można sobie wyobrazić, co to będą za konsel..-wencje.

Kin jest wiele, bardzo gorliwie odwiedzanych. Większość z nich
należy do wielkich przedsiębiorstw filmowych, przede wszystkim do
berlińsl.iej "Ufy". Są zazwyczaj obszerne i dobrze urządzone. Ale
w zakresie organizacji posiadają jedną niedogodność,której przezwy
ciężeniem mogą się pochwalić kina polskie: nie mają miejsc numero
wanych! Sl.."Utkiem tego, po otwarciu drzwi do sali, zebrana w kory
tarzu publiczność zdobywa szturmem wnętrze i co lepsze miejsca
systemem najezdniczym, to znaczy pragermańskim:silna pięść i pod
stawienie nogi gra w tych zabiegach pewną rolę.

\Vyświetla się trochę filmów amerykańskich i większość filmów
niemieckich. A niemiecl..'ie filmy współczesne są złe. Określmy to
wyraźnie. Każde przedstawienie składa się z dwóch części. "V części

pierwszej idzie zawsze jakiś film propagandov.."y i film naukowy. Te
krótkie filmy są zrobione znakomicie. Trzeba powiedzieć, że w tym
zakresie, zwłaszcza w zakresie filmu propagandowego, kinematografia
niemiecka znajduje się na niedościgłych wYŻ)'llach. Ale film główny,

zazwyczaj komedia czy sentymentalny dramat miłosny, stoi na po
ziomie lat dziesiątych bieżącego stulecia. Z tej niskiej wartości filmu
niemieckiego zdają sobie doskonale sprawę sfery kierownicze, czego
wyrazem są oficjalne w)'llurzenia i przestrogi. Producenci zasłaniają

się tłumaczeniem: film niemiecki jest zły, ponieważ kazano mu na
ginać treść do zalożeń ideov.."ych. Takie błędne koło. Podobnie jak
u nas, choć trzeba bezstronnie powiedzieć, że przeciętny film polski
jest już lepszy od przeciętnego filmu niemieckiego. CÓŻ jednak za
paradoksy stwarza rzeczywistość: film niemiecki zły jest dlatego, że

wyrzucił Żydów, film polsl.; dlatego, że jeszcze Żydów nie wyrzucił.

Wiele sobie zapowiadają obecne sfery filmowe po aliansach.
Nawiązano współpracę z filmem włoskim, francuskim i polskim. Na
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ekrany, niemieckie wchodzą filmy wynikle z tych improwizowanych
aliansów na próbę. Czy przyniesie to polepszenie filmu niemieckiego?
Po obejrzeniu pierwszych prób należy mocno wątpić.

Ten dzień oddany został na zupełne próżniactwo. Oglasza się

jaskrawymi plakatami i neonem, zawieszonym na ciemnym granacie
nieba, kabaret wielki, największy, najznakomitszy kabaret szczeciń

ski. Postanowienie zapada: idziemy do kabaretu. Krystyna jest mocno
przejęta. Z niedowierzaniem spoziera na matkę, skąd ta tolerancja?
Czy to dojrzałość pomaturalna skłania do takich koncesyj? Czy co
innego? W każdym razie jest pełna oczekiwania i spodziewa się nie
słychanych emocyj.

Był to tylko nieco ozdobniejszy, nieco na wyższym poziomie
utrzymany, ale mimo wszystko niewybredny w guście teatrzyk z przed
mieścia. Trochę piosenki, tańców, akrobatycznych popisów i gwóżdź
wieczoru: psy grające na fortepianie. Było poza tym kilka politycz
nych dowcipów. Po raz pierwszy od lat czterech cenzura pozwoliła

na satyrę o brzmieniu aktualnym. Ale jakże łagodnym! Humorysta
opowiadał o polowaniu. Wielki lowczy Rzeszy, pan Goering, jeżdzi

na polowania. Jeździ do puszty węgierskiej, jeżdzi do Białowieży.

Strzela do zajęcy, czasem zastawia sidła. Wówczas lapie nie zające,

ale lowi dyplomatów. Koniec dowcipu. Sala pokłada się od śmiechu.

Przy największym stoliku siedzą członkowie S. S. i S. A. w mundu
rach. Biją brawo i zachęcają do następnych kawałów. Bardzo pięknie

udał się ten humorysta. Więc następny kawał daje opis pokoju.
Człowiek, który posiada pokój, musi mieć również różne do niego
przynależności.Musi mieć korytarz. A przecież czasem odmawia mu się

tego naturalnego prawa. Sala trzęsie się od oklasków, a autor i recytator
w jednej osobie kłania się nisko. kłania się tylko w stronę mundurów.

Wiele się pisało i mówiło o zarządzeniach, które w Niemczech
zmierzały do podniesienia moralności życia miejskiego. Zarządzeń

tych było wiele i dały podobno duże rezultaty. Ale rezultaty po
wierzchowne. I tymczasowe. Dziś, gdy upłynęło kilka lat od wyda
nia zarządzeń, powoli poczynają wracać zwyczaje dawniejsze, choć

trzeba przyznać, że pozory są jeszcze pilnie obserwowane. Pisma
jednak humorystyczne poczynają już publikować ryciny pornogra
ficzne na dawną modłę, a w peńodykach wychowawczych podnoszą

się glosy przestrogi na temat obniżenia poziomu moralnego mło

dzieży obojga płci, która stykając się ze sobą w organizacjach par
tyjnych, na ćwiczeniach i zaprawach, nie zawsze umie nałożyć sobie
potrzebną powściągliwość.

Po powrocie późnym wieczorem do hotelu zastajemy w po
kojach wielkie szare teczki, w których złożono najświeższe numery
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kilkunastu poczytniejszych czasopism niemieckich. Na wierz
chu teczek napis "Lesezirkel Nr 37". Instytucja tak zwanych Lese
zirkel, zapoczątkowana niedawno w Niemczech, przyjęła się po
wszechnie i rozrasta na olbrzymią skalę. Wydawnictwa upatrywały

zrazu w tej imprezie niebezpieczeństwo i konkurencję, rychło jednak
przyszły do wniosku, że Lesezirkel nie tylko nie jest niebezpieczny,
ale jeszcze o kilka, kilkanaście tysięcy zwiększa nakłady pism. Po
mysł polega na zbiorowym abonamencie. Pomysłowa jednostka za
kłada małe przedsiębiorstwo, wynajmuje skromny lokal i ogłasza,

że przyjmuje abonament na naj świeższe czasopisma. Za dwie marki
miesięcznie można sobie zamówić według gustu i upodobania kilka
naście pism. Pisma te otrzymuje się właśnie w takich szarych tecz
kach w oznaczony dzień, po czym trzeba je oddać, ponieważ następ

nego dnia ma prawo do nich już ktoś inny. W ten sposób można bar
dzo tanim kosztem mieć wgląd w całe czasopiśmiennictwo kraju.

Przed zaśnięciem przesuwają się jeszcze raz wrażenia całego

dnia. Cóż za zbieg okoliczności, że codzienne życie niemieckie dane
nam było w sposób tak dokładny oglądać właśnie w Szczecinie,
w Szczecinie, który tak silnie łączy się ze wspomnieniami innego
typu. Wielkimi wspomnieniami historycznymi. W Szczecinie są one
niemal niewidoczne, choć wystarczy wyjść poza miasto kilka kilome
trów, aby się znaleźć w samym centrum pamiątek. Ale tak właśnie

szła germanizacja: zaczynała się od miasta. Małe miasto i wieś były

słowiańskie, większe miasta germanizowałysię szybko. Tak było daw
niej, tak jest teraz.

Choć jest niezupełnie. Kto przeszedł się bodaj przez kilka ulic
Szczecina i przyglądał szyldom, zauważył, że co trzeci szyld pre
zentuje nazwisko polskie. I rzecz ciekawa, zawsze niemal w formie
poprawnej, nie wykoślawionej. A więc nie Krajewsky, ale Krajewski.

Gdy nam po drodze spotkani Polacy mówili: .
- Zobaczycie, całe Pomorze niemieckie jest podmyte żywiołem

polskim...
...nie wierzyliśmy, ponieważ informacja pochodziła od swoich,

a więc może ludzi stronniczych. Ale w Szczecinie spotkaliśmy Niemca,
który to potwierdził. Stary, emerytowany nauczyciel nadreński. Na
starość przyjechał do syna mieszkającego w Szczecinie; powiedział

nam tak:
- Żywioł niemiecki nie jest tu czysty i silny. Gdyby jakiś in

ny naród okupował to miasto, w przeciągu dziesięciu lat mógłby zu
pełnie zmienić jego oblicze. Tak jak Polacy zmienili Graudenz i Dir
schau. Zupełnie...
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POLSKA
POWSTALA
KU ODRZE

Szczegół historyczny jest lekceważony. Prze
słaniają go wielkie, gromkie wydarzenia. Ale szcze
gół jest ważny. Na przykład ten, który jest odpo
wiedzią na pytanie: jaki był pierwszy, historycz
nie zanotowany fakt z historii Polski?

Liczne prace uczonych, którzy posługiwali się

zarówno dokumentem jak i dedukcją, przedsta
wiły postać pierwszego historycznego władcy pol
skiego w pełnej, wszechstronnej potędze. Chrzest
w roku 966 jest wspaniałym czynem pierwszego
Piasta: ten czyn wprowadziłPolskę na arenę wiel
kiej historii, ale przyćmił trochę samego Mieszka,
jego ludzką, mniej hieratyczną, mniej uroczystą

naturę. Naturę człowieka z krwi i ciała, który
miał swoje kłopoty, zmartwienia i ambicje.

Gestem, na którym historia przyłapuje po raz
pierwszy Mieszka, jest sprawa nie mająca nic
wspólnego z uroczystym splendorem. W roku 963,
na trzy lata przed chrztem Polski, kronikarz Widu
kind notuje, że Mieszko, książę polski, zostaje po
konany na Pomorzu Zachodnim przez Lutyków
(Weletów), na których czele stał banita i obieży

świat niemiecki graf Wichman. Pierwszy histo
ryczny gest powstaj ącej Polski zwrócony
jest w stronę Bałtyku, do ujść rzeki Odry.

To wyszukiwanie pierwszego gestu może jest
dla kogoś drobiazgiem, może wydać się manią

zbierania osobliwości i ciekawostek, ale ten dro
biazg i ta osobliwość posiada swoje bardzo wy-



mowne znaczenie. Pomiędzywielkimi a małymi motywami w historii
jest ta tylko rożnic..a, że wielkie zostal)" wyzyskane. rozwinęły się

Vo-spaniale, a małe - uschly. Ale ist:ri.ial czas, kiedy wszystkie były

sobie równe, we wszystkich dnemaly takie same możliwości Jedne
się rozwinę-ly, drugie zwaIZ.)'ly, podobnie jak jedne ziarna się przyj
mują, drugie usychają.

Pien\szy historyczny gest A..ieszka. jest dla. wielu ludzi współ

czesnych takim ziarnem uschniętym, o l.-tó~"'TIl nie wie się nawet, że

b)ilo i gdzie jest obecnie zakopane. Ale swego czasu, w chwili stawa
nia się Polski miał ten gest pełną i jakże dramatyczną treść, prze
rastającą wiele spraw innych.

! -otatka kronikarska z roku 963 ~-jadczy o tym, że władca Pol
ski chciał zdobyćPomorze, zwłaszcza tę jego część, która leży u ujścia

Odry, pomew8Źwschodniączęść Pomon,a razem z Gdańskiem .i\1iesz
lm I był już pósiadł poprzednio.

Odnosi się wrażenie, że to sięgnięcie po Szczecin i "Wof),"'ń było

kończeniem jakiejś uczętej roboty. -a taką myśl naprowadzająoko
liczności krmrikarskiej notatki Ta. notatka, tych parę skromnych
slów posiada ostrość miecu: przecina na dwie połowy pewne wielkie
procesy. \Vszystko, co było przed tą pierwszą dat.a~ wydaje się ciemne,
zamazane i niedocieczone. Pou nią jest już światło i jasność'

Ktoś zrobił takie trywialne, ale plastyczne porównanie o począt

kach. państwa polskiego: przedhistoryczne dzieje Polski przypominają
wielli skórz.an)/ wór, w którym umkniętowiele małych, lokalnych sit
Człowiek obserwująC)! ten wór z zewnątrz widzi tylko powierzchnię,

pod którą kłębi się jakaś zziajana sarabanda rozlicznych mOC)l, jakiś

żywiy ukrop. O jego istocie nie wiemy nic, z wyjątkiem tego, że w ca
łości jest to ukrop slowiańsk:i. 'tV pewnej chwili do tego skórzanego
bukłaka. podchodzi człowiek imieniem "i'idukind i wór przecina..
Z -~ętr:za w)'S)'Puje się rezultat skłębionych zmagali Rezultat taki:
jedna z sił wzięła za Ieb wszystkie mne sobie pokrewne; zdołała po
-łączyć W. swoich dłoniach wiele terenów: Polan, Śłęzan, Lubuszan,
W~IŚlan~Kujawian i wschodnich Pomorz.an; osobno tylko leży j.eszcze
Pomorze Zacho.dnie. Ale gdyby ktoś dobrze popat:rzył na zawartość

wora w chwili jego otwsIcia, dostrzegłby,że siła zwycięska"czyli wla
śnie Mieszko I akmar zabieJ"a się do opanowania i tego ostatniego
terena CzęściowoPh-nie, częściowoidzie linią Warty, Noteci i Odry,
aby dobić do Szczecina i t),-m samym gestem ujęcia w ramiona wcielić

go do gotowej już formy.
. Nie można J)I:zeOCZ}""'Ć tego ważnegof~ że wejście w-historię,

ogłoszenie się potęgą państwową, obok: wspani~ych i wielkich ko
nyści dawało jedną rzecz: ujemną: alarmowało. Pn;yjęcie chrześcijań-
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stwa wprowadzilo kraj _r1ies~ka w obręb państw, dokonywało re
jestracji, ale jednocześnie ostrzegało wszystkich już zarejestrowa
nych: "Uwaga! zjawia się nowy konkurent!" Dopóki w okolicach
Odry i \Visły kotlowała sil} ciemna i nieokrzesana (w pojl}ciu Zacho
du) masa, na k-tórą mOŻDa było każdej chwili podjąć wyprawę misyjną
i zająć jak swoja..> tak długo klopoty we własnym domu wydawały się

ważniejsze. Odkąd jednak ciemna masa ustroiła sie w biała szate ka
techumena i przepasała krzyżem, a przemawiać po~zęła po ·łacinie 
rzecz zmieniała się radykalnie. Klopoty w WłaSnylll domu zaczynały

być mniej ważne od zasygnalizowanego niebezpieczeństwa.

Takimi okolicznościamitłumaczy się to, dlaczego z inkorporacją

Pomorza Zachodniego poszło ciężej, aniżeli z przylączeniem do Po
lan, czyli do V.ielkopolski innych ziem okolicznych, chociaż Pomo
rzanie byli najbliższymi krewnymi szczepów nadwartańskich. Nie
mogła tu wchodzić w grę, odległość. Kraków był jeszcze dalej od
Szczecina, a przecież od razu został przyłączony. Jedj-ne tłumaczenie

- to właśnie zaostrzona uwaga sąsiadów. Raz obudzona, dobrze pa
trzyła na ręce nowemu władcy. Te ręce zajęte byly wykańczaniem

państwa_ Każda nowa ziemia przyb:y-wająca sąsiadowi powiększa jego
siłl}. "Vobec tego wniosek najprostszy i jedyny: nie pozwolić Miesz
kowi zagarnąćPomorza. Rozpętano calą grę intryg, które utrudniały

zamysły pierwszych Piastów.
Ale przerachowano się. Wiedziano, że potęga, ale nie domyślano

się. jaka potęga! Przev.id}-wano, że nie byle kim musiał być człowiek,

k-tóry zdołal zorganizować politycznie środek Europy, ałe taksując

przecie nie doceniono konsekwencji i mądrości.

Po klęsce na. Pomorzu lieszko wrócił do domu. Zaraz potem
doprowadzil do pomyślnego zakończenia pertral.-tacje z Czechami,
ochrzcił się, ożenił i otrzymał po.silki swego teścia, czeskiego Bolesła

wa. Cztery lata zajęły mu te ważne i nielatwe sprawy. Gdy je poza
łatwiał, nie mitrę.Ż)-ł ani dnia dłużej ponad koniecznąpotrzebę.nie sie
dział w KrakO\vie, nie popasaj w Poznaniu, ani w Gnieźnie, ani we
\\ roclawiu, lecz tą samą drogą- Wartą. _Iotecią i Odrą poszedł na
Pomorze, ku Szczecinowi-

Stal nad światem rok 961. Wichman był grasantem i hazardzistą,

Mieszko konsek-wentnym politykiem. Mógł poli~~k raz doznać po
rażki, ale na dłuższej pnestrzeni musiał odnieść zwycięstwo: polityk
pobił grasanta. Złączoue wojska WlIków (Lutyków, czyli WeJetów)
i Wołynian pod dowództwem \Vichmana zostaly ciężko pobite. Sam
zaś wódz polegŁ :Klęska spotkala nie tylko Wichmana, nie tylko. Lu
tyków, dotknęla kogoś:. kto. stał w kulisach: książąt saskich, którzy
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knuli intrygę i szczepy słowiańskie judzili przeciw innym słowiańskim

szczepom.

Ciekawe to sprawy. Wichman był banitą cesarskim, ale w jego
narzuceniu się na wodza Słowian nadodrzańskich maczali swe ręce

Niemcy. Trzeba dodać, że Niemcy-chrześcijanie,na każdym kroku
podkreślający swoje oddanie sprawom krzyża. W interesie Kościoła

leżało niewątpliwie, aby Pomorzanie, a także Wilkowie-Lutycy przy
łączyli się do wielkiej grupy szczepów słowiańskich, jaką stanowiła

nawracająca się Polska, i razem z nią przyjęli chrzest. U książąt sas
kich, kulturtrii,gerów i prononsowanych apostołów, raz jeszcze zwy
ciężył interes osobisty nad dobrem religii chrześcijańskiej: woleli,
aby Lutycy i Pomorzanie na kilka dalszych wieków' brnęli w pogań

stwie, aniżeli, żeby Polska miała się zająć ich nawróceniem. Podszczuli
przeciw sobie dwa bratnie szczepy.

To szczucie weszło teraz do stałego repertuaru niemieckiej polityki
i trwało kilka wieków, do tej mianowicie chwili, kiedy Niemcy, upo
rawszy się z Obotrytami i zachodnimi Lutykami - byli już przy
gotowani do zajęcia Pomorza Zachodniego. Przez całe panowanie
Mieszka I, następnie Bolesława Wielkiego, aż po czasy Krzywoustego
Lutycy północni (nadbałtyccy) i południowi (na poludniowy-zachód
od Szczecina) byli zawziętymi wrogami Polski. Dawali się namawiać

na chwilowy sojusz Niemcom i Czechom. Zwłaszcza ci pierwsi w mi
strzowski sposób umieli wyzyskiwać swarliwość szczepów słowiań

skich, aby małych Lutyków i większych Czechów użyć za narzędzie

swej przeciwpołskiej, a w dalszej konsekwencji i przeciwsłowiańskiej

polityki. Jeśli chodzi o Czechów, ta swarliwość nie odstąpiła ich na
całe tysiąc lat. W roku 1938 wpadają w sidła, które na nowo po trak
tacie wersalskim zaczęli na siebie motać.

Nic się tam nie zmieniło przez tysiąc lat. W roku 965 Ibrahim
Ibn Jakub wypisał pewną sentencję i ta sentencja jest tak żywa, jakby
ją napisano wczoraj:

,,1 w ogóle Slowianie są fo ludzie odważni i zaczepni. Gdyby nie
bylo wśród nich rozdwojenia wskufek wielu rozgalęzień ich pokoleń

(plemion) i rozdrobnienia ich plemion, ż a d e n l u d n a z i e m i .n i e
m ó g l b y s i ę p o f ę g ą z n i m i ~ i e r z y ć."

Gdy się Polsce tych czasów przyjrzeć - widać, że środek

państwa znajduje się koło Poznania. Dziś Poznań leży na kresach,
80 kilometrów od granicy niemieckiej .. Ale wtenczas, gdy się Polska
tworzyła, tu właśnie, w Poznaniu było serce kraju.
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Zachodnie plemiona słowiańskie w wieku X.

Historii Polski i jej dzisiejszych gorących, aktualnych problemów.
nie może zrozumieć ten, kto nie ma w pamięci tego oczywistego fak
tu, że oś geograficzno-polityczna Polski przesunęła się na wschód.
Że poczynając od Jagiellonów żyjemy wzdłuż zupełnie innej osi, ani
żeli wówczas, gdyśmy zaczynali żyć politycznie za Piastów. To, geo
graficznie rzecz traktując, dwie zupełnie inne Polski, dwie zupełnie

różne koncepcje państwowe. Powinni ten fakt mieć w pamięci dobrze
ci, którzy tak chętnie wspominają o "powrocie do .Polski Chrobrego".
Ten powrót jest jak najsłuszniejszy, jak najbardziej pożądany i - ko
nieczny, chodzi tylko o to, aby związane z nim wspominki były bar
dziej wiedzą i pewnością.
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Poznań jest sercem Polski. Wokół tego centrum rozchodzą się

promieniami miasta peryferyjne: na południu Kraków, na wschodzie
Kruszwic-a, Giecz, vVłocławek, Gniezno, na północy Gdańsk, Koło

brzeg, Kamień, \Vołyń i Szczecin, na zachodzie zaś Lubusz, Krosno,
Santok, Głogów, Wrocław, Niemcza..vVrocław, leżący dziś kilkadzie
siąt kilometrów od granicy polskiej, w owych czasach był grodem kre
sowym, ale nie granicznym; jeszcze cały szmat przestrzeni miał przed
sobą. Warto przecież pamiętać, że jest taka ch\viła po śmierci Krzy
woustego, kiedy Piastowie śląscy, Henryk Brodaty i Pobożny, a szcze
gólnie Henryk Probus (prawy) sięga po polską koronę królewską i by
najmniej nie myśli o Krakowie jako o swojej siedzibie. Takie były

możliwości: że se·rce Polski przesunie się jeszcze bardziej na zachód,
że Polska będzie jeszcze bardziej państwem zachodnim.

-, Kto uświadomi sobie ten fal.-t, zrozumie~ dlaczego pierwsi Piasto
wie tak wielką rolę przypisywali Odrze, dlaczego kronikarz utrwalił

pierwszy gest pierwszego władcy Polski na tle owej rzeki. Ściśle rzecz
biorąc,'nad tą właśnie rzeką zawiązywał się początek państwa. Odra
jest rzeką politycznej koncepcji Polski Piastowskiej.

Znaczenie rzeki polega nie tylko na jej samym strumieniu; po
lega na tym, co ten strumień razem z dopływami ogarnia. Nie jest
przesadą mówić, że rzeka wiąże ziemię, związuje pe\vien obszar w je
dną calość. l\'loŻDa kartę geograficzną podzielić właśnie na takie do
rzeczne wielkie blok; ziemne. \Vewnątrz każdego bloku biegnie jego
nerw centralny i spajający: rzeka.

vViąże taki blok przestrzenny również i Odra. vVe władaniu

pierwszych Piastów była ziemia górnej Odry: Śląsk; była ziemia środ

kowej Odry: Łużyce i Ziemia Lubuska. Kto nie chciał stracić tych
dwóch terenów, musiał mieć jeszcze dolny bieg rzek;. Tę oczywistą

prawdę potwierdza dalsza historia: Polska traciła te trzy części w ko
lejności przeciwnej, jak je zdobywała: naprzód Pomorze, później Lu
busz. a na końcu Śląsk. Ale już w chwili utraty Pomorza Zachodniego
mogła być pewna: straci całą rzekę.

Łączył się z tym wszystkim jeszcze jeden czynnik: po prostu ko
munikacyjny. Najlepszymi drogami w owe czasy były rzeki: dość po
wiedzieć, że wszystkie grody na zachodzie Polski powstaly przy bro
dach na Odrze i jej dopływach. Szczególnie ważna była ta właśnie

sprawa w Polsce Piastowsk;ej: tak się złożyło, że w pośrodkll państwa,

między jego wschodem i zachodem, między południem jego i północą
położyły się wielkie bagna i moczary Noteci, zaległy olbrzymie, nie-:
przebyte puszcze. Odra była w tych warunkach k-westią życia dla pań

stwa, które chciało być państwem morsk;m.
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Profesor Zygmunt 'Wojciechowski w swoich doskonałych stu
diach o najda'wniejszej Polsce przyjmuje dwa pojęcia: pojęcie ,.ziem
macierzystych Polski" i pojęcie Polsl-i Piastowskiej. Przy tym p~jęcie

pierwsze jest węższe.., pojęcie drugie szersze, pokrywa się bowiem
z wielką koncepcją Chrobrego, aby gnmica.mi państwa objąć wszyst
kich Słowian zachodnich.

Polska Mieszka I składała się z następujących szc.zepów: Polan,
Mazowszan, 'Wiślan, Ślęzan, Lubuszan i Pomorzan. Kryterium odrÓŻ

niania tych szczepów jest natury języko"\V-ej. Języko~awcy st\v-ler
dzają, że wyliczone wyżej szczep) był) sobie najbliżej pokrewne
i tworzyły tzw. "grupę polską". Ta właśnie grupa polska, biorilc rzecz
w wymiarach geograficznych, tworzyła terytorium "ziem macierzy
stych polskich".

N atychmiast trzeba jednak zaznaczyć, że "grupa polska" byla
tylko jedną częścią szerszej grupy językowej, mianowicie .,grupy le
chickiej", do l.-tórej należeli jeszcze Weleci i Obotryci, Łużyczanie,

Serbowie, to znaczy cala północno-zachodnia Słowitlńszczyzna, sze
roko rozpostarta w samym centrum Europy.

I tu rodzi się wielkie zagadnienie: czy rozróżnienie grupy lechic
J..iej i grupy polskiej nie jest sprawą wtórną; czy fal.-t, że właśnie tereny
grupy polskiej utrzymaly się jako ziemie macierzyste państwa pol
skiego, nie spowodował tego, że ten podział w ogóle wypłynął: czy
w wieku X podział posiadał odpowiednik w terenie. to znaczy, czy były

zasadnicze różnicejęzykowemiędzyvVelet9.IIli a Polanami? Odpowi.edź

językoznawców jest negatywna. Nie, różnic nie było. Jest rzeczą wię

cej niż prawdopodobną,że wyodrębnieniegrupy polskiej na-taJ)iło do
piero później; w czasach pierwsz) ch dwóch Piastów język

Słowian między Łabą i Wisłą był, z wyjątkiem odchylen lokm
nych. niemal identyczny. \V każdym razie posiadał mniej różnic~

niż dziś nawet jeszcze posiadają ich pomiędzy sobą poszczególne dia
lel.-ty niemieckie.

Tylko w tym świetle staje się zrozumiałyplan Chrobrego: nie za
dowala się granicami wytyczonymi przez Mieszka, ale buduje plan
·większy. Chce mieć w granicach swego państ\va nie tylko to, co póź

niej nazwano grupą polską, ale oprócz tego wszystkich vVeletów, Obo
trytów Łużvczan i Serbów. nie mówiac już o zamiarach w stosunku
d~ Cz~ch i Słowaczyzny. Chęć posiad~nia Czech i Moraw wypłynęła
z kalkulacji politycznej i szerokiego lotu fantazji, ule poprzednie za
miary były na pe'wno nie kalhI1acją, tylko procesem naturalnym.
Chrobry odziedziczyłpo ojcu razem ze zrębem politycznym państ\va

równiet myśl, że to państ\vo jest sprawą nie skończoną, że się dopiero
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Bolesław Chrobry wbija zachodnie slupy graniczne swego państwa.

formuje. Odziedziczył również zasady, według których Mieszko po
czął państwo układać: łączył ze sobą ludzi mówiących tym sa
mym językiem. Poszedł dalej ojcowską drogą. Wiele rzeczy mu się

powiodło, choć nie zdążył dokonać celu ostatecznego: powiązać ze
sobą wszystkich ludzi tym samym językiem mówiących.

Jak się to wszystko logicznie i jasno wiąże w świetle nowych wy
ników naukowych. Praca historyka i prehistoryka różni się między

sobą kierunkiem poszukiwań. Prehistoryk, ustaliwszy pewną, najdaw
niejszą grupę kulturową - idzie w przód, stara się ją podprowadzić

jak najbliżej historii pisanej. Historyk idzie w kierunku przeciwnym
- stara się fakty udowodnione dokumentami przesuwać jak najbar
dziej ku tyłowi, w głąb i w mrok czasów.



Jest nadzieja, że się tych dwóch kiedyś spotka. Podobni są do
pracowitych górników, którzy świdrują korytarz skalny z dwóch prze
ciwnych punktów. Korytarz powinien się związaćkiedyśw jedną całość.

Dzisiejszy prehistoryk mówi o bardzo dawnej, przedchrystusowej
kulturze łużyckiej na ziemiach środkowej Europy; historyk stwierdza
w wieku X potężną grupę ludzką na tych samych terenach, mówiącą
wspólnym językiem.

Są wszystkie dane po temu, aby między tymi dwoma punktami
położyć znak równości.

W obfitującym zdarzeniami roku 1937 zdarzył się w Polsce wypa
dek, który uszedł powszechnej uwadze. Wypadek ważny i doniosły: ni



Fresk Jana Zamoyskiego i Bolesława Cybisa (z "Bractwa św. Łukasza")

mniej ni więcej, tylko zburzył do szczętu, od razu, bezapelacyjnie po
glądy, z którymi nie można sobie było poradzić przez kilka stuleci.

Na terenach leżących opodal katedry gnieźnieńskiej ukończona

została pierwsza część wykopalisk prehistorycznych, prowadzonych
przez Instytut Prehistoryczny Uniwersytetu Poznańskiego. Po długich

poszukiwaniach udało się odszukać miejsce, na którym 'stał dawny
gród gnieźD.ieński. Już pierwsze rozkopania wykazały, że miejsce to,
położone na wzgórzu, nosiło na sobie nie jeden gród, i nie w jednym
tylko czasie, ale że tych grodów następujących po sobie było kilka.
Najmłodszy. znajdował się najpłyciej i pochodzi z okresu Mieszka
albo Chrobrego. Pod nim, w niższych warstwach znaleźli prehistorycy
resztki innych budowli grodowych.

Taki prehistoryk przewraca warstwy ziemi, jak karty książki. Im
głębsza warstwa, tym starsze znaleziska. W ten sposób w Gnieźnie,



w przedsionku Wojskowego Instytutu Geograficznego w Warszawie.

po ustaleniu ośmiu warstw, dostano się do najniższej : odpowiada ona
końcowi wieku VII po Chrystusie. Warstwy są różne, ale istnieje mię

dzy nimi ścisła, chronologiczna łączność. Każda wykazuje, że w' tym
miejscu stał gród. Gród ważny, najpewniej książęcy, co zresztą po
twierdzone zostaje już i przez historię.

Mieszkał w tym grodzie książę (pierwsi władcy Polski nie mieli
stałych siedzib, przenosili się z dzielnicy do dzielnicy), książę rządzący

albo jeden z jego podwładnych,w każdym razie zawsze człowiek waż

ny, jeden z tych, którzy byli założycielami nowego państwa.

W poszczególnych warstwach ziemi znajduje się przy rozkopy
waniu nie tylko zmurszałe belki i głazy kamienne; w wielkiej ilości za
legają te ziemne pokłady również i przedmioty, które służyły do życia

codziennego mieszkańcom grodu. Przedmiotów takich znaleziono ty
siące. Różnych. I takich, ktorych nikt nie oczekiwał. Któż bowiem



myślał, że w pokładach z X stulecia znajdą się kompletne przybory
toaletowe oraz kosmetyczne, i to nie przywiezione ze wschodu czy
południa, tylko już przez własny, krajowy przemysł wykonane.

Nie o kreślenie wszakże obrazu obyczajowego na podstawie nie
spodzianych znalezisk chodzi. Ważność odkryć gnieźnieńskich polega
na tym, że wśród setek i tysięcy przedmiotów używanych przez na
szych przodków od wieku VII do XI nie ma zupełnie przedmio
tów pochodzenia nordycznego, wikińskiego. germańskie

go. Ani jednego przedmiotu!
Nie wiem, czy wszyscy zdają sobie sprawę. co to znaczy. Nauka

niemiecka do dzisiaj twierdzi, że państwo polskie zostało zorganizo
wane przez rycerzy germańskich. Jest to tzw. "teoria najazdu", gło

szona, niestety. równieżprzez dawniejszych polskich historyków: Szaj
nochę, Piekosińskiego,Krotoskiego. Według tej teorii dynastia pierw
szych książąt polskich pochodzi od rycerzy germańskich, którzy zie
mie lechickie najechali i postąpili z nimi. jak później z Rusią. Wyna
leziono zresztą nawet malownicząnazwę dla Mieszka, który miał być

rzekomo skandynawskim rycerzem Dagonem.

Zawiązki państwa polskiego poczynały się w dzisiejszej Wielko
polsce. Punkt ciężkości nie stał w jednym miejscu. Przesuwał się na
przestrzeni kilkudziesięciukilometrów, między Poznaniem, Gnieznem
i Kruszwicą. W pewnym okresie czasu związany był z Gnieznem,
w innym z Kruszwicą. Skoro ",ięc w jednym z tych punktów. pomimo
najskrupulatniejszych poszukiwań. nie udaje się znaleźć przedmiotów
pochodzenia skandynawskiego, "teoria najazdów". stworzona (dziś to
już wiadomo z całą pewnością) jako argument polityczny przez
Niemców, a polskim historykom zręcznie podrzucona - musi upaść

ostatecznie i raz na zawsze. Założyciele państwa polskiego nie byli
pochodzenia germańskiego.

Ale kim byli?
Odpowiedź jest jedna, logiczna: byli oni krwią krwi i kością ko&ci

tych. którzy tutaj od prawieków mieszkali: wojewodami wybieranymi
na czas wojny, sędziami na czas pokoju. Rzecz oczywista, musieli mieć
przodków. Z kamienia się nie poczęli. Nie było tylko ludzi, którzy
by nam imiona poprzedników przekazali. Wiadomo jedynie z później

szych nieco źródeł, że w czasach przedhistorycznych rywalizowały ze
sobą dwa przodujące rody, Popielidów i Piastów. Starszy ród, usado
wiony w Kruszwicy (vetus regia), skutkiem niepopularnościi wad (któ
rych liczne odbicia znajdują się w podaniach lechickich) ustąpił rodowi
młodszemu,energicznemu. zdobywczemu, który w stosunku do starego
był rodem dorobkiewiczów. Ale młodość zawsze dystansuje wyczer-
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pującą się sędziwość. Rzecz zresztą możliwa, że Piastowie byli ~ajor
domusami na dworze Popielów, majordomusami, czyli piastunami.
Stąd nazwa.

~dało się historykom wywieść poprzedników pierwszego władcy
polskiego, a nawet zakreślić im ramy czasowe! Ale mimo wszystko są

to tylko przypuszczenia i pewności zupełnej dać nie mogą. Ta przy
puszczalna tablica protagonistów przedstawia się następująco:

Popielidzi.

Ziemowit Piast (861-892).
Leszek (892-913).
Ziemomysł (913-960).
Mieszko I (960-983).

Ziemomysł miał trzech synów: Mieszka, którego zwano pOZnle]
w źródłach "królem północy", Czcibora i trzeciego, którego nawet
z imienia nie zna historia.

Jakżeż się dziwić, że uczeni ówczesnego świata, geografowie i kro
nikarze, mało wiedzą o środkowej Europie, skoro świat ówczesny
chwieje się w posadach, a pojęcie Europy dopiero się tworzy. W sta
Tożytności przecież tego pojęcia nikt nie znał. Imperium rzymskie sta
nowiło całość, a na tę całość składały się zarówno ziemie europejskie
jak afrykańskie, a nawet azjatyckie. Nic się w tym stanie rzeczy nie
zmieniło.po upadku imperium rzymskiego, a. powstaniu państwa za
chodnio-rzymskiego. Na miejsce cesarzy rzymskich przyszli władcy

pochodzenia germańskiego, ale dotychczasowy układ warunków trwał

dalej. Germanie asymilowali się, rozpływali, ale ani im w głowie

postało zakładać własne, germańskie państwa.

Jak stwierdza za Pirenne'm, historykiem belgijskim, profesor
Z. Wojciechowski, Europę, a również Niemców stworzyli - Arabowie!
Wspaniałyżart historyczny, ale żart zawierający najczystszą pod słoń

cem prawdę. Arabowie, czyniąc z Afryki podboje w Hiszpanii, poczęli

dobierać się do skóry plemienia Franków, które usadowiwszy się wygo
dnie, zaczynało przeżywać miłą sjestę leniwego wsiąkania w ogniste
temperamenty południa. Arabowie przerywają sjestę. Każą się bronić.

Pod ich wpływem powstaje wojsko frankońskie, piechota i jazda.
Z wojska wyrastają przywódcy i wielkie ambicje. Rezultat przechodzi
oczekiwanie: wspaniałe państwo Karola Wielkiego.

Nie trwa ono długo. Rozpada się na trzy części. Część wscho
dnia tworzy zawiązek późniejszegopaństwa niemieckiego. Ale trzeba
ciągle o tym pamiętać: wszystko to dzieje się w tej części Europy,
która ciąży ku południowi. Nowopowstałe państwo niemieckie inte
resuje się przede wszystkim sprawami południa: jakby to sprawić, aby
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Italia nie wysunęła się z rąk. We Włoszech leżała ambicja większości

władców niemieckich aż do wieku XIII, z czego uczeni niemieccy czy
nią cesarzom gorzkie wyrzuty.

Bo tylko tym południowym zainteresowaniom przypisać trzeba
ów fakt, że władcy, zajęci sprawami włoskimi, dopuścili w wieku XII
do rozbicia swego państwa na drobne a niezależne kraiki feudalne,
które się tylko żarły między sobą, zamiast wspólnymi silami z miejsca
osadzić plany samodzielności pierwszych władców polskich.

Całe szczęście, według uczonych niemieckich, że znaleźli się po
mimo wszystko tacy ludzie, którzy potrafili choć w części naprawić

błędy cesarzy. Tymi ludźmi byli margrafowie graniczni. Sprawa ich
zaś wyglądała tak: na wschodnich granicach swego państwa cesarze
tworzyli placówki wartownicze, czyli marchie. Margrabia otrzymywał

kawał ziemi i przykaz, że ma pilnować granicy. Z początku był to zwy
kły urzędnik, osiadły dożywotnio, nie dziedzicznie. Było to dyktowane
przezornością, albowiem na takich wartowników granicznych garnęli

się ludzie nie bardzo pożądani wewnątrz kraju, niepewni, awanturnicy,
szerokie natury i zwyczajni oczajdusze. Odpryski znakomitszych
rodów.

Dzisiejsi uczeni niemieccy karcą cesarzy, nie szczędzą natomiast
słów pochwały margrafom. Że byli zapobiegliwi i bardziej przewidu
jący. Pewnie, że byli. Cesarze posiadali kłopoty w Italii, margrafowie
mieli pozostawiony sobie wschód, więc też ustawicznie myśleli, jakby
najwięcej tego wschodu zagarnąć dla siebie. W pewnym okresie, pod
czas wojen polsko-niemieckich za Chrobrego jest aż sześć takich gra
nicżnych marchij. Liczba ich często się jednak zmienia. Ale tylko do
czasu, kiedy urząd margrabiego poczyna być stanowiskiem dziedzicz
nym i kiedy na arenie dziejowej zjawia się osobistość Albrechta
Niedźwiedzia, hrabi na Ballenstaecie.

Ten Albrecht Niedźwiedź jednoczy w swoich rękach wszystkie
marchie graniczne, zakłada własną dynastię askańską, tworzy nową

prowincję niemiecką, Brandenburgię, która stanowi fundament Prus.
Zrazu nowy margrabia posiada tylko "starą marchię" na lewym brzegu
Laby, następnie zdobywa słowiańską Brandenburgię i z biegiem czasu
coraz bardziej powiększa swoje posiadłości ku wschodowi. Co Polska
przez lekkomyślność lub niesprzyjające okoliczności opuści, natych
miast Albrecht Niedźwiedź i jego następcy pilnie a skwapliwie zagar
niają. Korzystają ze wszystkich sposobów, korzystają z głupoty lek
komyślnego Bolesława Rogatki śląskiego, który dobrowolnie oddaje
Brandenburgii Lubusz i Łużyce. Od pierwszych chwil wystąpienia na
widownię dziejową Zakonu Krzyżackiego, Brandenburgia zaznacza
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linię swoich dążeń. Ta linia w swoim dążeniu posiada dwa cele: połą

czenie się z ziemiami Zakonu i odcięcie Polski od morza.
Jest więc rzeczą zrozumiałą, dlaczego uczeni niemieccy chwalą

margrabiów, a szczególnie Albrechta Niedźwiedzia:Niemcy, podzielone
na państewka feudalne, rozpadłyby się zupełnie i zniknęły z powierz
chni ziemi, gdyby nie raubritterzy-margrabiowie. Oni wypracowali
nową dzielnicę Niemiec, która wzmogła się na siłach i z której wyszło

zjednoczenie dzisiejszych Niemiec. "Rozwój terytorialny Prus - pi
sze prof. Wojciechowski - w stosunku do ziem macierzystych Polski
był kamieniem węgielnym późniejszej potęgi politycznej Prus". Bo
jak Polska dzisiejsza nie jest dokładnie Polską zamierzoną i plano
waną przez Bolesława Chrobrego, tak dzisiejsze Niemcy w mierze je
szcze większej nie są Niemcami cesarzy rzymskich narodu niemiec
kiego. I tu oś geograficzna uległa przesunięciu. Ale przesunięciu na
wschód.

Gdy na południu i zachodzie substancje historii są tak płynne

jak lawa, która jeszcze nie zakrzepła, jakże się dziwić, że nie zajmo
wano się tym, co działo się dalej ku wschodowi, na przykładw Polsce.

Na to więc, co działo się w Polsce przed Mieszkiem I, dokumen
tów historycznych nie ma, pozostaje tylko domysł i okruchy wiado
mości. W puszczach i borach żyli ludzie. Zyli grupami, które rozkła

dały się wokół jakiejś wody, wokół urodzajniejszego kawałka ziemi,
albo w wytrzebionej łysinie lasu. Miejsca było wiele (historyk wylicza,
że na ziemiach macierzystych Polski za Mieszka było trzy czwarte
miliona mieszkańców, po podbojach Chrobrego - milion), gromady
ludzkie żyły w odosobnieniu, w znacznym od siebie oddaleniu. Tak
było przede wszystkim w dorzeczu Odry, gdzie znajdowały się wielkie,
nieprzebyte błota. Grząskość gruntu wpływała na izolację.

U jej podstaw stała zasada rodowa społeczeństw słowiańskich.

Zamieszkali w pewnej okolicy ludzie wywodzili się zazwyczaj z jed
nego rodu, który z biegiem czasu rozradzał się i powiększał, 'tworząc

odprysk plemienny, oznaczony jedną nazwą i w kulturze życia całego

wykazujący drobne odchylenia. Owi Lubicze, Zarembowie, Topor
czycy, Lisowie, Doliwowie, p,ałucy, Nałęcze, Starekonie, owe rozro
dzone później szeroko rodziny polskie - to wszystko następcy daw
nych rodów i odmian regionalnych.

Zasada rodowa zakładała wspólność majątkową członków jedne
go rodu, ale władzę oddawała najstarszemu. Poza tym ona właśnie

ustalała bardzo ścisłe przepisy zwyczajowe, których się konsekwentnie
trzymano. Gdy później, za Chrobrego urośnie władza książęca i stwo
rzy nowy układ zwyczajowy, długi czas będzie musiała walczyć z tra
dycją czasów rodowych.
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Pod wpływem czynników zewnętrznych,najazdów, czy klęsk ży

wiołowych naj bliżej sieqie mieszkające rody łączyły się razem, a ta
powtarzająca się okazja stwarzała poczuCie wspólnoty plemiennej.
W chwili niebezpieczeństw musieli się pojawiać ludzie zdolniejsi
i energiczni, .którym godzono się oddawać władzę nad całością. Gdy
niebezpieczeństwoustępowało, władzę skwapliwie cofano, ale w umy
śle tego, który ją dzierżył, wspomnienie władzy musiało zostawać.

Drobne wzmianki historyczne, ubocznie rzucane, stwierdzają, że

w dawnej Słowiańszczyźnie istnieli ludzie, którzy marzyli o stworze
niu państwa ogólnosłowiańskiego,a nawet były udane w tym kierunku
próby. W VI wieku wielkie mocarstwo chciał stworzyĆ Samon, w wie
ku VIII tym wielkim imperium słowiańskim południowo-zachodnim

miało być państwo wielkomorawskie, w wieku IX Obotryci omal że

nie stwarzają wielkiej i trwałej potęgi politycznej.

Myśl taka musiała się jawić równieżw umysłach ludzi mieszkają
cych między Notecią, Wartą i Odrą. A ta myśl zaczęła się wreszcie
kiedyś realizować. Po prostu człowiek, któremu dano uprawnienia na
czas przejściowy, po ustąpieniu niebezpieczeństwanie oddał ich. Wła
dzę zatrzymaLsiłą przy sobie. Powoli, na przestrzeni wielu lat, pewnie
wieków,· dokonywało się zaokrąglanie ziem objętych władzą. Może

taka walka jak Popielów z Piastami odbywała się kilkakrotnie?

W każdym razie pewna jest taka droga: od skromnej chaty wieś

niaczej do stolCa wielkoksiążęcego. Wolno tu tego prostego porówna
nia użyć, skoro nie wahał się go przytoczyć uczony tej miary, jakim
był profesor Stanisław Zakrzewski.

Są okresy, w których geniusze rodzą się obficie, i są później ta
kie, jak najupart5zy ugór. Przełom dwóch tysiącleci naszej ery był

czasem żyznym, mało kiedy urodziło się tak wielu genialnych wład

ców, jak właśnie wtedy, przy końcu pierwszego tysiąclecia ery chrze
ścijańskiej. Ziemia jakby obdarzona została jasnowidzeniem, że roz
poczyna się oto nowy okres dziejów i potrzebni będą dobrzy gospoda
rze, którzy ten okres będą musieli urządzać.

W Niemczech zj awił się władca na miarę nieprzeciętną, Otton I,
w Szwecji rządził Eryk Zwycięski, na Rusi WłodzimierzWielki. Wiel
kimi byli i Stefan węgierski, i biZantyjski cesarz Bazyli II Bułgaro

bójca, i Kanut duński, i nawet pomniejszy władca, ale równie świetny

myślą i talentami, doża wenecki Piotr II Orseoli. Niepospolitym czło

wiekiem był również w owe czasy Namiestnik Chrystusowy - Syl
wester 11
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Wśród tej plejady świetnych imion nie brakło także imienia
polskiego i to, biorąc hierarchicznie, na jednym z pierwszych miejsc.
Bolesław Chrobry Wielki był człowiekiem o niepospolitych zdolno
ściach: wodza, dyplomaty i gospodarza. Wszystkie swoje zalety, całą

swoją wielkość wziął po ojcu.
Bo już Mieczysław był człowiekiem niepowszednim. Nie ulega

wątpliwości, że się w dzisiejszej Polsce tych pierwszych władców nie
docenia. Łatwo wyrecytować: żałożył państwo, ochrzcił kraj, prowa
dził wojny. Ale przecież za każdym tym zdarzeniem, łatwo wymawia
nym, krył się głęboki, żmudny namysł. Na przeprowadzenie każdej

takiej rzeczy potrzeba było talentu, ba, wielkości! Samo ochrzczenie
Polski stanowiło dzieło nie tylko już niezwykłe, ale i bardzo trudne.



Pogaństwo, acz takie łagodne w akcesoriach i malownicze, posia
dało swoją siłę i opór leżący w wielowiekowej tradycji. Przeciw
władcy, który by chciał porzucić dawnych bogów, po puszczach i ostę

pach, po całym kraju, nawet po grodach czaiła się konspiracja, grożąca
zemstą powalonych wielkości. Kto w podobnych warunkach ważył się

aż na taki trud - zdał przed historią egzamin z dojrzałości po
litycznej.

Bo trzeba to zaznaczyć, że upieranie się przy pogaństwie, w sy
tuacji ówczesnej, równało się plemiennej śmierci. Proces chrystiani
zacji dojrzał na tych terenach już zupełnie. Kto w czas się orientował

w sytuacji i uprzedzał wypadki, ratował niezależność. Mieszko zorien
tował się i - ostał; przepadli Obotryci i Lutycy, przepadli Ranowie
i część Pomorzan, zawzięci wyznawcy bogów pogańskich.

Tu jest czas wreszcie na zajęcie się rolą Kościoła w ówczesnej
Europie. Europa jest dalszą kontynuacją cywilizacji śródziemnomor

skiej. Niemcy dzisiejsi twierdzą inaczej: że to oni wytworzyli nową,

niezależną, samodzielną cywilizację, którą później Europa od nich
przejęła. Naprawdę zaś było tak, że całą cywilizację Rzymu zapoży

czyli Germanie podczas swych wypraw południowych, i w stosunku
do innych narodów spełnili tylko rolę listonoszów. Zresztą bynaj
mn.iej nie bezinteresowną. (Jak bardzo się historia powtarza, świad

czy fakt najnowszy: narodowy socjalizm nie urodził się przecieżw Ber
linie, _urodził się wRzymie; czarne koszule brunatnym matkowały).

Zapożyczenie kultury szło dwoma torami: świecką i kościelną.

Po długich staraniach, zabiegach i mozołach król niemJecki Otton I
(936--973)wkłada na swoją giowę, namaszczoną przez' papieża, ziotą
koronę cesarską, staje się cesarzem rzymskim narodu niemieckiego.
·który ·'to' ,tytuł będzie przysługiw~ł władcom niemieckim aż do roku
1806, do czasÓw Napoleona.

, ,- Cesarz rzymski! to coś znaczyło. Świat ówczesny na niebie uzna
wał jednegCl władcę - Boga, na ziemi dwóch Jego zastępców: dla
spraw kościelnych - papieża, dla spraw świeckich ~ cesarza, który
był ramieniem -zbrojnym papiestwa. W najpełniejszym przecież roz
kwicie stoi w owe czasy mit jednego, wielkiego' jInperium w ramach

.papiestwa i cesarstwa.'" .

Cesarz jest ramie~iemRzymu. Ale Otton był nie. tylko rzymskim
cesarzem, był także i przede wszystkiin, Niemcem. Ukuto wówczas
hasło~ Nie wystarczy być chrześcijaninem'samemu, należy pogan na
wracać. To piękne i szczytne hasło, wypowiedziane przez cesarskie
usta, specyficznie się strawestowało w_ niemieckim sercu: nawracać

znaczyło - niemczyć. Cóż za wspaniałą koniunkturę posiadała jednak
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ta nacja: za jej tylko pośrednictwemmusiała przechodzić na drugich
owa fala, której nikt nie mógł się uchylić: chrześcijaństwo. Aż dziw
bierze, że mając taką koncesję w rękach i tak mało skrupułów w su
mieniu, nie wynarodowili całej Europy.

I oto jeszcze jeden dowód geniuszu Mieszka. Gdy już zdecy
dował się na przyjęcie chrześcijaństwa,nie przyjmuje go z głównego

wówczas źródła, ale od jednego z lenników cesarza, z kraju słowiań

skiego, z Czech. Żona Mieczysława I, Dobrawka, jest córką Bolesła

wa, księcia czeskiego. I jeśli w ciągu dziejów bliski pokrewieństwem

naród czeski odgrywał wobec Polski tyle razy dwuznaczną, a nieraz
nikczemną rolę - tej jednej usługi nie można mu zapomnieć.

Przyjęcie chrześcijaństwaza pośrednictwem Czech sprawiło, że

przynajmniej nie wszyscy księża, którzy przyszli do kraju, byli naro
dowości niemieckiej. Przynajmniej część.

Gdy uczeni niemieccy SYpią obfitymi admonicjami pod adresem
swoich rzymskich cesarzy, jeden zaszczytny (choć nie bez zastrzeżeń)

czynią wyjątek: właśnie wobec Ottona I. To był genialny władca.
.władca z szeroką głową. Mogły się w niej pomieścić i sprawy rzym
skie, i sprawy wschodnie. On to z Merseburga, gdzie dotychczas kró
lowie niemieccy najczęściej przebywali, przesunął swą siedzibę bliżej

ku północnemu wschodowi, do słowiańskiej miejscowości nad samą

Łabą - miejscowości noszącej nazwę Dziewin, a przezwanej odtąd

Magdeburg. Gdy ze swojej siedziby w .Magdeburgu, z lewego brzegu
Łaby patrzał Otton ku Słowiańszczyźnie - musiał mu się rysować

ten tysiącletni plan: zdobycia nowego kraju. Wiedział, że plan nie
jest łatwy do wykonania, że może jest obliczony na setki lat, ale za
czął go realizować natychmiast.

Kiedy przyszło do zakładania w tych stronach biskupstw no
wych, nie rozpoczęto od Magdeburga; ale właśnie założono naprzód
biskupstwo w Hobolinie-Havelbergu, w Braniborzu-Brandenburgu,
następnie w Merseburgu, w Życzu i w Miśni. Trzeba zresztą bezstron
nie przyznać, że Otton I plan podboju Słowiańszczyznyprzeż wpły

wy kościelne obmyślił bardżo grunto,,"nie i zakroił na szeroką miarę.

W Magdeburgu, stolicy arcybiskupstwa, powołał do życia klasztor,
w którym zakonnicy mieli się uczyć języka słowiańskiego - sam ce
sarz pobierał zresztą naukę tego języka - zachęcał do poznawania
obyczajów tubylczych, zalecał wysiłek największy, wiedząc, że sama
siła .nie da skutków pomyślnych. Przy czym rzecz charakterystyczna:
Polska nie została włączona do tego nowego arcybiskupstwa, stano
wiła zbytnią potęgę, której Otton nie mógł dać rady.

Ale wykonanie dalekie było od założeń. Ówczesne społeczeństwo

niemieckie gardziło.motłochem słowiańskim, a to uczucie pogardy
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i niechęci udzielało się klerowi. Nauka języka nie postępowała spraw
nie, w nowopowstałych diecezj ach-sufraganiach księża siedzieli izolo
wani od środowiska ludności tubylczej. Związki i styczność z nim po
posiadali zaś poborcy świeccy, którzy i z rozkazu i na swoją rękę

darli podatki i trybuty, zniechęcając tylko do nowej wiary i utożsa

miając ją z naj gorszym bezprawiem.
Zagłębiając się w tych wątkach, nie można ujść ogólnej refleksji

historycznej: o nadużywaniu wielkich i świętych idei dla celów egoi
stycznych i poziomych. Nie ma w dziejach przykładu tak brutalnego
i cynicznego nadużycia chrześcijaństwa dla celów świeckich i zbrod
niczych, jak to się wyraziło w historii Niemiec. Sprawa Zakonu Krzy
żackiego system ten ukoronowała. Gdy wielka idea przestaje służyć,

porzuca się ją i wyklina. Gdy kanclerz Adolf Hitler mówi dziś o wiel
kich Niemczech i państwie Karola Wielkiego, nie powinien równo
cześnie udzielać głosu Alfredowi Rosenbergowi, który kopie i poniża

katolicyzm. Historia zresztą powtarza się ponownie. Światem prze
ciąga od niedawna wielka idea narodowa, idea nie tak święta, jaką

było chrześcijaństwo, ale idea wielka i piękna, w hierarchii wartości

ludzkich na drugim miejscu stojąca. Jesteśmy świadkami preparo
wania tej idei przez Niemcy na nowy instrument zaborczy. Nacjona
lizm bowiem niemiecki w tej chwili nie służy już tylko sprawom na
rodu niemieckiego, służy niemieckiemu imperializmowi. Gdy prze
stanie być potrzebny, odrzuci się go i poniecha.

Mieszko l przynajmniej w pewnej części uniknął" zależności.
Przyjęcie chrześcijaństwa dawało Polsce politycznie niesłychanie

wiełe. Przede wszystkim kraj przestawał być, jako pogański, rezerwa
tem niczyim. Nikt już nie miał prawa' najeżdżać nań z mieczem
w ręku pod pozorem nawracania. Penetracja mogła się odbywać jui
tylko na drodze niekrwawej.

Po drugie, Kościół wzmacniał bardzo silnie władzę książęcą. Ko
ścioły, klasztory, biskupstwa i kler utrzymywani byli przez książąt.

Poza pełnieniem swoich świętych obowiązków byli urzędnikami księ

cia. Stawali się oparciem w zwadzie z wewnętrzną opozycją., z naczel
nikami rodów, które w miarę rozrastania się władzy książęcej, coraz
bardziej musiały ograniczać swoją rolę.

Wszystkie wielkie zalety i talenty Mieszka spotęgowały się

w Bołesławie Chrobrym. Geniusz jego ukazał się już w tych pierw-
. szych latach, kiedy musiał, młody i niedoświadczony, radzić· sobie

z intrygami niemieckiej macochy Ody, która jego braci przyrodnich
chciałaosadzićna stolcu Mieszkowym, puszczając z kwitkiem Bolesława.

Zabłysnąłpolityką wobec Czech, wobec Rusi, wobec Niemiec w trzech
trudnych wojnach, ale utrwalił się również w polityce kościelnej.

210



W szeregu cesarzy rzymskich narodu niemieckiego byli i tacy,
którzy naprawdę, szczerze i bez obłudy stawali się "sługami chrześci

jaństwa". Takim był przede wszystkim Otton nI. Stanowi! on typ
wspaniałego idealisty, prawego człowieka i gorliwego chrześcijanina.

Chrobry dał swoją miarę w zwrocie, jaki zrobił w stosunku do Nie
miec, w chwili gdy cesarzem został taki człowiek: zbliżył się do nich,
zaprzyjaźnił z Ottonem, ustalił prawdziwy stosunek chrześcijańskiego

księcia do chrześcijańskiego cesarza.
Zasłynął wówczas w całym świecie wielki męczennik za wiarę,

biskup czeski z rodu Sławników, św. Wojciech, którego umęczone

przez Prusaków zwłoki spoczywaływ kościele gnieżnieńskim. Cesarz
Otton III, zbliżając się coraz bardziej do Chrobrego, postanowiłodbyć

pielgrzymkę do grobu Świętego, który za życia był jego przyjacielem,
a zarazem odwiedzić sojusznika. Podróż do Gniezna poczęła się z żar

liwości religijnej, ale posiadała również swoje następstwa polityczne.
Za zgodą ówczesnego papieża erygowana została podczas gnieź

nieńskiego zjazdu nowa archidiecezja. Prymat Magdeburga jako me
tropolii dla całej Słowiańszczyzny środkowej Europy musiał ustąpić.

Nowa, już naprawdę słowiańska archidiecezja ustanowiona została

w Gnieźnie. Równocześnie założono podległe jej cztery sufraganie:
w Gnieźnie, w Krakowie, we Wrocławiu i - dla Pomorza - w Koło

brzegu. Z Poznaniem więc działało już diecezyj pięć.

Był to rok 1000. W równe dwadzieścia pięć lat potem Chrobry
koronował się na króla· polskiego. Koronacj a stanowiła następstwo

zjazdu gnieźnieńskiego.

Taka to była ówczesna Polska i tacy jej władcy. Obraz tamtych
czasów odbudować można w wielu dokładnych szczegółach, choć nie
przychodzi to bez trudu, bowiem wiadomości porozrzucane są frag
mentarycznie po różnych kronikach, dokumentach, raptularzach
i rocznikach, poczynając od opisu szacownego Ibrahima Ibn Jakuba.
I oto znów grymas historii: Pierwszy opis podróży po Polsce ze
wzmianką o dworze Mieszka i stosunkach ówczesnych nad Wartą

i Odrą daje kupiec, który w r. 965 wyprawia się ze skwarnego połud

nia nad Bałtyk, właśnie ów Ibrahim Ibn Jakub. A ten podróżujący

i ciekawy świata kupiec był naj autentyczniejszym Semitą! Cóż za
zbieg ·okoliczności i cóż za omen - pierwszym opisywaczem Polski
jest nie kto inny, tylko właśnie Żyd, Emil Ludwig dziesiątego stulecia.

Następstwo faktów: w roku 963 Mieszko ponosi klęskę, w chwili
gdy sięga po Pomorze Zachodnie. Sprawa wyraźnie się nie udaje.
Książę -<Vraca do domu. Ma już plan gotowy. Plan niełatwy, ale w trzy

211



lata zdołał go wypełnić: uczynił Polskę chrześcijańską. I zaraz potem
z posiłkami czeskimi wraca na miejsce swej niedawnej klęski - po
zwycięstwo.

Pomorze Zachodnie jest już w granicach Polski. Wprawdzie w la
tach następnych Niemcy próbują je odebrać, a w roku 972 niemiecki
graf Hodo wydaje nawet pod Cydyną wielką bitwę - ale i ta bitwa
i inne usiłowania nieprzyjaciół zawodzą, przynosząc Polsce zwycię

stwa. N a Pomorzu siedzi brat władcy polskiego Czcibor i silną ręką

trzyma bieg wszelkich spraw.
Pomorzanie mówią językiem tym samym co Polacy. Pomorze

między Odrą a Wisłą od najpierwszych dokumentów historycznych
znajdowało się w granicach Polski, wchodziło w skład "ziem macie
rzystych Polski". Stwierdza to pierwszy dokument polski, w którym
geografia i granice są uwzględnione, "Dagome iudex", 'akt poddania
ziem Mieszka Namiestnikowi Chrystusowemu. W, "Dagome iudex"
wymienione jest Pomorze, jak i wszystkie ziemie wzdłuż Odry leżące,

więc Ziemia Lubuska i Śląsk.

Na Pomorzu musiała istnieć od samego początku polska admini
stracja, ale trwałe jej formy wprowadza dopiero Chrobry. Za jego
czasów ustala się podział Pomorza, ze względów terenowych i dyna
stycznych, na dwie części: na Pomorze nadwiślańskie, Gdańskie, czyli
Wschodnie, oraz na Pomorze nadodrzańskie, czyli Zachodnie (sięgało

ono skrawkami ziemi aż na lewy brzeg Odry, za Krzywoustego aż do
wyspy Rugii).'

Na tych dwóch częściach wytworzyły się- odrębne formy admi
nistracji. Pomorze Gdańskie było wcielone do Polski bezpośrednio.

Na jego czele stał z ramienia władcy namiestniJc, czyli marchion, jak
pisze mistrz Kadłubek. Był to zwykły książęcy urzędnik, który do
piero z biegiem czasu kreował się na księcia i stworzył dynastię. Zra
zu jednak był to urzędnik. Na Pomorzu Zachodnim inaczej. Nad
tym terenem panował zawsze książę udzielny. W czasach przedpol
skich musiały tam być dynastie drobnych rodów książęcych miejsco
wych. Dopiero usadowienie się Polski nad Bałtykiem ustaliło formę

jednego rodu książęcego nad całym terenem.
Poszedł ten ród od jednego z przyrodnich braci Chrobrego, syna

jego macochy Ody, a ostatniej żony Mieszka. Między macochą a pa
sierbem nie panowały najlepsze stosunki, panowały stosunki jak naj
gorsze; przecież po śmierci Mieszka ważyły się przez kilka lat sprawy,
kto kogo wypędzi: Oda Bolesława, czy na odwrót. Stało się tak, że

Bolesław wygnał z powrotem do Niemiec Odę razem z jej trzema
synami Ale gdy przyszła potrzeba, stolec książęcy na Pomorzu ob
sadzony został przyrodnim bratem - Piastem.
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I tu różnica z Pomorzem Gdańskim. Książę Pomorza Zachod
niego złączony był z Polską więzami ścisłej zależności na prawie len
nym. Forma w ówczesnej Europie modna. Wszak całe Niemcy cesar
skie, pozlepiane z kawałków, trzymały się całości za pośrednictwem

lenna. Forma więc modna, ale zła. Wykazało się to na Niemczech,
gdzie przez kilka wieków wszelkie kłótnie, awantury, a ostatecznie
i odpadanie ziem w tymJeudalizmie miały początek. Pokazało się to
i w Polsce. Książę lenny: choć niby i lojalny, i wierny, i deklarujący

czołobitność, patrzy jednak zawsze, aby się wyswobodzić i uniezależ

nić. Choćby był jednej ze swym princepsem krwi. Bo czy jest on
czymś gorszym, czymś, co się nadaje tylko do służenia?

Tak było i w tym wypadku: gdy się po śmierci Krzywoustego
rozpętała sarabanda kłótni, książę Pomorza Zachodniego składa cesa
rzowi Fryderykowi (1181) hołd. Niemcom też - z wyjątkiem krót
kiego okresu duńskiego i dłuższego szwedzkiego - podlegają te zie
mie odtąd zawsze. Kłótnie synów Krzywoustego powodują jeden sku
tek w trzech postaciach: utratę Śląska, utratęPomorza i utratę na rzecz
Brandenburgii Ziemi Lubuskiej. A nie było to takie znów konieczne.
Historyk pisze: "Jeszcze w roku 1177 książę pomorski szukał kontaktu
u Mieszka, princepsa ówczesnej Polski. Jeszcze w r. 1180 biskup po
morski uczestniczyłw synodzie prowincjonalnym biskupów polskich".

Założył bowiem Chrobry i administrację kościelną na Pomorzu
Zachodnim. Już w roku 1000, w czasie zjazdu gnieźnieńskiego po
wstaje diecezja w Kołobrzegu. Ta diecezja ma ujmować wszystkie
ziemie pomorskie i być wypadową bazą' apostolską na wszystkie
okoliczne ziemie. Niestety, nie trwa długo. Pogaństwo nadbałtyckie

było szczególnie wierne swoim bogom: podniosło bunt, podobny do
reakcji pogańskiej za Mieszka II. Tenże Mieczysław II, pragnąc zara
dzić niebezpieczeństwu, załoźył biskupstwo kujawskie w Kruszwicy
z przeznaczeniem dla spraw Pomorza. Gdy i to nie dało spodziewa
nych rezultatów, założono ostatecznie biskupstwo we Włocławku,

które posiadało archidiakonat pomorski.
Ale i ten archidiakonat był przeznaczony dla Gdańska, dla Po

morza Wschodniego. Ziemie nadodrzańskiemuśiały mieć swój własny
ośrodek kościelny. Powstaje on w Wołyniu jako osobne biskupstwo.
Inicjatorem jest Krzywousty, drugi po Chrobrym wielki władca i apo
stoł Pomorza. Jego dziełem jest nie tylko odnowienie organizacji ko
ścielnej na Pomorzu Zachodnim, ale on to przecież posyła w podróż

misyjną świątobliwego biskupa Ottona z Bambergu.
W sto lat po zdobyciu Pomorza Zachodniego, w czasie których

nieszczęścia i niedołęstwo uroniły sporą część tych ziem - Bolesław

Krzywousty jest znowu panem południowych brzegów Bałtyku od ,
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Gdańska aż.po Rugię. W tym momencie Polska znajduje się po raz
drugi na osi geograficznej swej pierwotnej koncepcji państwowej.

Osią tą jest rzeka Odra, w której dorzeczu urodziła się Polska.
Wpływy jej sięgają po Rugię i przedmieścia dzisiejszego Berlina.

Naturalnie, że wszystko,' co w tym rozdziale zostalo napisane
w drobnych skrawkach, niewielkich odcinkach - to są zaledwie na
pomknięcia, rzuty światła, naprowadzenie na ślad. N a zaginiony ślad.

W książkach uczonych, w 'osobnych monografiach znajdzie się szero
kie rozwinięcie każdego z poruszonych tutaj wątków. Ale obraz nie
tylko wtenczas jest plastyczny, gdy wszystko zostałó wypowiedziane
i dopowiedziane. Często szkic ma też swoją skromną wartość: bo
zbiera w jedną całość szerokie części, bo pozwala w jednym skrócie
ogarnąć całość. Zapomnianą całość.

Bo nie o co innego chodzi, jak o to właśnie: aby spoufalić, aby
otrzaskać, aby zaprzyjaźnić dzisiejszego Polaka z ziarnami, z których
wyrósł on i jego naród.

Dotychczas sprawę początków załatwiało się legendami. Ale po
cóż sięgać doźródel pleśnią wieków zmąconych; dziś sama nauka,
sama najpewniejsza wiedza wie o początkach państwa polskiego tyle,
że gdyby połowę tego znał każdy Polak - wszystkie problemy współ

czesne stałyby przed nim jasne i przejrzyste.

Gdy się bada wyniki uczonych, spada koszmar błądzenia po
omacku: wyłania się wielka, wspaniała i potężna rzeczywistość, która
kiedyś była i która znowu być może. U pierwszych władców Polski
wprawia w podziw w tej samej mierze dzielność ręki, co szeroki rzut
wyobraźni. Każdy z nich miał bardzo konkretny, bardżo'wyraźny

plan. Ten plan nie był improwizacją i zlepkiem przypadków, bo to
byli ludzie prawdziwi i rzetelni: każdy szczegół wypływał z jakiejś

istotnej konieczności.Gdy Mieszko chciał mieć Odrę, to wiadomo, dla
czego tego chciał - Odra była kluczem strategicznym; gdy Chrobry
walczył uparcie przez trzynaście lat, przez trzy wojny o zachodni pas
Polski, to wiedział dlaczego - ten pas był zabezpieczeniem przed
Niemcami. .

Gdy się mieszka w domu już gotowym, nikt się nie zastanawia.
po co okna, po co drzwi. Wchodzi i wychodzi. Ale gdy się dom do
piero projektuje, wówczas w kalkulacjach przedwstępnychnadchodzi
chwila namysłu: żeby tylko nie zapomnieć kupić futryn, zawiasów
i klamek. Dlatego Mieszko i Chrobry tak bardzo chcieli mieć Pomorze.
Pomorze, które spełnia rolę bramy na szeroki świat.
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W całym biegu historii miała Polska dwie wielkie koncepcje
.swego państwa: piastowską i jagiellońską. Jagiellońska bardziej tkwi
w pamięci: raz, że bliższa w czasie, że może łatwiejsza w przeprowadze
niu, a przede wszystkim, że takie wspaniałe dała spełnienia; przecież

za Jagiellonów Polska jest największymmocarstwem w Europie, poe
tów polskich czytają w angielskich szkołach, a imię Polaka budzi po
dziw i entuzjazm.

Lecz przecież gdyby w tych najwspanialszych czasach znalazł się

był jakiś drugi Kopernik, który by swoje ostrowidztwo kierował nie
na gwiazdy, ale na ziemię, byłby przeniknął plamy na wspaniałym

słońcu, byłby przewidziałkatastrofę: koncepcja jagiellońskamiała dwa
braki: - nie obejmowała całego Pomorza i nie ogarniała Odry.

Bo o sens budowy należy się pytać nie tego, kto w niej już

mieszka, ale tego, kto ją wznosił.
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Nie da się ukryć tego faktu, że Pomorze niemieckie leży na mar
ginesie politycznego życia Rzeszy. Propaganda mówi co innego, życie

i rzeczywistość co innego. Cały aparat propagandowy tutejszych oko
lic nastawiony jest na podkreślaniewaloru i wagi ziem położonych na
wschodzie Rzeszy: Meklemburgii, Pomorza i Prus Wschodnich. W rze
czywistości ziemie wschodnie posiadają znaczenie tylko ze względów

następujących: ze względu propagandowego, jako rozrusznik sił emo
cjonalnych, wojskowego, jako odskocznia wypadowa, i gospodarczego,
jako rezerwuar rolniczy - ale ośrodkiem politycznym ziemie te nie są,

większego udziału w życiu całych Niemiec nie biorą.

Pan Jędrzej Giertych we wrażeniach swych z podróży po Niem
czech zanotował obserwację, która stwierdzała, że Niemcy Adolfa
Hitlera ulegają odprusaczeniu. Przed wojną styl życiu niemieckiemu
nadawały Prusy, sztywne, służbiste, brutalne. Teraz już jakby nie
nadają. Kanclerz Hitler pochodzi z Austrii, ruch jego wyszedł z ba
warskiego Monachium. Razem z wodzem przyszedł też i inny krój
życia, odmienny, południowy, łagodniejszy, o większym polocie, prze
ciw któremu zdegradowane junkry pruskie próbują się nawet burzyć.

W tej obserwacji znajduje się duża część prawdy, wymaga ona
tylko pewnego komentarza. Odprusaczenie nie zaznacza się w oby
czaju, w sposobie życia. Przeciwnie, to, co się zawsze uważało za ema
nację pruskiego ducha, istnieje nadal i weszło jako ważny czynnik
w skład taktyki partyjnej, rozlewając się jeszcze bardziej po całych

Niemczech. Atakuje Nadrenię i Bawarię, teraz uderza w austriacką

Gemiitlichkeit.
Odprusaczenie nastąpiło w konfiguracji i układzie sił politycz

nych. Przedwojenne Niemcy składały się z wielu księstw, które żyły

mniej lub więcej własnym, odśrodkowym życiem, oraz z Prus, które
stanowiły kopułę całej cesarskiej Rzeszy. Te Prusy to był kolos tery
torialny - wchłonęły wiele terenów: i Brandenburgię, i Pomorze,
i Śląsk, i Prusy IWschodnie, i północną część Saksonii, i Hanower,
i wiele innych. Razem 294234 km2 przestrzeni, 62,5% całych Nie-



miec! Przewaga nie tylko polityczna, ale i terytorialna. Państwo

w państwie. Przodujący organizm polityczny.
Po dojściu do władzy Hitlera poznoszono autonomie. Pozrywano

granice. Porozpędzano sejmy krajowe; "Ein Volk, ein Sfaaf, ein
Fiihrerf" Granice dawnej potęgi politycznej zdegradowane zostały do
roli granic administracyjnych. Węzły zostały rozwiązane; na miejsce
sztucznej zdecydowanej przewagi Prus musiała przyjść równowaga
naturalna. Punkt ciężkości przesunął się bardziej ku środkowi. Teraz,
po Anschlussie przesunie się jeszcze bardziej. Inaczej zresztą być nie
może: trudno przypuszczać, żeby na gwoździu wbitym we wschodni.
kraniec trzymała się w równowadze cała, olbrzymia reszta przestrzeni.

Takie więc jest to odprusaczenie - przestrzenne, ale nie du
chowe.

Jeśli metamorfozie ulega samo serce dawnych Prus, tym bardziej
odczuwają ją ziemie jeszcze dalej na północ i wschód położone.

Więc przede wszystkim Pomorze.
Warto się przyjrzeć przynajmniej pewnym szczegółom: praw

dziwy k\opot władzom centralnym sprawiają Prusy Wschodnie. Wali
się w nid pieniądze, aby utrzymać złudzenie rozkwitu gospodarczego.
Nigdzie w Niemczech nie otrzymują ludzie tylu subwencyj, zapomóg,
dotacyj, co tu właśnie. A przecież, mimo tego wszystkiego, tutaj naj
słabsze zaludnienie z całej Rzeszy: na 1 km2 61 mieszkańców (wli
czając w to 300.000 ludności polskiej); nawet Pomorze ma cyfrę więk

szą, bo 62, w Prusach całych wypada 132 mieszkańców na kilometr
kwadratowy, a w całych Niemczech 128.

Tylko kłopot z tymi ziemiami wschodnimi. Tyle o nie hałasu, za
biegów, deklamacyj i kłótni, a praktyka życiowa wykazuje, jaka jest
wymowa faktów. Albo niemieckie porty Bałtyku. Warto przyjrzeć się

statystyce i posłuchać, co mówią urzędnicyportowi. Że z roku na rok
coraz większe trudności, tonaż przeładunkowy spada (przecież poli
tyka walutowa musi odbić się na obrotach portowych), pracy coraz
mniej. Na gwałt trzeba ją nieraz wymyślać i wynajdywać. Robi się

niejednokrotnie tak: węgiel z kopalń południQwo-niemieckich ładuje

się naprzód w Emden na okręty, które płyną kanałami do. S.zczecina,
w Szczecinie przeładowuje się go na barki, aby dotarły wreszcie do
miejsca przeznaczenia: do Berlina. W taki to wydłużony i skompliko
wany sposób wędruje węgiel do stolicy Niemiec, choć mógłby iść

drogą o trzy czwarte krótszą_. koleją. Różnica cen transportu zatraca
się zupełnie, czasem koszt nawet wzrasta, ale porty mają zajęcie i za
robek. Piękne porty, wielkie, doskonale urządzone, obszerne, zwła

szcza szczeciński,który od przyrody otrzymałwyposażenie, jakim nie
wiele portów na świecie może się poszczycić.
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Gdyby nie rolnictwo', niemieckie "Pommern" nie odgrywałoby

w Rzeszy roli niemal żadnej. Zwyczajne peryferie, ubocza, zapadłe

kąty. A przecież Szczecin, stolica niemieckiego Pomorza. jest odda
lony od Berlina tylko o 144 km drogi kołowej, drogi powietrznej kilo
metrów 125. Jeden skok. Taki, jak z Poznania do Kalisza. A przy nie
mieckim systemie komunikacyjnym - jeszcze krótszy.

Najszybszy pociąg ze Szczecina do Berlina jedzie niecałe minut
dziewięćdziesiąt. W tym samym czasie przebyć można powyższą od
ległość samochodowąautostradą, która między tymi miastami je'st już
gotowa i dawno oddana do użytku.

Zresztą, jeden z nielicznych odcinków autostrady, który jest chę
tnie i często używany. Biegnie wśród pięknego krajobrazu, w pobliżu

osiedli ludzkich, zahacza o optyczne atrakcje w postaci jezior, lasów
i rzek, i nie pozwala kierowcy samochodu tak łatwo i od nizu pogrążyć

sią w odrętwienie czy półsen, jak to się na innych odcinkach zdarza.

Autostrady oddały Niemcom dotychczas większe usługi na ze
wnątrz, w zakresie propagandy, aniżeli na wewnątrz. Głośne są na'
całym świecie i stawiane za wzór, ale niepopularne w kraju. Pomy
ślane zostały. każdy o tym wie, w celach wojskowych, jako główne,

strategiczne art,erie ruchu. W zamiarze przerzucania wielkich mas
ludzkich z jednej przestrzeni w drugą. Z jednego krańca Niemiec na
kraniec drugi.. Zasada została postawiona taka: zbudować drogę, na
której samochód mógłby się poruszać absolutnie bez przeszkód.,
A skoro VI Niemczech ustali się już jakąś zasadę, bywa ona następnie

wykonywana z największą dokładnością.

Droga dla najazdów mechanicznych, czyli autostrada. po której
wolno 'jeździć tylko motorom, składa się z czterech równych, szerokich
pasów, przedzielonych w połowie wąskim skwerem trawnika. Dwa
pasy przeznaczone są do jazdy w jednym kierunku, dwa inne w kie
runku przeciwnym. Pod rygorem najcięższych kar nie wolno na au
tostradzie zawracać, ani wjeżdżać na drugą część drogi, choćby na
wiele kilometrów nikogo nie było (co zresztą najczęściej się właśnie

zdarza). Skoroś raz dostał się na autostradę, musisz jechać w poda
nym kierunku aż do następnej ślimacznicy, która znajduje się, być

może, kilkadziesiąt kilometrów dalej.
Powierzchnia jest idealnie gładka, równa, na wzniesieniach lekko

tylko pochyła (nigdzie'nie ma wzniesieńwyższych ponad pewną okreś

loną miarę). Zaścielają nawierzchnięwielkie, kilkumetrowe płyty z be
tonu, poprzedzielane między sobą niewielkimi odstępami. To właśnie

te odstępy, w postaci niewielkich rowków. powodują podczas jazdy
ów monotonny, utrapiony stuk, przypominającystukot kół kolejowych
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na spojeniach szyn, tylko jeszcze bardziej jednostajny, uparty, wwier
cający się w mózg. Mózg się broni przed natrętną inwazją hałasu.

Po półgodzinie jazdy asymiluje stukot, usuwa z pola świadomości.

Ale w głębi, w podświadomości intruz gospodaruje dalej, poczyna so
bie tak, jak wytrawny hipnotyzer: powoli, nieznacznie znieczula, po
grąża w półsen. Kierowca, który na autostradach zostaje zdegrado
wany do roli robota czy mechanicznego doglądacza maszyny, uznaje
zupełną swoją niepotrzebność i przestaje uważać.

Wszystkie swoje słabości wykazuje autostrada zimą, podczas za
wiei śnieżnej. Ponieważ nie ma wzdłuż tej drogi drzew, nie można

rozróżnić drogi od pola. Jazda jest prawie niemożliwa.

Na autostradach, gdzie niebezpieczeństwo jazdy, zdawałoby się,

zostało usunięte zupełnie, zdarzają się częste katastrofy. Właśnie

z powodu owego zapadania w znieczulenie hipnotyczne. No, i z po
wodu szybkości. Ponieważ nie ma przeszkód, nie ma w pobliżu ani
drzev r , ani domów, jadący traci orientację, porównanie i wyczucie
szybkości; rozpuszcza motor do ostatnich granic wytrzymałości cylin
drów. Wystarczy pośliznąć się, poruszyć nieznacznie kierownicą,

i śmierć gotowa. Dzień przed naszym przyjazdem do Bremy wyda
rzyła się okropna katastrofa. Jechały dwa samochody: jeden z szyb
kością 120 km, drugi, który chciał mijać, z szybkością 160 km. W chwili
mijania w samochodzie jadącym z większą szybkością przyszła "na
gła" dziura w kole. Taka raptowna dziura w dętce rzuca wóz z olbrzy
mią siłą w bok. Rzuciła i tym razem: przód samochodu mijającego za
rył się w boczną ścianę mijanego. Rezultat - zupełna miazga. Nie
trudno przewidzieć. Sto sześćdziesiątkilometrów na godzinę to ładna

szybkość.

Urokiem jazdy samochodowej jest możność przezwyciężania

przeszkód, bezustanna próba sprawności. Na autostradzie urok ten
przekreśla się zupełnie. Zostaje jedno ryzyko w formie najbrutalniej
szej : kataklizm zupełny. Trudno się więc dziwić, że automobiliści stro
nią od tych szlaków.

Nie lubią autostrady ludzie, ale nie lubią jej i maszyny. Dotych
czas budowane samochody nie były konstruowane w ten sposób, aby
je trzymać długi czas na jednej wysokiej szybkości. Maszyna się mę

czy, tłoki zużywają i cylindry rysują. Dopiero teraz eksperymentuje
się w niemieckich fabrykach samochodowych takie konstrukcje,
które by mogły znieść warunki autostrad.

Pomimo więc tego, że w Niemczech "biega" ponad dwa miliony
motorów (licząc w to i motocykle), autostrady są wyludnione. Zado
wolone z nich są właściwie tylko wielkie wozy transportowe z dwoma,
trzema, czterema przyczepkami, które są całą pociechą twórców auto-
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strad i gwarancją, że te kosztowne i kłopotliwe drogi z chwilą mobili
zacji spełnią z nawiązką pokładane w nich nadzieje.

Z przejechanych w obrębie Niemiec ponad 5000 kilometrów, na
autostradach spędziliśmy zaledwie kilka godzin. Jechało się nimi tylko
tam, gdzie chodziło o pośpiech. Ale i tych kilku godzin Wystarczyło,

aby do wozu zawitał sen. Nie zasnął co prawda kierowca, ale za to cała

załoga nie mogła opanować senności. Po raz pierwszy. Przez cały czas
podróży tego nie było. Przez cały czas podróży poprzez obydwie szyby
samochodu wyzierałydwie pary oczu zachłannych i nieznużonych. Ni
czemu te oczy nie przepuszczały, wszystko chłonęły. Aby zrozumieć

i porównywać. Zwyciężyła ich czujność dopiero autostrada.
Jest śliczne, łagodne popołudniewrześniowe. Jedziemy w głuchej

ciszy, w pustkowiu. Z początku bawi próbowanie, czy maszyna wy
ciągnie rekłamowaną w prospektach szybkość. Później przychodzi
otępienie. Przypominam sobie o ostrzeżeniach: tylko nie poddać się

senności. Walczę więc z narastającym znużeniem. Wiozę przecież

kosztowny i bardzo drogi bagaż.

Fragment autostrady.



- Czemu nic nie mówicie? - rzucam pytanie w głąb milczącego auta.
Cisza.
Jeszcze raz to samo pytanie. Znowu brak odpowiedzi. Obniżam

bieg do czterdziestki i spoglądam w głąb wozu: obydwie śpią w peł

nym popołudniowym słońcu. Krystyna otwiera oczy:
- Stanąłeś?

- Nie, tylko zwolniłem.

- Czemu?
- Chciałem zobaczyć., co się wam nagle stało.

- Nic wielkiego, po prostu zasnęłyśmy. ,
- Widziałem. A nie chciałabyś pogadać, abym ja nie usnął?

- Mogę. Daleko jeszcze?
- Osiemdziesiąt kilometrów.
- To jeszcze godzina?
- Godzina.
Podtrzymujębłahą rozmowę, aby się przypadkiem nie przerwała.

Widzę w lusterku, jak Krystyna roztasowuje się i mruży oczy;
- Patrz, auto z przeciwnej strony.
- Widzę, nawet dwa.
~ Piękny wzrok - konstatuję.

- Gdyby nie spojówki, które pieką jeszcze od matury, widziała

bym dwa razy lepiej. Ale i tak powiem ci, co to za marka. Pierwszy
to "B. M. W.", drugi "ptaszek".

- Ptaszek?
- Tak nazwałyśmyz matką te potwory na trzech kółkach, które

rozwożą mleko i jarzyny. .
Chwila namysłu.

- Jak myślisz - podejmuje - czy i u nas taki czas nastanie, że

każdy"sklep będzie miał swego "ptaszka"?
- Myślę·

- Kiedy?
- No. za kilka lat.
- A teraz samochodów ile jest w Polsce?
- Czterdzieści tysięcy razem z motocyklami.
- ,A w Niemczech?
- W Niemczech pięćdziesiąt razy tyle.
Pięć minut milczenia, to znaczy tyle czasu, ile Krystyna potn;e

buje na tabliczkę mnożenia. Zawsze miała wybitne skłonności filolo
giczne i z matematyką była VI niezgodzie. Ale w końcu jest:

- Dwa miliony? Psiakość! .
Całe szczęście, że matka śpi i nie słyszy słów swojej pociechy.

Zamiłowanie do mocnych słów jest najsłabszą stroną dobrego wycho-
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wania Krystyny. Od czasu zaś przyjazdu do Niemiec częstotliwość

klątw wzrasta. Krystyna lubi porównywać, ale nie znosi, gdy porów
nania wypadają na niekorzyść Polski. Wówczas klnie. Matce puchną

uszy, po czym następują solenne obietnice, że niech tylko nastąpi po
wrót do domu, metody edukacyjne zostaną wydatnie zaostrzone.

Wstążka betonu rozwija się równo, swobodnie, jak z wielkiej
szpulki. Po dziesięciu kilometrach znowu wóz z przeciwnej strony.
Tym razem z przyczepką. Zostaje pówitany okrzykiem zazdrości:

- Ileż rodzajów przyczepek wymyślili ci Niemcy!
Teraz jedzie przyczepka weekendowa, duży, brzuchaty wóz ciąg

niony przez zwykły samochód. W tym wozie mieści się całe gospo
darstwo. Rodzina jedzie na kilkudniową wycieczkę. Ale są przyczepki
i innego typu: najczęściej używana bywa taka, w której wozi się to
wary. Samochód w Niemczech posiada co pięćdziesiąty· człowiek,

w Polsce co tysiączny. Ale samochód musi tu pracować i być uczciwie
wyzyskany. W sobotę i niedzielę jeździ się nim na wycieczki, w dzień

powszedni wóz służy do wykonywania zawodu; jeśli zawód jest tego
rodzaju, że wymaga transportu towarów, do samochodu przyczepia
się małą, zgrabną przyczepkę towarową: jeżdżą w niej towary, ale wi
działem już jadące dzieci właściciela, jak w kojcu do nauki chodzenia.

W Niemczech istnieje kilka rodzajów dróg: naprzód w hierarchii
idą drogi polne, które są złe, później drogi drugiej kategorii, które są

średnie, drogi pierwszej kategorii, które są z asfaltu albo kostki (ich
odmianą są tzw. FernverkeIJrssirassen, szlaki długich dystansów),
i wreszcie betonowe autostrady. Tu konieczna jest wzmianka o dy
skusji drogowej, jaka w permanencji odbywa się w tutejszych sferach
fachowych. D9 niedawna za najwyższy wykwit techniki drogowej
była uważana droga asfaltowa. Dziś asfalt ostatecznie zdegradowano
na rzecz drobnej kostki, z której buduje się obecnie już niemal wszyst
kie nowe drogi. Asfalt okazał się przede wszystkim bardzo nietrwały,

po wtóre niebezpieczny. Wystarczy trochę deszczu, aby samochód
w sposób niebezpieczny zaczął się ślizgać. Każdy zakręt w tym stanie
rzeczy jest ryzykiem. A beton jest chropowaty; wóz się nie ślizga.

Ale nie tylko nawierzchnia sZQSY preparowana jest z najdokład

niejszą myślą o samochodzie, znakowanie dróg stanowi szczyt pre
cyzji i dbałości o wygodę i bezpieczeństwo jazdy. Szczególnie efek
townie wyglądają nocą słupy ostrzegawcze przed przejazdami kolejo
wymi, których czerwone poprzeczne pasy błyszczą w sposób nie- .
zwykły.

Ludność została dokładnie przeszkolona w trudnej sztuce cho
dzenia po drogach, a kierowca trzyma się drobiazgowo przepisów i jeź

dzi bez podawania sygnałów dźwiękowych. Trzyrn'a się przepisów

\
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sześć dni w tygodniu. Bo już w sobotę wieczór i przez całą niedzielę

jeździ Niemiec z fantazją i trochę nieprawidłowo. Jest zdania, że za
całotygodniową dyscyplinę należy mu się jeden dzień rewanżu. Nie
dzielami jest zawsze w różowym humorze, zamiast prawą stroną drogi,
jeździ jej środkiem i ostre zakręty "ścina" nieprawidłowo.

Jest już wieczór. W zapadającym zmierzchu przebiega szybki,
szary cień przez autostradę.

- Wiewiórka przebiegła nam drogę.

- Wiewiórka? Na autostradzie? - mówi Krystyna z udanym
przerażeniem.

- Czemuż cię to tak dziwi?
- No, że jej pozwolili. Że pozwolili jej wejść na jezdnię. Tu nie

wolno wchodzić nikomu i niczemu.- Taka zupełna, laboratoryjna
czystość.

- Krystyna...
- Wiesz, co powinni zrobić? Po obu stronach autostrady po-

winny być druty o wysokim napięciu. Gdy się taka wiewiórka zbliży,

trach - i po niej. To byłoby zupełnie w ich stylu.

Na autostradach nuda i pustka. Z wyjątkiem tej jednej. Właś

nie między Szczecinem i Berlinem. Krajobraz bardzo piękny. I jedna
osobliwość: cały odcinek autostrady biegnie po słowiańskiej ziemi. Od
słowiańskiego Szczecina do stolicy Niemiec, która została zbudowana
na rdzennie słowiańskiej ziemi.

Odcinek tej autostrady wynosi 144 km. Dobrym samochodem
przejechać można te kilometry w dziewięćdziesiąt minut, dobrym sa
molotem w pól godziny. A mimo tej bliskości, mimo tego "skoku" nic
nie zmieni faktu, że Pomorze niemieckie jest peryferią, czyli zapad
łym kątem. "Pommersche Zeifung", która w rozmaitych mutacjach
(nawet rugijskiej pn. "Riigische Zeifung") bije blisko 200.000 nakładu,

podczas zjazdów norymberskich, jak może, reklamuje polityczny
walor dzielnicy, ale są to proste, oczywiste złudzenia.

A teren to zresztą niemały i samym brzegiem Bałtyku ciągnący

się od Roztoki po Jezioro Żarnowieckie i naszą rzekę Piaśnicę. Od
Meklemburgii do Odry nazywa się Vorpommern, wokół Odry Mittel
pommern, a od Szczecina do granicy polskiej Hinterpommern. (Przy
czym granica jest tu najzupełniej sztuczna i historycznie, i geograficz
nie: Pomorze niemieckie i Pomorze polskie stanowi jedną całość,

którą geograf nazywa Pojezierzem Pomorskim).
Statrstyka posiada następujące cyfry do odnotowania:
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Całe niemieckie Pomorze zajinuje 30.267 km2• Na przestrzeni
tej mieszkało w r. 1931 - 1.878.800 mieszkańców, czyli na jeden kilo
metr wypada 62 ludzi, co jest cyfrą bardzo niską, jeśli się zważy, że

na Polskim Pomorzu cyfra ta wynosi 73.
Z ogólnej liczby mieszkańców 919.000 ludzi żyje z pra~y rolni

czej, rękodzielniczej i drobnoprzemysłowej ("erwerbstiitig"). N a sto
osób tej kategorii zajmuje się:

50,7010 leśnym i rolnym gospodarstwem, 22,8010 przemysłem i rze
miosłem, 14,4% handlem i komunikacją, 12,1% innymi zajęciami go
spodarczymi.

Przyrost naturalny w Niemczech na 1000 mieszkańców wyrażał

się następująco:

1910 - 13,6
1920 - 10,8
1925'- 8,8
1930 - 6,5

1933 - 3,5
1934 - 7,1
1935 - 7,1
1936 - 7,2

Na Pomorzu procent był zawsze dużo wyższy (w Prusach Wscho
dnich jeszcze wyższy, niski procent ludnościowy powoduje stała emi
gracja do ceątralnych rejencyj Rzeszy). Cyfry dla Pomorza przedsta
wiają się następująco (w nawiasie cyfry dotyczące wewnętrzno-nie-

mieckiej emigracji): . _ .

1841150 - 14,7 (0,4); 1901110 - 13,2 (8,2); 1910/25 - 4,9 (1,5);
1925/33 - 7,6 (4,8); 1933 - 5,7; 1934 - 9,0; 1935 ~ 8,7; 1936':-' 9,2.

Sieć komunikacyjna jest stosunkowo bardzo znacznie rozgałę-

ziona. Zwłaszcza sieć wodna - rzekami i kanałami. '.
Kolei normalnotorowych na Pomorzu niemieckim jest na 1000

km! - 79 km, wąskotorowych - 54 km. Rażem linij kolejowych
na 1000 km2 - 133. Nie wliczone zostały kolejki dojazdowe i polne,
budowane przez poszczególne gospodarstwa rolne, a ważne na wypa
dek wojny jako pomoc przy dowoieniu.amunicji.

Wybrzeża morskiego posiada niemieckie Pomorze km '- 460.
Portów większych sześć: Warnemiinde -UjścieWatnawy; Stral

sund - Strzałowo, Sassnitz - Sośnic'ę, Swinemiinde ~ Świnióujście,

Szczecin r Kołobrzeg. Największy port szczeciński, czyli tzw. "Pom
mersches Haff": ("Zalew Pomorski") obejmuje 903 km2

• Szczecin liczy
270.000 mieszkańców, to znaczy tyle samo tQ Poznań (Brema 307.000,
Lubeka 129.000, Hamburg 1.146.000).

Wzdłuż b-rżegów Pomorza niemieckiego rozsianych jest sześć

większych wysp: Rugia - 968km2
; Uznam (Usedom)' ---: 445 km2

,

Wołyń (Wollin) - 247,8 km2, Wembrza (Fehmarn) - 185 km2, Pole
(Poe!) - 37 km2, Chycina{Hiddensee) - 18,6 km2;
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Droga węgla niemieckiego: 2000 km zamiast 'l00.

Z rzek najwazme]sza jest Odra. Długość jej wynosi 776 km,
spławność 717 km, teren dorzecza (Siromgebiet) obejmuje 65.580 km2

•

(Przy okazji warto zaznaczyć, że Warta w granicach Rzeszy posiada
długości 125 km, spławności 125 km, dorzecza 15.683 km2

).

Kanały spławne odgrywają w gospodarce niemieckiej wielką

rolę. Na terenach Pomorza oraz terenach okolicznych najważniejsze

są następujące kanały: Spree-Oderkanal długości 172 km, Nord-Osi:
seekanal - 98 km, Hohenzollernkanal- 72 km, oraz Elbe-Trave-
miindekanal - 67 km. . .

Gospódarstwo Pomorza niemieckiego opiera się przede wszyst
kim na gospodarc;e leśnej i rolnej (zboża, buraki cukrowe, kartofle, ro
śliny oleiste, hodowla bydła, przemysł mleczarski), dalej na rybołów

stwie morskim i rzecznym (przemysł rybny); rozwinięte jest ręko

dzieło i w mniejszej mierze przemysł. Znaczną pozycję w dochodach
posiada tu przemysł letniskowy i turystyczny.
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Gospodarstw 100- i więcejhektarowychjestniemalpołowa(49,80/o).
Skoro jesteśmy przy statystyce, trzeba podać parę cyfr ogólno

niemieckich, na których tle cyfry pomorskie wystąpią plastyczniej.
W roku .1930 ludność całych powojennych Niemiec wynosiła _

60 milionów (I3,l% całej ludności Europy); dziś po przyroście ludno
ści i wcieleniu Austrii oraz Sudetów ludność Niemiec wzrosła do sie
demdziesięciu kilku milionów (ponad 16% całej ludności Europy).
Z tej liczby protestantów 45 milionów, katolików 28 milionów (daw
niej protestantów 40 milionów, katolików 20 milionów; zmiana pro
porcji wyznaniowej bardzo wyraźna: przewaga protestantyzmu
zmniejszyła się).

Obszar całych Niemiec wynosi dziś po połączeniu się z Austrią

i Sudetami - 583.000 km2 (około 6% powierzchni całej Europy).
N a wschodzie swoich granic uważają Niemcy za "nieprawnie

wydarte" następujące tereny:

Poznańskie

Pomorze
Śląsk

26.042 km2 1.946.461 mieszkańców

15.865 km2 964.928 mieszkańców

3.213 km2 892.547 mieszkańców

Ktoś się obrazowo wyraził, że Szczecin jest przedmieściemBer
lina. 90 minut to czas rzeczywiście niedługi, odległość niewielka. Ale
chyba stosowniejsze będzie porównanie, gdy się powie, że Szczecin
jest - folwarkiem Berlina. W sensie dosłownym. Dostarcza jedze
nia i jest na każde usługi.

Czy jest tak, czy inaczej, obie nazwy, zarówno "przedmieście"

jak i "folwark" przypominają o bliskości. A bliskość zachęca. Naj
piękniejszy odcinek niemieckich autostrad kusi wymownymi obietni
cami podniosłych emocyj krajobrazowych.

Pokusa największa leży jednak w czym innym: w tej prawdzie.
że kilkaset lat temu owymi stronami, duktem pewnie tym samym.
którym idzie dziś autostrada, chadzali sobie słowiańscy książęta.

Chodziła również ich myśl, raz tych znad morza, drugi raz owych
z Zlem(Lubuskiej i Braniborza, jakby to zrobić, aby na tym miejscu
ugruntować wielkie słowiańskie państwo. Ale ponad wszystkimi
prym trzymała myśl kniaziów z Gniezna, którzy kopytami swoich
rumaków też tutejszą ziemię nieraz deptali.

Więc droga pamiątkowa,więc trakt historyczny, chociaż dziś tak
bezceremonialnie, tak świętokradczo zaczadzony gazami spalinowymi
niemieckich aut.

Jakże nie zrobić tego odskoku od marszruty I
I nie zobaczyć, co się tymczasem stało w słowiańskim Branibo

rzu, krainie Lubuszan, Milczan i Sprewian.
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Na słupach ogłoszeniowych,w biurach podróży, w hallach dwor
ców, w. tramwajach, w restauracjach, na murach domów - wielkie
afisze: ,,700 Jahre Berlin", Siedemsetlecie Berlina. "Wielkie, wspaniałe
uroczystości. Przyjeżdżajcie! Każdy Niemiec powinien wziąć udział

w tym narodowym święcie'" Afisze ozdobiono różnymi rysunkami:
na jednych puszył się nad napisem zakuty w żelazo rycerz, na innych
ciągnął między literami wezwania korowód pochodu, w którym na
pierwszym planie zjawiały się piękne kobiety jadące konno pod osłoną

wielkich, fantazyjnych kapeluszy z kitami wspaniałych piór.
Obraz tych amazonek głęboko musiał zapaść w wyobraźnię or

ganizatorów, skoro pierwsze spotkanie berlińskie zetknęło nas właś

nie z nimi. Ulicami Berlina przeciągał długi pochód postaci historycz
nych, wśród których znajdowały się również oddziały owych pań

ozdobionych pióropuszami. Jechały konno poczciwe niemieckie Gre
ty, mocując się z koniem, niewygodnym strojem i przede wszystkim
właśnie z owym ciężarem na szerokich, zasłaniających świat kapelu
szach.

Mistrz Marcin Rożek, który wybrał się razem z nami do Ber-
lina, był w rozpaczy:

- Co one mają na głowie?!

- Kapelusze.
- Ale jakie, ale jakie kapelusze?! To jest przecież wiek XIII!
Rzeźbiarz poznański oddawał się swego czasu bardzo dokładnym

studiom kostiumologicznym. Style i epoki zna doskonale i teraz prze
chodził ciężką rozterkę artystycznego sumienia: kto tu został do
tknięty nagłym paraliżem pamięci - on, czy doradcy artystyczni uro
czystości 700-lecia Berlina.

Ale dobiły Rożka nie amazonki konne, tylko dopiero amazonki
zmotoryzowane. Widocznie kostiumów nafabrykowano więcej, ani
żeli można było zmobilizować łagodnych szkap w Berlinie, bowiem
pochód konny przepleciony został autami ciężarowymi: na taką mo
torową platformę załadowano gremialnie kilkanaście pięknych pań

i kazano im reprezentować"ufBlte, deutsche Zeiten". Widok nie był

pozbawiony malowniczości: nad pudłem ciężarowego samochodu
chwiała się grządka barwnych pióropuszy. Ale rozpacz i rozterka
Rożka nie miała granic:

- Przecież to ma być trzynasty wiek, trzynasty wiekI - mio
tał się po chodniku. Miotał się tak wymownie, że aż pochłonięci wido
wiskiem ludzie poczęli się odwracać. A odwróciwszy się spostrzegli
szlachetne oblicze rzeźbiarza okolone bokobrodami i ocienione czapką

cyklistówką. Z oblicza wystawał wspaniały, potężny, berżerakowski
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nos. Po ruchach rąk, tej twarzy i tego nosa zrozumiano, że człowiek
w cyklistówce nie dzieli ogólnego entuzjazmu.

W najbliższej okolicy zaczęto szeptać:

- Siehst die N ase?
- Aber Mensch, das Gesichf!
- Judengesichf!
Rożka jakby wsadzono w ukrop. Porwał się biec i tłumaczyć,

że jest synem chłopa spod Wolsztyna i że nie ma w sobie kropli
krwi żydowskiej. Rożek jest fanatykiem prawdy, nie znosi głupstwa.

Więc chciał wyjaśniać, nie bacząc na niebezpieczeństwo. Chwila była

dramatyczna, bowiem kilka osób z bliskiego sąsiedztwa wykazywało

postawę bojową, rozgrzaną sporą dozą alkoholu, która wchłonięta zo
stała na cześć jubileuszu miasta.

Tragedia uratowała się na sposób grecki: wypadł deus ex ma
china w postaci wspaniałej orkiestry, w której na pierwszy plan wy
bijały się bębny i werble.

To, że w sierpniu owego roku zboczyliśmy z trasy i zrobili wypad
do Berlina - sprawiły właśnie owe barwne afisze. Jakżeż można być

w obcym kraju, w chwili gdy ten kraj obchodzi jubileusz swego sto
łecznego miasta, i nie zajrzeć na te uroczystości? Pociągała sama cie
kawość, ale również trochę i skrywana w sercu złośliwość. 700 lat!
Ładny okres czasu, tylko jak na stolicę państwa, jak na dumne odwo
ływanie się do przeszłości - czy nie trochę jednak za ryzykowny?

Pomysł urządzenia jubileuszu miasta Berlina był pomysłem na
głym i nowym. Na postawienie go w porządek dzienny wpłynęło kilka
względów: namiętna, zawzięta pasja poszukiwania wciąż nowych pre
tekstów do uroczystości i świąt ludowych, ale i chęć wiązania nici
z przeszłością. Należy wyznać z całym możliwym obiektywizmem, że

spomiędzy pomysłów dążących do ewokowania wielkiej pragermań

skiej przeszłości ten pomysł berliński był najmniej szczęśliwy. Bo,
aby mógł zyskać walor propagandowy, trzeba było w urządzeniu

obchodu bardzo wiele pozmyślać, sztukować i kłamać - a zmyślenie

umieszczone w trzynastym stuleciu jest bądź co bądź rzeczą niebez
pieczną; są to przecież czasy doskonale historii znane i widne.

Trudności wyłoniły się już choćby w zakresie kostiumowo-deko
racyjnym.

Szlachetny przykład Anglii i Francji, a także przykład miast po
łudniowo-niemieckich - stawia pewną normę, jak się powinno jubi
leusze miast obchodzić. Powinno się obchodzić wywoływaniem prze
szłości. Przed oczyma współczesnychgapiów powinny się przetoczyć
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kawalkady imitujące do złudzenia dawne życie: kostiumy, rekwizyty,
urządzenia, cechy, chorągwie, wojska, a więc wszystko to, co było na
prawdę, co tworzyło bogactwo i rdzeń ówczesnego życia.

Gdyby się trzymać uczciwie tej recepty, uroczystościBerlina po
winny wyglądać tak: nad brzegiem rzeki Sprewy odbudowanoby nie
wielką wioskę rybacką, w której tkwi kilkudziesięciu słowiańskich ry
baków zaszytych w głąb puszczy. Dla zaostrzenia smaku można by
jeszcze rozmieścić po okolicznych krzakach po dwóch, trzech rycerzy
obieżyświatów, którzy zachłannym wzrokiem przyglądają się spokoj
nemu życiu rybaków ostrząc jednocześnie klingi magdeburskich
mieczy.

Tak wyreżyserowanewidowisko byłoby jednak z wielu wzglę

dów nieodpowiednie, choć pokrywałoby się z prawdą. Należało więc

odwołać się do twórczej rekonstrukcji i działać przez analogię. Wzo
rów dostarczyć mogły w wielkiej obfitości miasta południowo- i za
chodnio-niemieckie, które w owym trzynastym wieku, w owym feral
nym roku 1237 już istniały i kwitły. Któż może zabronić takich poży

czek historycznych, któż może sprawdzać i kontrolować? W każdym

razie nie uczestnicy pociągów popularnych, zjeżdżających tu z całych

Niemiec.·
Bowiem zabawa jest wspaniała. Pokrzepienie również.

Gdy w Anglii święci swój jubileusz jakie miasto, pojawiają się

pochody mieszczan w historycznych strojach; jeśli miasto jest now
sze, dochodzą do nich jeszcze tradycyjne peruki. Peruk w berlińskich

pochodach nie ma, ale jest za to wszystko inne.
Na plan pierwszy wysuwają się poczty rycerskie. To jest zrozu

miałe, to jest nawet do pewnego stopnia wierne historycznie. "Do
pewnego stopnia", ponieważ owe poczty nie były tak znów szlachet
ne i jednolite w wyrazie, składały się bowiem z elementu bardzo róż

nego, bardzo nieciekawego, do grasantów bardziej podobne, aniżeli

do tych składnych, równych w postawie szeregów, które przeciągają

teraz ulicami Berlina. Ale drobny retusz historyczny jest dozwolony.
Trudno wszakże święcić jubileusz samymi tylko rycerzami. Więc

idą inne frlllgmenty życia, już rekonstruowane: cechy, mieszczanie, ko
biety. Ponieważ zaś prawda historyczna nie zawsze jest malownicza,
domalowuje się jej rumieńce i zakłada pióropusze, które tak bardzo
rozgoryczyły Rożka. .

Gdy się jednak nie posiada obciążeń historycznych, trzeba przy
znać, że uroczystości 700-lecia Berlina· mogły się podobać.. Niemcy
w ogóle umieją urządzać parady, w tym wypadku zaś wysilono się

specjalnie. Żeby było najpiękniej i najuroczyściej. Śliczne lato do-
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pomogło organizatorom: sierpień przydał swoje blaski do pomysłów
malarzy. "

Z pewnego oddalenia pochody, przebrane w historyczne kostiu
my, wyglądały nad wyraz efektownie: wszystkie bowiem wolne miej
sca na wozach, platformach i brykach założono czerwonymi chorąg

wiami ze swastyką i wieńcami kwiatów. Te kwiaty i te chorągwie ka
pały z murów ulicznych, bogactwem oszałamiały, ilością dodawałyuli
com i placom berlińskim barwy i żywości, których na codzieńnie mają.

I efekt końcowy: w takim tle, w takiej dekoracji, która dniem
płonęła barwą jesiennego kwiecia, a w nocy iluminacjąłukowych lamp
i smolnych łuczyw, w takim tle pojawił się kanclerz Adolf Hitler
z krótką zapowiedzią: - Ogłaszam dwudziestopięcioletni plan prze
budowy Berlina; stolica Niemiec nie ze wszystkim odpowiada este
tycznym wymaganiom urbanizmu współczesnego; w przeciągu lat
dwudziestu pięciu Berlin zostanie przebudowany na miasto piękne

i nowoczesne; całe dzielnice zostaną zburzone i wzniesione na nowo.
"Sieg heil! Deutschland muss schoner werden!" "

Słowa zapowiedzi trzepoczą na wietrze, odbijają się echem,
a to echo budzi jakieś przypomnienia, analogie. Przypomina się Na
poleon III, tragiczny dyktator w koronie, który złą sławę zostawił

wśród Francuzów, ale tę jedną zasługę pozyskał: pozwolił architekto
wi Hausmannowi wydać miliony na upiększenie Paryża.

Adolf Hitler chce tego samego. Subtelna dusza wodza obudzo
nych Niemiec musi przechodzić męki, gdy obcuje z Berlinem takim,
jakim jest obecnie. Kanclerz Hitler nie znosi prostactwa, więc calą

siłą artystycznej duszy nienawidzi Berlina. Nie bez słuszności. Berlin
jest j~dną z najbrzydszych stolic świata. Pisarz angielski Franek Har
ris zauważył kiedyś, że stolica Prus - mimo swych czterech milionów
mieszkańców - przypomina wielką, potwornie rozbudowaną wieś,

która" straciła charakter wiejski, a nie zyskała charakteru miejskiego.
Jest jednym, wielkim przedmieściem.

Do najmilszych rozrywek kanclerza Hitlera, poza chodzeniem do
kina, jest rysowanie z pamięci pięknych pomników architektury, oraz
rzucanie na papier nowych pomysłów budowlanych (zamiłowaniama
larskie nie minęły, któż nie wie, że nagłówek centralnego organu partii
"Volkischer Beobachter" jest układu samego "wodza"?). Ale w tych
warunkach zrozumiałą jest" nienawiść do wyglądu Berlina: wąskich,

długich ulic, secesyjnych, obrzydliwych frontów kamienicznych, pła

skich w pomyśle budynków. braku perspektywy i wielkości.

"Narodowy socjalizm zburzy brzydotę Berlina i odrodzi go
w pięknie". Słuchacze tego apelu na pewno nie odczuwali tej sprawy
tak, jak przemyślałją ich wódz, ale zapowiedź przyjęli z entuzjazmem
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i zachwytem. Tylko że w tych krzykach i aplauzach nie została zrozu
miana sama istota rzeczy: tragiczna chęć uskrzydlenia Berlina, przy
równania go do miast południa, Norymbergi, Monachium, Wiednia.
Czy się zamiar uda? Berlin rósł przez wieki z ducha ponurej niena
wiści, mordu i planów grabieży. Czy ten grzech pierworodny uda się

kiedy okupić w strzelistość murów, w lotność architektury?
Natomiast sama uroczystość udała się naprawdę. Szaleli dekora

torzy, ogrodnicy i pirotechnicy, szalał tłum historyków. N a uroczy
stość siedemsetlecia Berlina wydano niesłychaną ilość książek, od bro
szur popularnych poczynając, na opasłych, nabitych woluminach
z przypiskami i indeksem kończąc. I jeszcze nigdy w jednym roku
nie napisano- posługując się aparatem naukowym - tylu bredni i po
twornych kłamstw od razu, od jednego zamachu, ile ich napisały ka
tedry historyczne uniwersytetów niemieckich w roku Pańskim 1937.

Berlin jest jednym z najbrzydszych miast świata.



Bo pOmIjając już wszystko inne, wszystko, każdy szczegół

uboczny i dodatkowy, ta sprawa zostaje najważniejsza: p o d d a t ą

rok u 1237 w d o k u m e n t a c h h i s t o r y c z n y c h n a z was t o
l i c y d z i s i e j s z y c h N i e m i e c n i e b y ł a z a n o t o w a n a.

Było tak: pomiędzy Polską a Niemcami na samym początku na
szych dziejów znajdował się szeroki, pionowy pas ziemi, od Bałtyku

aż na południe, który stanowił jakby przedpole; ścierały się na nim,
zmagały i brały za łby wpływy tych dwóch państw. Granica Polski
w wieku jedenastym kończyła się na Ziemi Lubuskiej (szmat ziemi,
gdzie się schodzi Warta z Odrą), granica cesarstwa niemieckiego koń

czyła się na rzece Łabie. Między tymi dwoma granicami, w pośrodku

były różne państewka słowiańskie: na południu Łużyczanie, na pół

nocy przy Bałtyku Weleci, czyli Lutycy, a w pośrodku właśnie owo
przedpole.

Jeśli kto od Poznania pociągnie prostą linię na zachód, spotka
naprzód miasta: Frankfurt, Lebus, Berlin z przedmieściem Kopenick, .
następnie Brandenburg, a w końcu Magdeburg. Polska stała fortecą

w Lubuszu, Niemcy stały fortecą w Magdeburgu. W pośrodku były

państwa mniejsze, buforowe, jakby dziś powiedzieli wyznawcy idei
federacyjnej. .

Etnograficznie rzecz biorąc, te drobne ludy należały do grupy lu
tyckiej, były jej najbardziej południową odnogą, jak Chyżanie na
przeciw wyspy Rugii byli skrzydłem najbardziej północnym.

Owe ludy południowe mieszkały w dorzeczach niewielkich rzek
Sprewy i Hoboli, od których wzięły swoje nazwy - Sprewian i Hobo
lan (albo Stodoran). Rozmaite dokonywały się tu przemiany i ugru
powania. W czasach, które nas obchodzą, to znaczy, od końca pano
wania Mieszka I do wieku dwunastego układ stosunków tutejszych
już się zarysował wyraźnie: bliżej Polski istniało państewko Spre
wian, w którym władał książę Jaksa, ze stolicą w Kopaniku (należał

do niej teren dzisiejszego Berlina), i drugie bliżej Niemiec państewko

Przybysława, który stolicę swą posiadał na wyspie nazywającej się

naprzód Branibor, później Brennaburg, lub Brandenburg. O Berlinie,
oczywiście, żadnej wieści.

Jak się łatwo domyślić, księstewko bliższe Niemcom, branibor
skie, stało pod wpłYW,em niemieckim; księstewko Jaksy było szczerze
przywiązane do PolsJei i ku niej ciążyło.

I teraz fakt w historii tych stron niezwrkłej wagi. Jak wiadomo,
dla ekspansji ku wschodowi tworzyli cesarze niemieccy tak zwane
marchie, Marchia Północna (czyli Stara Marchia - Altmark) leżała
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na lewym brzegu Łaby, akurat naprzeciw Braniboru. Od roku 1134
władał tą marchią Albrecht hrabia z Ballenstadtu, dla obyczajów
swych i zachowania Niedźwiedziemzwany. Ten Albrecht Niedźwiedź,
jakby w przeczuciu, źe stworzy całą rodową dynastię, zwaną w dzie
jach dynastią askańską, niesłychanie był łakomy ziemi i pot«gi.

On to drogami bardzo zawiłymi zdołał księcia Przybysława na
kłonić, aby ksi«stwo Braniboru po swej śmierci zapisał jego synowi.
Gdy Przybysław rychło umarł, Niedźwiedź sam zajął Branibor.

Aneksja nie poszła gładko. Wystąpił bowiem ze słusznymi pre
tensjami Jaksa z Kopaniku, najbliższy krewny Przybysława. Wszak
po wszelkim prawie boskim i ludzkim jemu się ta ziemia należała,

jemu ci ludzie, którzy mówili językiem jego ojczyzny. Jaksa zawinął

się koło uzyskania posiłków z Polski i zdobył na Niemcach Brani
bor. Trzymał go przez czas jakiś, ale w końcu musiał ustąpić przed
siłą przeważającą.

Teraz rozpoczyna się najsmutniejszy okres historii polskiej, ten
okres, który zadecydował o całym przyszłym kierunku· rozwojowym
Polski: okres podziałów po śmierci Krzywoustego, czyli po prostu
okres kłótni i sporów, okres podziału państwa na partie, koterie i roz-

o łamy. Ziemia Lubuska przypadła w udziale Piastom śląskim. Byli
wśród nich ludzie dzielni i z otwartą głową, jak Henryk Pobożny, ale
byli i inni. Syn tegoż Henryka, Bolesław Rogatka, zniemczony do
gruntu, przy tym lekkomyślnik i hulaka, jedna znajpaskudniejszych
postaci w galerii ówczesnych książąt, naprzód połowę Ziemi Lubu
skiej oddał arcybiskupstwu magdeburskiemu (1249), potem pozbył się

całego tego terenu na rzecz następców Albrechta. Ziemia Lubuska
utracona została w roku 1251. Straty szły kolejno w górę Odry: na
przód Pomorze Zachodnie, później Ziemia Lubuska, jeszcze tylko
Śląsk był przy Polsce. Ale i on już niedługo zostaje stracony. Im da
lej od pierwszych Piastów, tym mniej rozumie się doniosłość linii
Odry.

Albrecht Niedźwiedź wyszedł ze Starej Marchii, utworzonej na
lewym brzegu Łaby, czyli na ziemiach słowiańskich zdobytych przez
Karola Wielkiego. Gdy Askańczycy zagarnęli Branibor, z tej nowej
zdobyczy oraz części Ziemi Lubuskiej utworzono nową redutę wy
padową: Średnią Marchię. Wraz z postępem zaboru przesuwał się

punkt ciężkości tego nowego organizmu państwowego, który oto rósł

jako szósta, nowa dzielnica cesarstwa. Stolicą posiadłości Askańczy

ków był naprzód Magdeburg, następnie na wiele stuleci stał się nią

Brandenburg, od którego poszła nazwa całej prowincji. I tak słowiań

ska nazwa Branibor zasiliła słownik niemiecki nowym przekręceniem.

Nie pierwszy raz.
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o Berlinie w dalszym ciągu nie słychać. W dokumentach nazwa
ta pojawia się po raz pierwszy w roku 1244. Wobec cz~go rocznicę

należałoby przesunąć o dobre lat kilka. .A i wtedy nawet miałoby się

do czynienia z rocznicą dosyć wątpliwą, było to bowiem wówczas
miasto i małe i nic nie znaczące, w każdym razie nieprzydatne na jubi
leuszowy wzór.

Przesuwanie na wschód odbywało się pomału. Na razie potęgą

był Brandenburg. O wielkiej karierze Berlina zdecydował kierunek,
jaki się począł motać z dwóch miejsc środkowej Europy: z Branden
burgii ku Prusom krzyżackim i na odwrót. Oba te ogniska niemiec
kiego ducha w podobnych znajdowały się warunkach, obydwa żyły

tymi samymi celami, obydwa tak samo, w sposób najplugawszy użyły

imienia bożego dla oszustwa. Czy można się dziwić, iż powstał po
mysł, że się z tych dwóch podobnych sobie kawałków ziemi wyciągną
ręce i splotą jednym, jednoczącym uściskiem. Nie zaraz to nastąpiło,

ale nastąpiło: urosła na tym cała potęga Prus, uratowała się niemczy
zna, która z powodu systemu feudalnego popadła już w zupełne roz
bicie, i dokonało się odcięcie Polski od morza. Wszystko za jednym
zamachem.

1319 - wymierają Askańczycy;

1415 - władzę obejmują Hohenzollernowie (burgrabiowie z No-
rymbergi);

1510 - Albrecht Hohenzollern zostaje W. Mistrzem Zakonu;
1525 - sekularyzacja Zakonu;
1618 - połączenie Brandenburgii z Prusami (zatwierdza Zyg

munt III Waza).

I jeszcze jedno: poniżyło Brandenburg, a wywyższyło Berlin.
z którego bliżej i łatwiej podać rękę ku Prusom Wschodnim. Lecz
mimo wszystko długo, bardzo długo zostaje ten Berlin miastem małym,

cherlawym, byle jak stawianym. Zaczyna róść dopiero od Fryderyków,
którzy zagnieździlisię w Poczdamie. Odtąd dopiero znaczenie jego się

gruntuje. W przeciągu lat dwustu pięćdziesięciuwydyma się i obrasta
tą obszerną brzydotą, przeciw której wystąpił kanclerz Hitler.

Wiadomo więc dziś z całą pewnością, że data roku 1937 datą ju
bileuszową nie jest; nie jest nią również data 1944, lecz jakaś daleko
późniejsza. W ogóle miasta na tym terenie to sprawa osobna. Trzeba
ją postawić tak, jak się miała naprawdę, a nie tak, jakby się ją chciało

w Niemczech dzisiejszych widzieć.

Zdobywając nowe ziemie Niemcy zakładali'na nich miasta.
Z kilku powodów: ażeby mieć punkty zaczepienia w niecbętnych stro
nach. ażeby stwarzać ośrodki życia dla kolonistów z głębi kraju spro-
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wadzanych, ażeby w tych miastach tworzyć administrację kościelną,

ażeby wreszcie przeciwstawić się swoim prawem handlowym prawom
handlowym słowiańskim.

Bo i taka walka toczyła się na zdobytych terenach, oprócz poli
tycznej i religijnej: biło się prawo z· prawem. Prawo magdeburskie
z prawem słowiańskim. Trzeba to zaznaczyć: ziemie tutejsze, jak
wszystkie zachodnie ziemie słowiańskie, były dostatnie, obfitujące

w rozliczne dobro i bogactwo. Poza tym prowadziły ożywiony handel
wymienny z szerokim światem. Jak wszędziew Słowiańszczyźnie, były'

tu grody, a każdy gród miał obok siebie tak zwane "podgrodzie" (sub
urbium) przeznaczone właśnie na targi, na handel. Wszystko: organi
zacja rodowa, organizacja książęca i organizacja handlowa związane

były razem, w jedną całość.

U Niemców inaczej. Niemcy zapożyczyli ustrój miejski, jak nie
mal wszystko, co przynosili, z tradycyj rzymskich (poprzez wpływy

włosko-flandryjskie;Kolonia i Trewir to dawne obozy rzymskie), do
dając trochę swojej feudalnej przymieszki. Było więc i osobne prawo
dla miast, które w tych stronach państwa zwało się prawem magde
burskim. Dawało ono dużo przywilejów warstwie mieszczan, kupców
i rzemieślników, którzy wyodrębniali się z ogółu ludności, posiadali
.własny samorząd i własne prawa.

W tych stronach było to prawo jeszcze jednym instrumentem
politycznym. Występowało do walki z ładem zastanym. Opierając się

na nim, zakładali Askańczycy na tutejszych terenach miasta: Span
dawę, Przeclaw i Kolno (1237 - dziś Colln), która to ostatnia miejsco
wość dziś do granic wielkiego Berlina została włączona. Tym trybem
kiedyś i Berlin założony został.

W niedawnych jeszcze czasach głośno podtrzymywano opinię,

że te wszystkie miasta, które za praniemieckie się uznaje, przez Niem
ców na pustkowiach zupełnych załozone i wyhodowane zostały 
czyli że taka zasługa i takie dla cywilizacji znaczenie. Ale kilka do
kładniejszych ostatnich odkryć wskazało, że we wszystkich nieomal
wypadkach te rzekomo niemieckie nowości powstały na gruncie
i w obrębie grodów oraz podgrodzi słowiańskich. Dość wskazać na
Lubekę, pod której kamienną powłoką kryje się wspaniała słowiańska

cywilizacja. Cywilizacja drewniana. Podobnie z Wołyniem. Zapada-

... Siedem stuleci temu, może o tej samej' godzinie zbliżał się pod wały słowiań

skiego grodziszcza Berlina inny pochód: Karol Boromeus Miiller na łaciatej cha
becie zjawiał się we własnej kupieckiej osobie, aby nędzne paciorki i świecidła

wymienić na bogactwa słowiańskiej ziemi.



jący się rynek tego za "urdeutsch" ogłoszonego miasteczka odkrył

oczom wspaniałe miasto słowiańskie i poraził prawdą, że długo przed
tem, nim ktokolwiek mową niemiecką tu zagadał- wielkie słowiań

skie rozsiadło się miasto. Miasto i port.
Tak samo musiało być z miastami w Brandenburgii, tak samo,

tylko o wiele później. z Berlinem. I nie wiadomo, czy warto tak te
czasy z rozczuleniem wspominać. Obraz nie był znów tak bardzo roz
głosu godny. Te chude, szczupłe miasta były rzadkimi wyspami w wiel
kim słowiańskim morzu. Historia czyni jeszcze jeden błąd perspekty
wiczny, jak tyle innych: wspomina tylko o paru miastach, o kilku ty
siącach kolonistów, a zapomina, a nic nie mówi o setkach tysięcy ludzi
tych stron, którzy przecież nadawali przez stulecia charakter tutejszej
ziemi i nadają jej ten charakter do dziś.

Nie, bynajmniej nie przesada I



Przed .trzema laty przyjechała na kongres z Polski do Niemiec
wycieczka polskich uczonych, mniejsza z tym, jakiej specjalności. Pe
wien sędziwy uczony niemiecki, tak sędziwy i tak prawego serca, że

nie bał się żadnych prześladowań,w następujące powitalne a najzupeł

niej prawdziwe i autentyczne odezwał się do Polaków słowa:

- Witajcie na ziemi, która jest ziemią waszych przodków. Wi
tajcie wśród ludzi, którzy - kto wie - czy nie są tej samej, co wy
krwi.

Ten stary pan wiedział, co mówi. Historia tych ziem od wieku
trzynastego do dziś dnia jest niczym innym, jak przerabianiem krwi
słowiańskiej w krew niemiecką. Jeśli się w te sprawy głęboko i do
brze wmyślić, to można łatwo dojść do nowej a nagłej prawdy, że

dzisiejsi mieszkańcy tych stron są w tej samej co najmniej mierze Sło

wianami, co Niemcami. Bo cóż nazwa?! Nazwa jest tylko przyodzie
niem treści. A jeśli treść jest inna niż nazwa, jeśli się z nią jawnie
kłóci, cóż wart jest dźwięk?

W tym miejscu krótka dygresja, która jest równocześniesalutem
i hołdem. Dziś jeszcze, w roku 1938, w roku Anschlussu i "obudzenia
się wielkich Niemiec", pięć kilometrów od Berlina, w Spreewaldzie
wieśniacy mówią słowiańskim językiem. Można ustanowić rocznicę

700-lecia Berlina, ale można być bezradnym wobec takiej prawdy: że

trwanie narodu jest długie i niezmożone mimo prześladowań i sposo
bów takich, na jakie umiały się zdobyć Prusy.

A niedaleko od Berlina, w Spreewaldzie są ludzie, którzy
mówią jeszcze po słowiańsku! Warto zanotować ten fakt na wieczną

rzeczy pamiątkę. Może się zdarzyć, że systemy germanizacji zostaną

ulepszone i że za lat kilkanaście Spreewald czyli "Błota Szprewiań

skie" zamilkną, zgnębione ostatecznie, ale ta wiadomość powinna zo
stać: w roku wyjścia niniejszej książki z druku - mowa słowiańska

w najbliższej okolicy Berlina jeszcze do cna nie wygasła!

Ten szlak zresztą w miarę oddalania się ku południowi tężeje

i wzmaga się. Bowiem kilkadziesiąt kilometrów od Berlina przy
biera nazwę Dolnych i Górnych Łużyc. Mocno to skupiona wyspa
słowiańska, która zachowała do dziś dnia swój obyczaj, swój strój,
swoją mowę. Mowę, która jest słowo w słowo podobna do kaszub
szczyzny, do języka polskiego. Zachowały swój język i odmienność

słowiańską zwłaszcza Łużyce Górne o sporej ilości katolików. Prote
stanckie Łużyce Dolne łatwiej ulegają germanizacji.

Gdyśmy w sierpniu roku zeszłego jechali od Frankfurtu do Dre
zna, kusiło nas, aby zwiedzić Łużyce. Ale Łużyce akurat od owego
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sierpnia rozpoczynały swoją nową żałobę. Którą to z rzędu?! Znowu
padł rozkaz: Zlikwidować ten żywy wyrzut sumienia! Roznieść Łu

życel Zamknęły się szkoły łużyckie, zanikły domy ludowe, stanęły

maszyny drukarskie, zapełniły się więzienia; wielu Łużyczan poszło

do obozów koncentracyjnych, z których nie wyszli do dziś.

Jest ich w Niemczech 200.000. Wydawałoby się, że państwo,

które cały swój program oparło na pojęciu narodu, powinno mieć sza
cunek i dla tego narodu, który wykazał taką wytrwałość. takie boha
terstwo ducha. Ale znać, że liczą się tylko bohaterstwa liczebnych
narodów. Swojego narodu. Cudzych narodów - nie!

Gdym opowiadał w Polsce o tych 200.000, ktoś podał projekt:
wymienić za polskich Niemców, nie dać zginąć szczepowi, który jest
korzeniom naszego narodu najbliższy. Projekt, który powinien pójść

pod rozwagę. Mogliśmy przyjąć po wojnie pół miliona rosyjskich Ży

dów, czemu nie mogliby.śmy przygarnąć Łużyczan?

Ale jakkolwiek jest, jakkolwiek będzie, na słowo Łużyce powi
nien bić apel, powinna padać komenda "baczność".

Baczność! Prezentuj broń. Łużyce, lud, który za Chrobrego żył

w granicach Polski, rozpoczął agonię.

A jubileusz Berlina był huczny, kwietny i hałaśliwy. Toczyły się

wozy, sunęły kawalkady, z platform samochodowych chwiały się

pióropusze amazonek.
Było na co patrzeć, było w czym brać udział. Aż do ostatniego

zmęczenia. Mistrz Rożek obiegł cały Berlin. Niczemu nie przepuścił.

\Vszystko widział. Trzeciego dnia chwiejąc się na nogach oświadczył:

- Rozmach to oni mają, ale, panie, stylu utrzymać nie mogą.

Po czym zasunął się w kąt samochodu i milczał przeżuwając cięż

kie myśli. Myślał zaś to samo, co ja. Robiliśmy bilans 700-lecia Berlina:
. Primo: Berlin jest, ściśle rzecz biorąc, miastem jednym z naj

młodszych w Europie. Jubileusz z naciąganiem patyny odwieczności

wygląda na groteskę·

Secundo: Jubileusz Berlina jest zarazem jubileuszem grabieży

niecodziennej.
- Grabieżyl - powiada powoli Rożek - pan myśli, że oni so

bie z tego co robią. To dla nich odznaczenie, wyróżnienie. To tylko
dowód, że są rasą silną, zdobywczą, niepokonaną.

- Może, może. Ale wspomnieć nie zawadzi. Warto wiedzieć.

Później już nie mówiliśmy o Berlinie. Rozmawialiśmy o pięknie

nadchodzą.cej jesieni i wspaniałą autostradą jechaliśmy pełną szyb
kością w drogę powrotną do Szczecina.
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USCH N IĘTA
GAŁAŹ

W Heimatmuseum w Szcze
cinie hall, który jest zarazem
pierwszą salą wystawową, po
święcony· zostal traktatowi
wersalskiemu. Wchodzącego

wita autentyczny kamień gra
niczny z napisem: "Versailles
28. 6. 1919". W poziomej ga
blotce ,znajduje się plastyczna
mapa przeciętej granicy po
morskiej. Na oknach, zamiast
szyb, wielkie fotosy prześwie

cające światłem: przeciętygra
nicą dom, zatarasowany des
kami most kolejowy, zdjęte

szyny przepołowione jezioro.
N a ścianach objaśnienia: "Gra
nica wersalska przecięl-a linij
kolejowych , dróg bitych ,
gospodarstw , jezior...,rzek .
Jedna zaś cala ściana zajęta

została przez olbrzymie wy
kresy: zasięgi Germanów w
czasach brązowych, osiedlenie
ich w epoce żelaznej, Germa
nie. w czasach wędrówki lu
dów, okres koloniżacyjny.

To jest ten pierwszy ak
cent, pierwszy ton, który zo
staje nałożony na człowieka

wchodzącego do muzeum. Że

cokolwiek zobaczy później,

wszystko za~iera się w tych



ramach: pierwotnych osiedleń ger
mańskich tak srodze skrzywdzo
nych przez Wersal.

W zbiorach muzeum nieco uwa
gi poświęcono również "okresowi
wendyjskiemu" na Pomorzu; na
tym i owym portrecie' księcia po
morskiego wymalowany· jest pod-



pis "dux Cassuborum". Te właśnie, nieliczne, nieśmiałe akcenty,
k(órych już .a,ni rusz wytrzeć się nie dało, uprzedza hall- pierwsza
sala muzeum. Urządzono to przy tym tak, że i wchodząc i wycho
dząc trzeba tędy przejść. Więc początek i koniec wrażeń.

Całe muzeum w Szczecinie poświęcone jest przeszłości Pomorza.
Przeszłości kompletnej, od naj dawniej szych, geologicznych czasów po
dzień wczorajszy. Na czele muzeum stoi profesor KunkeI, wielkiej
miary uczony i nieobcy obiektywizmowi; poszczególne działy dzierżą

ludzie mili, kulturalni i uprzejmi, dla przybysza z Polski wylani i pra
wie serdeczni - a przecież wszystko to nie zmieni faktu, że muzeum
szczecińskie, rezerwuar eksponatów naprawdę cennych i jedynych,
urządzone jest stronniczo i tendencyjnie. Punkt widzenia niemiecki
nie tylko ·został zaznaczony, co byłoby do przyjęcia i jest zrozumiałe,

ale on właśnie wpływał na metodę urządzania muzeum i na wnioski
sugerowane zwiedzającemu.

Można powiedzieć, że każdy naród, już przez sam fakt zabarwia
nia metody, urządza swoje muzea jednostronnie. Wobec wielu mu
zeów niemieckich taki motyw obrony jest jednak bezprzedmiotowy,
bo po pierwsze, chodzi o granicę, w jakiej się owa lokalna barwa mu
zeum zaznacza, po wtóre, że gdy na przykład Polacy zabarwiają

swoje muzea na kolor polski, to w naj gorszym razie przejaskrawiają

prawdę, Niemcy zaś swoim "podbarwianiem" bronią nieprawdy.
Bo cokolwiek by się zrobiło: jeszcze efektowniejsze wykresy, je

szcze bardziej pomysłowe grafikony, jeszcze silniej przekonywające

argumentacje, gdyby się skoncentrowało wszystkie siły całych "no
wych Niemiec" na ten jeden tylko odcinek, zapominając o wszystkich
innych, gdyby się hasłem "Sieg heil/" zawojowało nie tylko Europę,
ale cały świat - ta jedna skromna rzecz pozostanie nieporuszona:
prawda. Prawda, że to były ziemie słowiańskie.

Cóż jednak począć z maniactwem? Trzeba okazać mu wielko
duszność i podczas zwiedza~iamuzeum starać się powściągać pogardę

dla kłamstwa.

Muzeum jest wielkie, bogate, doskonale urządzone. Geologa in
teresować będą działy geologiczne, etnografa - rekwizyty obyczaju,
prehistoryka wykopaliska, a zwykłego turystę z Polski interesuje
przede wszystkim historia, historia uschniętej gałęzi.

Jak to się stało, że uschła?

Z;arówno polscy jak niemieccy 'uczeni ustalili na podstawie do
kumentów, że pierwszym historycznym księciem Pomorza Zachod-4
niego był z rodu słowiańskiego-' Warcisław I. Mieściło się jego panO-
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wanie gdzieś około lat 1120-1136 (?). Lecz kto był przed nim? Wia
domo, że byli książęta, książęta słowiańscy, notatki o tym luźne zna
historia, ale trudno z nich wyprowadzić logiczną dziejową opowieść.

Wśród uczonych polskich są dwie hipotezy, z których druga po
siada więcej prawdopodobieństwa,niemal pewność. Na ogół wszyscy
się z tym godzą, że przed okresem Mieszka na Pomorzu Zachodnim
panowały miejscowe rody książęce. Biorąc ten f.akt pod uwagę,'dr
Leon Koczy dynastię książąt pomorskich wyprowadza właśnie z tych
dawnych, tubylczych rodów. Droga miała być taka sama jak Popie
lów i Piastów. W pewnym okresie czasu zjawił się 'w przodującym,

rodzie człowiek dzielny i mądry, imieniem Burysław,'i o,d niego po
szła dynastia.

Przeciw takiej tezie wystąpił prof. Zygmunt Wojciechowski
z własną teorią, która czerpie wątki nie tylko z ustaleń wielu dotych
czasowych historyków, ale uwzględnia również badania najnowsze.
Według tej teorii drobne redy pomorskie musiały ustąpić miejsca woli
zwycięzcy - Chrobrego, który osadził na grodzie książęcym swego
przyrodniego brata Swiętopełka. Od niego miała rozpocząć się histo
ryczna dynastia.

\

W graficznym R!zę,ds :w:ięnją' owe ~eorie prezentują się
następująco: . :~l.tI~i.'ilI·?#~lij1t'~~~~

. BOgu.sław~- .
(żónaty'z corką Miesżka Starego).

Pierwsza teoria dowodziłaby, że książę.ta Pomorza Zachodniego
pochodzili z rodu pom,orskiego, druga, że byli boczną linią Piastów.
Ta druga posiada wiele cech, które przemawiająnie tylko za jej praw
dopodobieństwem,.ale wprost za pewnością. Składa się na to wiele
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przyczyn, między innymi i ta także, że od bardzo wczesnych czasów
żyła w. Polsce średniowiecznej tradycja o piastowskim pochodzeniu
książąt szczecińskich. Psychologiczne założenia miałyby tu też swoje
znaczenie: w intencjach Chrobrego na pewno mogło leżeć, aby Pomo
rze było obsadzone jego bliskim krew"nym.

W każdym razie ta rzecz jest ponad wszelką wątpliwość pewna
- był to ród słowiański, do połowy wieku XIII ani jednej niemieckiej
cechy nie posiadaj ący. Pierwszy historyczny książę, na którego się

wszyscy zgadzają, Warcisław I sam reprezentował cechy słowiańskie

i dwór swój w tym charakterze utrzymywał. Dzierżył on całe Pomo
rze składając z niego hołd lenny władcom Polski.

, Warto się przyjrzeć tym pierwszym granicom "całego Pomorza":
na zachodzie szły one po górny brzeg rzeki Piany (zgodność z dzisiej
szą granicą regencji pomorskiej), na południu ciągnęły się aż do Zie
mi Lubuskiej, kończąc się mniej więcej koło Perzyc (dziś Pyritz), na
wschodzie były pogańskie Prusy. Od północy stał Bałtyk. To było

całe Pomorze, jakie posiada Chrobry, jakie znowu w r. 1120 ma
w swych rękach Krzywousty i które ostatecznie misjami przyprowa
dza do chrześcijaństwa.

Ale Pomorze jest wąskim, długim, bo kilkaset kilometrów liczą

cym pasem, nastręczać więc musiało spore trudności w administracji.
Z tych względów od bardzo wczesnych czasów rozpadło się"Ila dwie
części, na Pomorze Wschodnie i Zachodnie, przy czym granica była

tu dość chwiejna. Na ogół stanowiła ją góra Chołm (Gollenberg) koło

Koszalina (Koslin), lecz granica suwała się czasem aż po Łebę. Ten
skrawek między górą Chołm a jeziorem Łeba był przedpolem. Sie
działa na nim przez jakiś czas boczna linia książęca, synowie Racibora I.

Pomorze Zachodnie posiadał inny' ród książęcy, i inny Pomorze
Wschodnie (ród wywodzący się z urzędników królewskich, którzy
w r. 1227 przybrali książęcy tytuł "dux"). Jel;lni posiadali połowę Po
morza i drudzy połowę, ale i jedni i drudzy używali w dokumentach
w osobliwej średniowiecznej łacinie - podpisu "totius Pomeranie
dux". Słabostki ludzkie są nieśmiertelne. ·Waldemar duński też je po
siadał: tytułował ·się "rex Slavorum". A nawet Wilhelm II nie był

od nich wolny, do roku 1918 wśród wielu swoich tytułów używa

jąc także tego: "dux Cassuborum".
Stolica Pomorza Wschodniego była od razu ustalona - Gdańsk.

Inaczej się rzecz miała z Zachodnim. Szczecin stolicą na początku nie
został. Trzeba przecież pamiętać (spojrzawszy na mapę), że Szczecin.
w czasach dawnych do Pomorza nie należał, znajdował się na ziemiach
Lutyków i dopiero przez Mieszka I został zdobyty po to, aby tani
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mogła być osadzona graniczna załoga. Grodami książęcymiw tamtych
czasach były Kamień i Kołobrzeg, a Wołyń był przede wszystkim
ośrodkiem handlowym, choć i on na północy swego obwodu miał gród
obronny. Stolicą tedy Pomorza Zachodniego był Kamień aż po rok
1212, kiedy awansuje na nią Szczecin.

Zarysowana oto została przed czytelnikiem scena historyczna,
na której odegrał się wielki dziejowy dramat w stylu szekspirowskim
pt. "Duces Pomeraniae": złe moce mierzyły się. ze świetlanymi,

a w boku sceny życie stroiło swoje wyzywające grymasy.
Do czasów Warcisława I Pomorze Zachodnie jest w jednym

ręku, pozostaje w nim jeszcze przez krótki czas za regencji Warci
sławowego brata Racibora I. Warcisław wszakże miał dwóch synów,
a każdego trzeba było, podług ówczesnych praw, obdzielić ziemią, Bo
gusława i Kazimierza. Są to ci sami książęta pomorscy, którzy biorą

udział w krucjacie przeciw Arkonie i odchodzą spod niej z nosami na
kwintę spuszczonymi, wykwitowani ze skarbu Świętowita przez duń

skiego Waldemara i saskiego Henryka.
Dziedzictwo ojcowskie dzieli się na dwie części, na dwie linie

rodowe, jedną - w osobie Kazimierza - umiejscowioną w Wołogo

szczy i Dyminie (stąd termin Pomorze Wołogoskie), drugą w Kamie
niu, którą otrzymuje Bogusław, spowinowacony zresztą znowuż
z Piastami, ma bowiem córkę Mieszka Starego Anastazję za żonę.

Bogusław przeżył brata o lat siedem i on to jest tym księciem

pomorskim, który w roku 1181 składa hołd cesarzowi Fryderykowi
Barbarossie, ale już w trzy lata później hołduje królowi duńskiemu.

Epizod duński nie trwa długo, lat parę zaledwie. Niebawem nastę

puje" znowu związanie z Niemcami, ściślej z Brandenburgią, w latach
1198 i 1231. Nadchodzi powoli niemczenie się dworów pomorskich.

Książąt Pomorza Zachodniego zgubiła nieroztropność: chcieli
być koniecznie samodzielni. Czyhali tylko na okazję. Twarda ręka

KrZYwoustego nie pozwalała na improwizacje i fanaberie, ale ,gdy Bo
lesława nie staje i przychodzą kłótnie jego synów - okazja do snów
o potędze wspaniała. Książęta Pomorza Zachodniego wstępują na
śliską dla nich drogę samodzielności.

Śliską, bo w istniejących warunkach tak mały organizm poli
tyczny nie mógł utrzymać niepodległości. Zuchwalców znęciła ko
rzystna na razie koniunktura: w Polsce kłopoty wewnętrzne, w Niem
czech kłótnie i swary między książętami po śmierci każdego cesarza,
którzy mrą teraz często; Sasi trzymają łapę na wybrzeżu Bałtyku, ale
jeszcze nie uporali się z Lutykami, ni~ docierają jeszcze do Szczecina;
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Wologoszcz, niegdyś siedziba Piastów.

Dania i państwa skandynawskie uwikłane są w sprawach domowych.
Na placu na razie nikogo.

Lecz trochę bystrzejsze spojrzenie na rzecz ostrzegłoby, że oko
liczne potęgi pokończą kiedyś swoje kłopoty i nie ścierpią pod bokiem
mikroskopijnego państewka, które nie potrafi się bronić. Nieszczę

ście chciało, że z rozterek wewnętrznych pierwsze ocknęły się Niem
cy; w tempie przyśpieszonym, krwawym i bezceremonialnym załat

wiły się z Lutykami i przypuściły szturm, teraz już i od zachodu i od
południa, na Pomorze. .

Niebezpieczeństwo zajrzało książętom bezpośrednio w oczy.
. Wtenczas przypomnieli sobie Polskę. Ale trafili naj fatalniej, tu swary
jeszcze się nie skończyły. Kilkakrotne wołania o pomoc ze Szczecina
nie odniosły skutku. Niemcy naciskają coraz mocniej, więc w kon
sekwencji - hołd Barbarossie. W kilka lat później Niemcy znowuż

popadają w kłopoty, więc w tragicznym szamotaniu się - zwrot ku
Danii. Ale to już ostatnia próba ratowania samodzielności: odtąd

Brandenburgia nie odstępuje i czeka na okazję zupełnego zdławienia.



Krużganek starej katedry w Kamieniu.

Tak się zemściła nierozwaga i brak zmysłu politycznego. Gdyby
książęta tej ziemi trzymali się wytrwale Polski, byłoby Pomorze Za
chodnie przetrzymało burze podziału, jak przetrzymała je Wielkopol
ska i Pomorze Wschodnie. A do wszystkich innych nieszczęść dołą

czyło się jeszcze i to: kilkakrotne rozdzielanie ziemi pomiędzy

synów.
Aby żadnego powodu nie pominąć, należy wspomnieć o niedo

godnościach, jakie leżały w ustroju. Ustrój tu był średniowieczny

wtedy jeszcze, gdy wszędzie w Niemczech feudalizm został zniesiony
• albo ukrócony. Książę w razie wojny m~siał rozsyłać wici do każdego

szlachcica osobno. Na takie wezwanie szedł, kto chciał; kto nie
chciał, zostawał w domu. Takie swoiste pospolite ruszenie. Inercja
panowała dość spora, a armii w znaczeniu regularnym nie było niemal
zupełnie. Wojnę prowadziło się przy pomocy wojsk zaciężnych, co
wobec chronicznie pustego skarbu nie było rzeczą łatwą. Stąd obrona
w razie niebezpieczeństwa stawała się trudna, niemal niewykonalna.

Pomorze Zachodnie ulega przemocy niemieckiej.



Ale poczucie łączności z Polską nie gmle. Można rzec, że do
piero teraz, po pogrążeniu się w pętlę niemiecką budzi się na dobre
poczucie przynależenia do słowiańskiej rodziny, do jedności z Polską.

Uwidocznia się to w licznych i bardzo ścisłych związkach z krajem
macierzystym. Owe związki odbijają się na obyczaju, na stylu ży

cia dworskiego i na - żonach. Wśród małżonek ksi.1Żąt Pomorza ,Za
chodniego wiele pochodzi z Polski. Owe mariaże nie pozostają bez
znacznego wpływu na charakter życia nad Odrą.

Latem roku 1937 urządzono w Szczecinie wystawę poświęconą

książętom pomorskim w 700-lecie powstania dynastii. Wystawa zgro
madziła dokumenty, portrety i sprzęt obyczajowy: liczne, a luksusowo
wydane monografie roztoczyły przepych rekwizytu zdobniczego, ja
kim się tutejsze dwory książęce otaczały. Tak' przy tym pokierowano
doborem eksponatów, że charakter słowiański został zatuszowany
w ilustrowanych monografiach zupełnie. Raz jeszcze sprzeciwiono
się prawdzie, bowiem znaną jest rzeczą, że do czasów reformacji
dwory tutejsze miały silny koloryt słowiański, polski.

W stosunkach Pomorza Zachodniego z Polską wybija się na
plan pierwszy zdarzenie, które nie ma sobie równego:

Jest rok 1368. N a
tronie królewskim za
siada Kazimierz Wiel
ki, który swym mą-

drym panowaniem nie
zupełnie jeszcze mógł

wyrównać wielowieko
we rozterki, ale spra
wami Pomorza intere
suje się żywo (w 1368
na przykład odbiera
zbrojnie Ziemię Wa
łecką). N a stolcu ksią

żęcym Pomorza Za
chodniego siedzi inny
Kazimierz, słupski. Ci
dwaj Kazimierzowie są

ze sobą wielokrotnie'
spokrewnieni; względy

K s I ę ż n a A n n a, żona

U Iryk a meklemburskiego.



Bogusław XIV, ostatni ksiljŹę

pomorski z linii piastowskiej.

rodzinne, ale i dynastycz
ne zbliżają ich ze sobą.

Kazimierz Wielki ma mię

dzy innymi jeden jeszcze
ważny powód do takiego
zbliżenia: wiadomo już,

że zejdzie do grobu nie
zostawiwszy następcy.

Wówczas przychodzi
adoptacja Kaźka słup-·

skiego przez Kazimierza
Wielkiego - rok 1368 
i testamentarne nadanie
mu Ziemi Łęczyckiej,

Sieradzkiej, Dobrzyń

skiej z grodami Bydgo
szczą, Walczem i Krusz
wicą. Ten osobliwy akt
dokonałsię z myśląwpro
wadzenia na tron księcia

pomorskiego.
Sprawę jednak po

śmierci Kazimierza Wiel-
kiego przeinaczono. Przeinaczyli ją panowie małopolscy, ktÓrzy oba
liwszy układ wezwali na tron Ludwika Węgierskiego. Ten moment
był historyczną zwrotnicą: odsuwał Polskę od Bałtyku na długie

wieki, pozwolił na swobodne· pęcznienie Zakonu Krzyżackiego, na
powstanie Prus.

W tym momencie po prostu aż słychać było, jak się przesuwa
oś państwa.

Inne związki z Polską dotyczyły spraw militarnych. Książęta Po
morza Zachodniego często bywali pod znakami polskiego wojska.
W r. 1343 staje umowa między królem a księciem wołogoskim, że

ten z całą swoją flotą i arnlią lądową stawi się na wypadek wojny
Polski z Zakonem. Osobliwa sytuacja zarysowała się pod Grunwal
dem. Pomorze Zachodnie jest wówczas znowu podzielone między

dwie linie. I oto Bogusław słupski walczy po stronie polskiej, jego
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krewny ze Szczecina staje po stronie krzyżackiej. Kto wie, czy za
tymi decyzjami politycznymi nie stały animozje rodzinne albo pod
stępna gra dyplomacji niemieckiej?

Osobny rozdział w tych stosunkach zajmują dzieje Ziemi Bytow
skiej i Lęborskiej. Sprawa ta należy co prawda do innego tematu, ale
i tu zaznaczona być powinna. Ziemie te zostały w r. 1410 nadane Bo
gusławowi VIII słupskiemu, lecz już w r. 1411 znowuż odstąpiono je

Mieszczanie szczecińscy odpieraj", nocny, zdra
dziecki napad Brandenburczyków (1468 r.)

Zakonowi Krzyżackiemu.Dopiero w roku 1455 oddał je Kazimierz Ja
giellończyk Erykowi II, z linii wołogoskiej. Ten książę jednak nie
długo dzierżył owe ziemie; zamek lęborski sprezentował przy jakiejś

okazji Krzyżakom. Oburzony tym postępkiem król wysyła swoje
regimenty tatarskie na odebranie ziemi. Karzący miecz' sprawiedliwo
ści zawisa nad księciem. Ostrze jego wstrzymuje w ostatniej chwili
słynna z piękności żona Eryka, Zofia, która wyprosiła u króla prze
baczenie.

Po pokoju wszakże toruńskim (1466) Polska zajmuje te ziemie
jako zastaw. Dopiero małżeństwo Bogusława X z córką królewską

Anną spowodowało znowuż pośrednio .przejście spornego terenu na
rzecz książąt: za niewypłaconą resztę posagu otrzymują synowie Bo
gusława X obie te ziemie: Bytowską i Lęborską - w zamian za od
dawanie królowi polskiemu hołdu lennego.

252



Jakoż książęta ów hołd składają. Wiadomo na przykład o tym,
że książę Grzegorz wyprawiał się w roku 1526 z czterystu rycerzami
do Gdańska, aby tam złożyć uroczysty hołd Zygmuntowi Staremu.
W późniejszych czasach dzieje się tak samo, aż po rok 1637, kiedy na
BogusławieXIV wymiera dynastia szczecińskaa Lębork i Bytów wraca
do Polski. Lecz to są sprawy w innym miejscu tej książki poruszone.

Dość, że związki z Polską są żywe i ciągłe.

Wracającego z krucjaty Bogusława X witają

u bram radni oraz jego małżonka Anna (1498 r.).

Ale oto zbliża się pomału zdarzenie, które na dzieje Pomorza
Zachodniego wpłynie w sposób decydujący, wstrząsając posadami te
go kraju przez całych lat pięćdziesiąt. Książę Bogusław X jest jesz
cze władcą katolickim, na wskroś i żarliwie katolickim. Jest jednym
ze znakomitszych przedstawicieli swego rodu; zapisuje się wielu po
żytecznymi czynami, manifestuje swoją sympatię i zrozumienie dla
spraw religijnych. Sławą rozbrzmiewa po całej Europie jego wielka·
podróż do Ziemi Świętej i Grobu Zbawiciela w Jerozolimie.

Ale jest to ostatni katolik na księstwie szczecińskim. Pod
niósł już był bowiem swoją pochodnię religijnego niepokoju Marcin
Luter z Szubienicy, a jego uczniowie rozbiegli się po świecie, podkła

dając płomienie pod wybuch wojen religijnych.
Nad ujściem Odry zjawia się wyznawca Lutra, kronikarz Bugen

hagen, który później napisał historię pomorską, ale wpierw fanatycz-
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nymi przemowami objął cały kraj. Za sprawą jego i jego towarzy
szy Pomorze Zachodnie przechodzi na luteranizm. Trzeba to wyra
zić ściśle: nową wiarę przyjmują warstwy wyższe. Lud prosty i wielu
drobniejszych właścicieli ziemskich wiary katolickiej nie opuszcza.
Po raz pierwszy wówczas okazuje się charakter kaszubski: nie pozwa
lają sobie narzucić wiary i krępować sumienia. Bo w owych czasach
tereny na wschód od Szczecina, zwłaszcza za Prośnicą, zamieszkują

zwartą, ciasną masą - Kaszubi.
\V równe 72 lata od śmierci Marcina Lutra wybucha naj dłuższa

wojna religijna, wojna trzydziestoletnia; trwa od roku 1618 do roku
1648. W pierwszej swej fazie toczy się na dalekich ziemiach czeskich;
nikt na Pomorzu się nią nie przejmuje. Ale po kilkunastu latach prze
tacza się na brzeg Bałtyku. Wybucha wojna z Chrystianem, królem
duńskim, a na arenę wojenną w roku 1627 wkracza gromkie nazwisko
WaIlensteina.

Książę szczeciński, którym był podówczas Bogusław XIV, ogła

sza neutralność. Ta neutralność jest osobliwego rodzaju. Wojska
wszystkich walczących stron gospodarowały na Pomorzu jak we
własnym kraju. I tak w pewnej chwili wkracza tu generał cesarski
Arnim, aby oblegać Stralsund. W ogóle Strzałów-Stralsund posiada
w tej wojnie jak najgorsze szczęście. Ciągle go ktoś oblega, zdobywa
i łupi. Przechodzi z rąk do rąk. .W roku znów 1628 oblega Strzałów

WaIlenstein. W obronie miasta staj ą Szwedzi j Duńczycy. A gdy
wojska cesarskie odchodzą spod murów miasta, Szwedzi zostają w nim
na pobyt stalszy.

Następuje nowa faza wojny: rzuca się w nią Gustaw Adolf
szwedzki. Bogusław opowiada się wreszcie po stronie protestantów.
Ale wojska szwedzkie w dalszym ciągu buszują po zdobytym kraju,
6zczecin staje się bazą Gustawa Adolfa, z której prowadzi on swoją

szeroką, obliczoną na złowienie w sieć całej Europy działalność.

Wprawdzie w roku 1632 Gustaw Adolf umiera na polu bitwy pod
Liitzen, ale jego następca podejmuje politykę poprzednika.

W tej całej sprawie następuje teraz fakt, który zaraz co prawda
nie wywiera następstw, później jednak będzie miał nieobliczalne:
umiera bezpotomnie Bogusław XIV, ostatni książę Pomorza Zachod
niego. Konfiguracji wojennef to nie zmienia, bo Szwedzi siedzą moc
no, tylko Lębork i Bytów wracają do Polski.

Niemcy na razie korzyści nie odnoszą, choć zęby ostrzą i warują
czekając sposobności. Raz po razie czyni się jakąś dywersję i szarpie
skórę szwedzkiego brytana. W roku 1643 generał cesarski von Kro
kow wpada na Pomorze, oblega Kołobrzeg, ale zebrawszy cięgi musi
się rychło cofnąć.
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Wreszcie trzydzieści lat wojny dobiega kresu. Staje pokój
w Miinster-Osnabriick, w którym reguluje się i sprawę Pomorza Za
chodniego. Reguluje się podziałem na dwie części: część zachodnią

razem ze Szczecinem i wyspą Rugią dostają Szwedzi, część wschodnią

Brandenburgia. W roku 1721 rozgraniczenie to jeszcze się zmienia:
posiadłości Szwedów doznają zmniejszenia. Lecz Rugię i wąski pas
koło Wołogoszczy zatrzymują oni jeszcze aż do r. 1815.

N adciąga ostatni akt sprawy Pomorza Zachodniego, ostatni akt
do chwili dzisiejszej, która, jak każda współczesność, jest granicą

i końcem przed rzeczami nieznanymi. Ten ostatni akt związany jest
z władcami Prus, którzy teraz po połączeniu ziem Zakonu Krzyżac

kiego i Brandenburgii robią szybką i olśniewającą karierę.

Wielki elektor Brandenburgii Fryderyk Wilhelm Hohenzollern
otrzymuje po wojnie trzydziestoletniej część Pomorza Zachodniego,
a jego następcy tak kierują sprawami, aby wymóc na Szwedach resztę.

Dostawszy zaś poczynają ziemie te zagospodarowywaćpo swojemu.
Trzeba bowiem dla zrozumienia sprawy powiedzieć, że wszyst~

kie opisane tu koleje losów odbywały się po wierzchu. Książęta szcze
cińscy zniemczyli się, zniemczyło się trochę rodów blisko dworu sto
jących, ale lud, ale społeczeństwo było na wskroś słowiań

skie, polskie. W chwili objęciaPomorza Zachodniego, a więc w r.1648
Brandenburgia obejmuje kraj naj zupełniej, bezwarunkowo słowiański.

W Polsce często i ze słusznym oburzeniem wspomina sięrabu

nek Prus Wschodnich,. ale jakże mało pamięta się o tym, że w pew
nej chwili dziejów rabują Niemcy również inną ziemię, w dziewięć
dziesięciu procentach polską! Pomorze Zachodnie!

Teraz jedyny cel - zni~mczyć. Kolonistów niemieckich jak na
lekarstwo. Siedzą rzadko i szybko się polszczą. Trzeba na gwałt

wspierać ten żywioł kolonizacyjny, gdyż inaczej z dziewięćdziesięciu

procent zrobi się sto. Wielki elektor pokazuje swą wielkość. Robi to
samo mniej więcej, co się dziś robi w Prusach Wschodnich. Przywi
lejami ściąga kolonistów, przy czym musi przyjąć zasadę osiedleń

polską, która jest korzystniejsza dla małych właścicieli rolnych.
Ale miarę systemu dał dopiero Fryderyk Wielki. Czasopismo

"Bollwerk" do dziś dnia uważa starego Fryca za swego patrona i gdzie
może, reprodukuje jego drapieżną twarz i jego cyniczne słowa: "Daj
cie mi tylko tę ziemię, a już rzeczą, historyków będżie udowodnić jej
narodowość". .

Dodajmy: rzeczą historyków i rzeczą urzędników królewskich.
Bo ci mieli też s'woją rolę nie byle jaką. Osiecllalikolonistów, a odpo-
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wiednimi praktykami fiskalnymi niemczyli tubylców. I jeszcze jed
ną - porywaczy: z głębi Niemiec ściągano na zaniemczanie Pomorza
Zachodniego Niemców, do wojska natomiast, do słynnej fryderycjań

skiej gwardii pakowano Polaków. Gdy nie chcieli iść dobrowolnie,
albo gdy było ich za mało na dostępnym terenie, następował rapt, po
rwanie. Komisja królewska udawała się cichaczem na Pomorze Gdail
skie, a ileż razy do Wielkopolski - i porywała ludzi..

Takimi sposobami niemczyło się Pomorze Zachodnie. Procesem
niedawnym, który, ma zaledwie dwieście lat. Tyle, ile naprawdę liczy
rozwój Berlina. Tą niedawnością tłumaczy się tak polski jeszcze do
dzisiaj charakter tych stron i charakter samego Szczecina. Gdy się

przechodzi jego ulicami, jedna trzecia nazwisk z szyldów przemawia
dźwiękiem polskim, pisanym - o dziwo - nie przez "y", ale przez
czyste polskie "i".. Jeszcze bardziej warto przejrzeć książkę adresową

- szlachty z "Pommern" - tam już nie jedna trzecia, ale więcej niż po
łowa w nazwiskach albo imionach. posiada świeże znaki polskiego
pochodzenia.

W owym ostatnim okresie znajduje się krótkotrwałe, ale boha
terskie interludium. To fragment epopei napoleońskiej z roku 1806
i 1807, dotyczący Pomorza. Rozgniewany dwulicową polityką Prus,
postanowił Napoleon zdobyć ich ziemie. Wzywa z Włoch generała

Dąbrowskiego. \V zdobytym Berlinie ma· z nim rozmowę, krótką

i ważną. Generał pojedzie do Poznania i porwie naród polski do
broni przeciw Prusom. Zorganizuje wojskowo i administracyjnie
Wielkopolskę i Pomorze. Wyprze z tych terenów wojska pruskie.

Dąbrowski udaje się rozstawnymi końmi, co tchu w piersiach
do Poznania i tu wśród ogromnego entuzjazmu wydaje płomienną

odezwę do narodu. N a Pomorze wysyła: generała Kosińskiego i hr.
Fryderyka Skórzewskiego. Zawiązują się oddziały polskie, powstaje,
mimo utrudnień ze strony francuskiej, administracja. Na podane ha
sło polska ludność Pomorza zrywa się do wypierania· Niemców. Hi
storia przekazała wzruszające przykłady patriotyzmu. W Świeciu do
pomocy żołnierzom stają oddziały zorganizowane z· mieszczaństwa
i wieśniaków; kosy i piki wspierają karabiny żołnierskie. W Tucznie
koło Wałcza proboszcz ks. Riebschlager (!) na: czele swoich parafian
opiera się długi czas Prusakom, aż do chwili nadejścia armii polskiej.

Rozpoczyna się krótka, ale wzruszająca epopeja pomorska. Od
·działy polskie, świeżo zebrane, nie wyćwiczone, źle zaopatrzone, wkła
dają w działania tyle entuzjazmu, tyle pasji i ducha żołnierskiego, że

mogą się pochlubić kilkoma pięknymirzwycięstwami. Zdobywają

256



Tczew, zdobywają Słupsk, Kołobrzeg. Zbliż~ją się pod mury Szcze
cina! W Słupsku występuje przeciw Napoleonowi generał von Kro
kow, zostl;lje jednak srodze przez wojska polsko-francuskie pobity,
podobnie jak jego przodek z wojny trzydziestoletniej. Ta rodzina
von Krakowów, rodzina renegatów i zaprzańców, nie ma wojennego
szczęścia. Coraz to historia notuje klęski i przegrane. Tylko w bucie
i w słowach są tędzy i zwycięscy. Gdy w roku zeszłym w polskim
Krakowie (bo dobra von Krokowów obecnie znajdują się po polskiej
stronie) chcieliśmy zwiedzić pałac krokowski i do odźwiernego zaga
daliśmy po polsku, obrzucił nas obelżywymi wyrazami, zatrzaskując

drzwi wejściowe z gniewem i grubiańsko.

I byłyby te zwycięstwa pomorskie szły dalej, gdyby nie pokora
Prus. Król pruski widząc, co zachodzi, przysłał do Napoleona delega
cję, która uderzyła w słowa uległości i pokory. Działania wojenne za
hamowano. Poczęto przygotowywaćpokój w Tylży, który staje w ro
ku 1807. v.,' tym pokoju skrawek Pomorza przypadł,KsięstWuWar
szawskiemu, z Gdallska zrobiono wolne miasto z ma:rśż'~iklem"Lefe
bvrem na czele, resztę polskiej ziemi utrzymały nadal ręce fIe~eckie.

Tyle zostało z tych dwóch lat entuzjazmu i walk. Poz~taij. rów
nież jeszcze anegdota, która przeszła przez całą Europę,~ zd6bywa
olbrzymią sławę. Zapisuje ją w swoich "Pamiętnikach" aą;utajt Na
poleona geperał Dezydery Chłapowski, wspominając st:iie się
swoje wraz z garstką Francuzów do niewoli pruskiej prz zd ywa-
niu Gdańska: .

"Żołnierza Francuza z 2-go re
gimentu lekkiej piechoty oficero
wie pruscy. różnej br:oni otoczyli,

·i ci, co po francusku umieli, rozma
wiali z nim, bo był gadatliwy; dwaj
oficerowie' Francuzi nic odpowia
dać nie raczyli. . Ten to żołnierz

z 2-go lekkiego regimentu dał im
odpowiedź, która się później roze
szła w świecie. Jeden z oficerów
mu mówił, że wy, Francuzi, tylko
dla pieniędzy się bijecie. Francuz'
go się żwawo zapytał:

- A wy za co?
- My za sławę.

- Macie rację - zawołał -
każdy się bije za to, czego mu bra-
kuje." .
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W LABIRYNCIE
,

WOD

Ignacy Matuszewski, nie ZYJący już dziś znakomity
kry'tyk literacki, napisał oprócz kilkudziesięciu studiów este
tycznych, oprócz setek artykułów poświęconych literaturze
pięknej, również jedną pracę poświęconą pięknej ziemi.
Praca ta nosi tytuł "Ostrów Boży"· i jest sprawozdaniem
z podróży na Rugię. Ale mówi nie tylko o samej Rugii.

Autor "Słowackiego i nOwej sztuki" jechał na Rugię

drogą wodną. Do Szczecina dobił koleją, tu wsiadł na statek
odchodzący do Sośnicy (Sassnitz). Przemierzył więc wzdłuż

cały port szczeciński, który jest prawdziwym fenomenem
przyrody i powinien być zaliczony do rzędu "cudów świata".

Matuszewski został wstrząśnięty wspaniałością przy
rody tych stron. Trudno się dziwić. Nie wiem, jak pod
względem gospodarczym przedstawia się tak opszerny i roz
członkowany port, podobno zbytnia jego pojemność wgłąb

lądu i poplątanie ścieżek wodnych odbija się na "lotności

portowej, ale pod wszystkimi innymi względami jest ten
port zjawiskiem, którego bodaj raz' nie zobaczyć, nie po-
znać, nie przeżyć nie można. .

Więc pierwsza niezwykłość: Odra bynajmniej .nie
wpada do Bałtyku, jak nas uczono w szkole. Odra kończy



się na Szczecinie, który od fali bałtyckiej leży oddalony o jakieś 65
km w linii powietrznej. Tuż za Szczecinem wody Odry wpadają do
jeziora Dąb, którego nazwa przekręcona została dziś na Dammscher
See. A dostawszy się do tego jeziora Odra traci swoją nazwę i swój
charakter rzeki (straciła go już co prawda dużo wcześniej, dzieląc się

na liczne strumienie) i staje się potężną, rozlaną masą wód, którą opę

tuje pasja tworzenia najfantastyczniejszej błękitnozielonej mozaiki.

Jezioro Dąb jest wielkie, ale przecież nie nieskończone. Zamyka
się poplątanym węzłem niezwykle ułożonych strumieni, które upły

nąwszy kilka kilometrów - znów łączą się w jedno wielkie zlewisko
wody, zwane Zatoką Stobnicką. Dziś nosi nazwę inną, nie wiadomo
dlaczego - Papen Wasser, ale jeszcze niedawno posiadało nazwę wła

śnie od miejscowości na prawym brzegu leżącej, Stobnicy (Stepenitz).
I dopiero gdy to wszystko się kończy, wody Odry wpływają na

szeroki, swobodny przestwór. Nazywa się on Zatoką Szczecińską,

'a jest niczym innym, jak wielkim' śródlądowym jeziorem, ku któremu
ze znacznego obszaru, z zewnątrz spływają rzeki. Wśród nich najwięk

szą jest Odra, po niej idą Piana (Peene) oraz Wkra (Ucker) z dopły

wem Redawą.

Piękna jest właśnie ta wielka zatoka; rozściela się jak bez
kresna, niebieska łąka, po której rozsiały się białe żagle stokroci
i okrętowe dymy mlecznych puchów; łagodny wiatr chodzi po niebie
skiej łące, zgina stokrocie i rozpędza kłęby puchu w błękit, tak samo
niebieski jak woda.

Od północy zamyka Zatokę Szczecińską wąski pas ziemi, który
jest równocześniewałem ochronnym przed morską falą. Z Bałtykiem

trzy tylko główne (nie licząc drobnych), ale wąskie biegną połączenia.

Trzy wodne ramiona: pierwsza od zachodu - rzeka Piana, druga 
Świnia, trzecia - Dziwna. N ad Pianą rozsiadło się miasto Wołogoszcz

(Wolgast), nad Świnią - Świnioujście (Swinemiinde), nad Dzi~ną 
miasto Wołyń (Wollin). I gdy się tak przemierza te wody i te miasta,
nie odstępuje uparta myśl, jak płytko pod tymi nazwami tkwi brzmie
nie słowiańskie, jak mało twórczej pomysłowości wykazali niemieccy
kolonizatorzy obejmując te strony; zdobyli się tylko na zniekształce

nie, na przekręcenie, na grymas.
Ale to tylko dygresja. Są sprawy ważniejsze. Przede wszystkim

ta: że wody Zatoki Szczecińskiej przedostają się trzema ramionami
do Bałtyku. One to ów ochronny pas ziemi oddzielają od stałego lądu

i uczyniły zeń dwie wyspy: między Pianą a Świnią utworzona została

wygięta we wspaniałe kształty wyspa Uznam (Usedom), między zaś

Świnią a Dziwną druga wyspa Wołyń (Wollin); jej cypel zachodni od-
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dzielony został również małym dopływem Bałtyku, ta trzecia wysepka
jest wszakże drobiazgiem i do opisu tego nie należy.

Ale dwie pieIwsze znaczenie swoje mają. Nie byle jakie. Ze
względów kilku: więc najpierw w odniesieniu do czasów naj dawniej
szych. To powikłanie się wód Odry w jeziora, zatoki, zalewy, strugi,
to pokrajanie się brzegów w przylądki, ostrowy i wyspy, w niezliczone
wyspy (bowiem wspomnieć trzeba, że małych skrawków ziemi rzuco
nych na tło wody jest tu zatrzęsienie), ta cała mozaika wody i ziemi
stwarzała specjalny nastrój - nastrój mitotwórczy. Płaska, równa
ziemia nie pobudza fantazji twórczej, ale taka hojność, rozrzutność,

nadmiar kształtów aż zaprasza do wytężenia fantazji u człowieka.

W Radgoszczy władał Swarożyc, w Ranie Świętowit, tutejsze jednak
strony miały swoich bogów - Trygława, Jarowita. Powstawały tu
wielkie mity religijne Słowiańszczyzny, wielkie myśli, zarzewie idei.
Tu wreszcie, w tym oszałamiającymbogactwie przyrody kształciło się

rzemiosło morskie Słowian, którzy oparci o dwa wielkie, ludne, choć

tylko z drzewa budowane miasta - Szczecin i Wołyń - dalekosiężne

wyprawy zapuszczali na morze.
Istnieje powód zainteresowania drugi, ze względu na czasy póź

niejsze. Najlepszą granicą jest zawsze granica naturalna. A gdzież

więcej tych granic, aniżeli tu. Mieszkańcy dwóch wielkich wysp Uzna
mu i Wołynia różnymi czasy i długie wieki tworzyli odrębne jednostki
polityczne. A i później, w okresie książąt pomorskich, w okresie dzie
lenia się dziedzictwem i rozpętanych swarów rodzinnych rozpada się

ujście Odry na wąskie skrawki ziemi. Historia zna przecież tęrmin

"Pomorze Wołogoskie", to znaczy ziemię wokół miasta Wołogoszczy.

Są wszakże jeszcze powody przez wzgląd na zupełnie aktualną

współczesność. Trudno mi dobrać dość wymownych słów do opisa
nia tych wrażeń, jakie się odbiera stojąc na przykład na molo w mieś

cie Kamieniu (CBmmin). Poza nami stare miasto ze wspaniałą gotycką

katedrą, pamiątką po biskupach kamieńskich, co to od polskich dota
cyj zaczynając rychło na niemieckie porządki przeszli, aby oddać się

w końcu wodzom reformacji. Katedra otoczona jest starym murem,
którego najniższa część pochodzi z wieku XII, z czasów wielkiego
Bolesława. Oparci o ten odwieczny mur, mamy przed sobą pano
ramę rozlanych wód, między którymi snują się pasma strzelającej

zielenią ziemi. Nad wodą mży powietrze rozgrzane słońcem, otwie
rają się głębokie perspektywy, woda kołysze się spokojnym, równym,
głębokim oddechem. Rybit.wy ścigają się ze statkiem, który odbił od
przystani.

Jest to wszystko bardzo piękne i niezwykłe. Myśli się: to bliskie
współżycie 'ziemi z wodą przypomina. chyba 'Wenecję, choć to porów-
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nanie nie ma sensu. Myśli się również: raj dla sportów wodnych. Już

poczynając od Szczecina płynie niezliczona ilość wszelkiego rodzaju
łodzi, żaglówek, kajaków, motorówek. Na tych wodach ludzie spę

dzają letnie wakacje. Osoby w latach podeszłe - w symbolicznym
współżyciu z morzem w licznych Badeortach na wybrzeżu, mło

dzież wprost na wodzie. Oczywiście, nie byłoby do pomyślenia, aby
i w tę sielankę nie wkroczyła niemiecka akuratność. Ruch samocho
dowy na drogach regulowany jest punktami przepisów. Ale przepisy
są i dla kajaków na drogach wodnych. Znaki, ostrzeżenia, wskazówki.
"Mijać prawą stronąl" Po wodach portu krążą nadzorcy wodni i łu

pią mandaty karne na niesfornych kajakowców, którzy mieli nadzieję,

że dostawszy się na wodę, wpadną w pełny, daleki od cywilizacji re
zerwat.

Gdy się w tych stronach wybiera drogę kołową, trzeba wybrać

ją tak, aby samochód przeszedł przez cały wał odgradzający zatokę

od morza. Wtenczas okaże się potrzeba windowania samochodu dwu
krotnie na fiihrę, czyli po prostu na parowy przewóz. Ze Strzałowa na
Rugię most już jest, nie ma go natomiast na Świni i na Pianie. Trzeba
wyjeżdżać na parową platformę, która wdzięcznie kolebie się dopro
wadzając do rozpaczy automobilistę.

Wjeżdżamy ostrożnie na pomost. Przewodnik, stary szczur wo
dny, komenderuje:

- N och ein Stiick weiterf
"Ein Stiick", to jest w ogóle tylko dziesięć centymetrów do wody.

Oblicz źle sprzęgło, a znajdziesz się na dnie Świni. Jedyna bariera to
cieniutki łańcuszek. Nowa komenda:

-Halt!
Przy przewoźniku stoi teraz oficer z wojskowego auta i obaj ob

serwują bystro, jak się kierowca spod znaku "PL" zachowa. Uśmie

chają się z kwaśną aprobatą. Bodajby was zatłukło! Któż bowiem
w takiej sytuacji nie weźmie nerwów na postronek i nie zajedzie we
dług wymaganej miary: przednie koła dzieli od krawędzi najwyżej

dwa centymetry. Jedyna satysfakcja w tym wszystkim, że dwa auta
wojskowe zajechały źle i że trzeba je było popychać dopiero ramio
nami. Teraz my z kolei patrzymy wymownie na przewoźnika i oficera.
Udają, że zajął ich w tej chwili nagle jakiś .szczegół w krajobrazie.

Takie to nieprzewidziane starcia i rywalizacje zdarzają siG w po
dróży.

Do miasta Wołynia zajeżdżamynad wieczorem, spici do nieprzy
tomności powietrzem i nieludzk6 zmęczeni. Najparadniejsza gospoda
nazywa się "Zur griinen Traube", jest obrośniętawinogradem i .bar-
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dzo gościnna. Pokoje na piętrze oddychają świeżością. I tylko jeden
niedostatek: okna nie wychodzą na soczystą rzekę Dziwną, ale na
szary, wybrukowany kocimi łbami, bardzo pospolity - rynek.

Któż mógł przypuścić, że taki rynek może zakwitnąć. A jednak
zakwitł. Pewnego dnia w roku 1935 zrobiła się na wołyńskim rynku
szczerba skutkiem usunięcia się ziemi. Dano znać władzom, które po
rozumiały się z dyrekcją Heimatmuseum w Szczecinie. Ponieważ od
długiego czasu była o tym mowa, aby rozkopać Wolyń, postanowiono
ową szczerbę.użyć za pretekst. Zorganizowano ekspedycję prehisto
ryków, która wołyński rynek ,zbadała.

- Nie ma pan pojęCia - mówił kelner z hotelu "Zur griinen
Traube" - co się tu działo. Cały rynek, jak pan widzi, wielki i prze
stronny (patriotyczny kelner wyprężył dumnie pierś, choć dalibóg ry
nek z pozoru jest brzydki) został zupełnie rozkopany. Przez cały rok
targi i jarmarki musiały się odbywać gdzie indziej. Tu gospodarowali
panowie ze Szczecina. Prawdę

mówiąc, było na co patrzeć. Ein
wunderschoner prachtvaller Ein
druck. Do śniadania jajka twilT
de, czy po wiedeńsku? Wiener
Ei. Sa? schon. Po zdjęciu gór
nej dwumetrowej warstwy zie
mi, co nie było łatwe, ponieważ

widzi pan, że jest bruk. ..
Stępowski wtrąca nietak

townie:
- Ja, ja, "kocie łby".

Kelner nie rozumie tego ter
minu, więc jest w dalszym ciągu

uprzejmy:
- Po zdjęciu'górnej war

stwy ukazało się stare drewniane
miasto. Stare miasto, podobno
z jedenastego stulecia. Zamożne
i bogate. Jeszcze jedną kawę?

Nie? My gości nie przymusza-

Zaułki starego Kamienia. Resztki
murów z XII wieku.



my. Był to podobno w tych czasach wielki port. Same zabudowania
miejskie miały trzy do pięciu kilometrów, więcej niż dziś. Tylko że

dziś - wszystko murowane.
Patrzę przez okno na obrzydliwy, nierówny mur dzisiejszych do

mów Wołynia i pytam:
- Ależ pan zna się na prehistorii?!
Kelner potrząsa serwetką z pewnym nie pozbawionym wyższości

zakłopotaniem:

- My tu wszyscy się znamy. Wołyń od tego czasu jest modny.
Przyjeżdżają z Berlina, Wiednia,'z Anglii, nawet z Ameryki. Było też

wielu gości z Polski. Iłył profesor Ko... Ko... Ko...
- Kostrzewski - poddajemy.

Ach ja, Koseki. Profesor Wo... Wo...
Woj ciechowski.
Ja, richtig, Wociechowsky. Profesor Wi... Wi...
Widajewicz.
Natiirlich, Widewitz. Jest zaś tak, że goście przyjeżdżajązwy

kle po zamknięciu robót, muszą

czekać do następnego dnia, a są

niecierpliwi. Ktoś im musi· wy-
jaśniać, nim spotkają się z dy
rektorem Kunkelem albo z pa
nem Sasse. Kto, no pewnie, że

my tu w hotelu. Więc człowiek

musi wszystko wiedzieć.
. Ale to, co wie kelner wołyń

ski spod "zielonych winogron",
to jeszcze nic w. porównaniu
z tym, co te wykopaliska istotnie
wykryły. Wykryły zaś nie tylko
istnienie słowiańskiego olbrzy
miego miasta handlowego, które
go przeszłość sięga w daleki wiek
VII i VIII, może jeszcze wcześ

niejszy, ale cały obraz życia daw
nego. Te wykopaliska wołyńskie

mają coś z wykopalisk pompe
jańskich - są tak pełne i wszech-

Prace wykopaliskowe na· rynku
w Wołyniu.



stronne, jakby je w owych dawnych czasach znienacka zakrył jakiś

kataklizm. Można w nich czytać z łatwością. Miasto Wołyń było

wielkim miastem handlowym (w pewnym okresie kronikarz wspomina,
że Wołyń był największym miastem tej części Europy) z obszernym
portem, w którym krzyżowały się linie morskie całego ówczesnego
świata, nie wyłączając portów Morza Śródziemnego. Na wołyńskim

rynku odkopano na przykład wielką izbę, długą na osiem metrów,
która w dawnych czasach służyła za "handlowy skład bursztynów, jak
o tym świadczą znaleziska bursztynów, między innymi zabawki bursz
tynowe".

Wykopaliska wołyńskie są wyjątkowo doniosłe. Okazało się, że

grunt rynku tutejszego był i jest wilgotny, wobec czego doskonale za
chowały się ściany drewnianej budowli. Cztery metry w głąb od dzi
siejszej powierzchni znalazły się zręby dawniejszego Wołynia słowiań

skiego. Te ściany, te budowle. zostały odsłonięte. Dziwna sprawa:
można bylo zobaczyćmiasto słowiańskie takie, jakim je widzialy oczy
Mieczysława I.

. Ale jest jeszcze jedno zdziwienie i odkrycie: rozkopanie Woły

nia udowodniło dawny domysł uczonych, że w Słowiańszczyźnie ist
niały również odrębne od grodów miasta na wiele wieków przedtem,
nim przyszły miasta "na prawie niemieckim". Zdumiewające odkry
cie i groźny sztych dla nauki niemieckiej, która dotychczas uparcie
twierdziła, że Słowiańszczyzna poznała wynalazek i dobrodziejstwo
miast dopiero od czasów niemieckich.

W Wołyniu nie ma żadnych alternatyw, żadnych "może jednak"
- ośrodek miasta slowiańskiego znajduje się w tym samym miejscu,
gdzie później istnieje miasto na prawie niemieckim. Jest więc ono
tylko dalszym ciągiem poprzedniego. Wszystko to ponad wszelką

wątpliwość odkryły wykopaliska. Bogate wykopaliska, obejmujące

wszystkie rekwizyty do zamożnego, solidnego życia mieszczan po
trzebne. Znaleziono nawet kopyta szewskie na buciki dziecięce. Ażeby

było wiadomo, ±e nie hałastra żadna, obszczekana, oczerniona i spo
niewierana tu mieszkała - ale cywilizowana burżuazja, co nawet dzie
ciakom na bosaka paradować nie pozwalała.

Czego zresztą nie znaleziono l
- Gdzie jest muzeum?
Kelner spod "zielonego grona" wypręża się i recytuje:
- Pierwsza ulica na prawo, następnie pięć metrów prosto.· Obrót

o 48 stopni w lewo, dwanaście metrów wprost. Będzie parkan.. Wzdłuż
parkanu jakieś sto kroków. Gdy się pan obróci twarzą na wschód,
będzie fUJ;tka. W tę furtkę trzeba wejść. Tam stoi budynek szkolny,
w budynku szkolnym - mużeum.
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- Jeszcze raz.
Kelner powtarza.
- W porządku. Idziemy.
Janusz demonstracyjnie idzie i odmierza krokami odległość. Na

stępnie oblicza stopnie kątów. Robi się małe zbiegowisko, bo dzień

jest targowy. Ale autor "Legendy o masztowej sośnie" chce być raz
konsekwentny.

- Jak ścisłość, to ścisłość.

W rezultacie informacji kelnera i jego obliczeń wchodzimy w bra
mę, poza którą jest sklep węgli. Trzeba się cofnąć, porzucić niemiecką

ścisłość, a zdać się na słowiańską intuicję, która zresztą niewiele ma
tu do roboty, bo Wołyń jest mały i łatwo wszędzie trafić.

W ścianie budynku szkolnego wmurowana została płyta ze sta
rego grobowca. Przywołany pedel szkolny - podczas wakacyj speł

nia on funkcje oprowadzacza po muzeum - twierdzi, że to płyta gro
bowa jednego z biskupów w Kamieniu.

Już w korytarzu wita nas zapach właściwy chyba wszystkim
szkołom na świecie: zakiszonej pedanterii, kredy, rozlanego atramentu,
środka dezynfekcyjnego i nie domykających się zamków młodych

adeptów wiedzy. Tylko chwilę pomyśleć: przez ile to lat, tygodni, dni
i godzin stę~a się w takich ścianach zaduch setek i tysięcy dzieciaków;
pomimo najlepszych wentylacyj (a szkoła wołyńska nie ma nic wspól
nego nie tylko z nowoczesnością, ale nawet ze zwykłym postępem) coś

z tego do ścian przylgnąć musi.
W takiej aurze dwie sale z eksponatami wykopaliskowymi. Dużo

ich, ale nieurozmaiconych. Właściwie tylko dwa rodzaje: wykresy
.i kości, trochę kamieni. Reszta, wielka reszta, ogromna reszta, wszyst
ko co wartościowe wywędrowało do Szczecina - zalega półki "He;
matmuseum".

Wielokolorowe wykresy pouczają, że poza Rugią (na której nie
ma jednej białej plamki) Wołyń, Uznam, Szczecin i w ogóle Pomorze
jest naj żyźniejszą ziemią w wykopaliska. Kolor czerwony oznacza
wykopaliska pochodzenia germańskiego. Autorzy wykresów nie· ża
łowali czerwonej· posoki, paćkali nią wykresy ile wlezie, myśląc praw
dopodobnie, że to chorągiew ze swastyką: Ale kto umie czytać prawdę

między wierszami, kto wie, że byle uczony niemiecki nawet redaktora
"Zadrugi" gotów jest przekabacić na Krzyżaka, daje sobie radę i z tą .
czerwoną farbą. P9 prostu przestawia się barwy: zielone zamiast czer
wonego i odwrotnie. Zielone zaś znaki, wąską niteczką zaznaczone
- to wykopaliska słowiańskie.

Poza wykresami - wiele kości i piszczeli. Od .ludzkich poczy
nając. Na środku sporo miejsca' zajmuje gablotka z grobem' i komple-
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tern kości jakiegoś słowiańskiego dziecka. Odwracamy się, aby nie
wpaść w filozoficzne refleksje, które tu same podchodzą.

Piękna galeria kości: świń, jeleni, królików, koni. Na każdym
eksponacie karteczka z objaśnieniami, nad kilkoma większy konspekt.
Dowiadujemy się: koty przyszły do Skandynawii w IX wieku, stąd
do Wołynia w dziesiątym, kury domowe... .

Chciałbym zobaczyć tu, w tej wołyńskiej szkole profesora Nie
zabitowskiego, jakby tym objaśnieniom potrafił przeciwstawić własne

poglądy: koty w IX wieku w Skandynawii! A wykopaliska w Gnieźnie

panowie znają, a w Poznaniu, a w Kłecku, w Biskupinie z VII, VIII,
IX wieku?

Koniec zwiedzania.
- Das ist alles?
Pedel jest nieco zakłopotany.

- Na, ja. Vielleicht aber Arbeilsassistenl Sasse ...
- Gdzież on jest?
- N a wykopaliskach.
- W którym miejscu?
- Na Silberbergu.

Dzisiejsze wykopaliska prowadzone są już nie w samym Woły

niu, ale obok niego. W dwóch miejscach, na Galgenbergu, czyli na Gó
rze Szubienicy i na Silberbergu, czyli na Górze Srebrnej. Silberberg
leży dwa kilometry na północ od wołyńskiego rynku. .

Jest to znaczne wzniesienie, wystające kilkadziesiąt metrów po
nad rzekę Dziwną. Panuje nad jej wodami, które przepływająmimo,
dążąc z Zatoki Szczecińskiej ku Bałtykowi. Woda ujęta jest w uregu
lowane brzegi, ale opodal, za miastem rozlewa się szerzej i widać, że

w dawnych czasach zdradzała skłonność do niesfornych rozlewisk.
Po piaszczystej drodze pnie się ze zgryźliwymwarczeniem samo

chód. Na połowie wysokości zastępuje drogę nowy cmentarz. Minąw
szy go wjeżdżamy pomiędzy rzędy nowych domków robotniczych,
przed którymi rozciąga się olbrzymie kartoflisko. Gdy się wąską ścież

ką wśród kartoflanego pola ujdzie jakieś pół kilometra, ~pośród za
rośli wyrasta drewniana chałupa. Wygląda zupełnie tak sarno, jak ba
rak poszukiwaczy złota z awanturniczych filniów amerykańskich.

To biuro kierownictwa wykopalisk. Na pukanie nikt się nie po
kazuje. Wchodzimy więc na teren rozkop'anej ziemi bez zaproszenia.
Panuje tu pustka i brak wszelkiego ruchu. Cały plac wykopalisk po
dobny jest .do zwykłego piaszczystego wzgórza, z którego okoliczni
mieszkańcy wywożą piasek na przygodną budowę. Kręci się leniwie
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po zboczach kilku robotników, leżą w nieładzie jakieś druty, pokłady

szyn polnej kolejki i drewniane kołki. Z przeciwnego krańca idzie ku
nam wysoka, chuda, spalona słońcem postać.

Kierownik wykopalisk na Silberbergu, pan Sasse.
- Nie - powiada - nie, pana dyrektora Kunkela nie ma. Urzę

duje w Szczecinie, a tu tylko czasem dojeżdża. Nad robotami ja mam
zleconą pieczę.

Postać pana Sasse jest mocno charakterystyczna. Bardzo wysoka
i bardzo chuda. Wzrostu dodają temu człowiekowiwysokie buty, bry
czesy i skórzana wojskowa kurtka koloru khaki. Twarz ma pociągłą,

pooraną bruzdami, oczy niebieskie. Całość sprawiałaby wrażenie uj
mujące, gdyby nie 'sztywność, surowy ton głosu i rys uporu, jaki za-

. znacza się w postaci, a niebawem i w słowach. Pan Sasse w sposobie
bycia jest bardziej podobny do podoficera niż do uczonego.

- Chcielibyśmy zwiedzić wykopaliska. Przyjechaliśmy z Polski.
- Nie ma właściwie czego zwiedzać.

- Przecież...
- Ciekawe rzeczy były na rynku, tu nie.
Otoczyliśmy we czwórkę pana Sassego i nie ustępujemy.

- Zresztą proszę - powiada po chwili.
Prowadzi nas ku ziemnym wykopom. Jest zakłopotany, gdy

wspominamy o Biskupinie.
- Tak, słyszałem. Tam są wielkie roboty. Ale my musimy

oszczędzać. Nas nie stać na rozrzutność....
Niebieskie oczy patrzą na nas surowo i karcąco. Lecz poprzez

spojrzenie widać zazdrość: na Silberbergu pracuje tylko kilku robot
ników.

- Musimy oszczędzać. Zresztą w tym miejscu nic ciekawego
nie moż~a znaleźć. Jakiś cmentarz, jakieś groby. Wszystko wiadomo
naprzód.

- Wszystko? - podchwytuje Stępowski wyciągając notes i go
tując ołówek. .e....- Więc co, na przykład? Niech pan opowie.

Powoli surowy rozmówca ożywia się. Lody nie spływają jeszcze.
Nie, to trudno by twierdzić, ale przynajmniej trochę poczynają tajać.

- Cóż by pan chciał wiedzieć?

- Wszystko. Od początku.

Najzawziętsza powściągliwość dozna rozluźnienia, gdy się za
apeluje do umiłowanej dziedziny pracy człowieka. Więc się pan Sasse
nie daje prosić, wykłada poglądy prehistoryków niemieckich możliwie

gruntownie i wszechstronnie. Już z pierwszych słów wynika jednak,
że jest reprezentantem nie starej przedwojennej szkoły uczonych nie
mieckich, którzy przecież, bywało, zdobywali się na obiektywizm. Re-
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Widok na rzekę Dziwną z Galgenbergu pod Wołyniem.

prezentuje nowy, bezkompromisowy typ nauki niemieckiej, oszlifowa
nej już i uformowanej przez narodowy socjalizm.

Zaczyna tak:
- Od niepamiętnych czasów, od epoki kamiennej i brązowej

ziemie Europy środkowej i wschodniej zamieszkiwane były przez ludy
germańskie...

- Mniej więcej dokąd, jak daleko? - pyta Janusz.
- Mniej więcej do równiny rosyjskiej, a w każdym razie do

rzeki Bug. To wszystko byli Germanie. Trzy czwarte Europy nale
żało do nich. Ale był to lud zawsze, od najpierwszych czasów dążący

do cywilizacji i kultury, dlatego nie mógł się dobrze bronić przed na
jazdami dzikich hord. W różnych czasach musiał ustępować koczow
niczym bandom ciągnącym ze stepów azjatyckich. Tracił swoje od
wieczne ziemie, ustępował pod naciskiem siły, brocząc we krwi...

- A Słowianie?

- W wieku IX i X musiał ustąpić również na krótki czas Słowia-

nom, czyli Wendom. Stało się to na przestrzeni Pomorza Gdańskiego

i Pomorza N adodrzańskiego. Germanie, którzy w tych stronach miesz
kali, nosili nazwę Ostgermanen. Na dwa stulecia ustąpili. Wspaniała

rasa europejska...
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- Ustąpiła przed drugą wspaniałą rasą europejską.,.

- Nie, Słowianie nie są rasą.

- No, wie pan!
Pan Sasse znów staje się surowy.
- Nie sąl Dziś o tym wiadomo na pewno. Do niedawna my

ślano rozmaicie. Mówiło się o Scytach, Sarmatach, Celtach. Ostatnio
nauka niemiecka twierdziła, że Słowianie są Illirami. Ale teraz na pod
stawie naj nowszych badań wykazało się, że Słowianie nie są osobną

rasą·

- Ale czymżeż w takim razie są?1 - wołamy przejęci tak bar
dzo, że aż pan Sasse pod tym naszym przejęciem nie widzi rozbawie
nia i drwiny. W poczuciu swego ważnego nauczania maluczkich wy
powiada uroczyście:

- Są podrasą.

-·.Podrasą? Jaką?

- Podrasą germańską. Są odpryskiem wielkiej rasy germańskiej.

Z wyjątkiem wąskiego paska Morza Śródziemnego cała Europa stano
wiła teren germański. To jest pewnik. Aksjomat. Niezacl1wiany im
peratyw. Gdy więc historia albo prehistoria natrafia na jakąś nową

grupę ludzką, to ta grupa nie może być niczym innym, tylko'Pochodną
gałęzią germańską. Chyba logiczne?

- Zupełnie. Ale cóż panowie robią w tych wypadkach, gdy
w wykopaliskach znajdziecie słowiańskie przedmioty, ceramikę po
wiedzmy z III, IV wieku?

- To nie są rzeczy słowiańskie. To są germańskie.

- Skąd pan wie?
Pan Sasse spojrzał zniecierpliwiony:
- Przecież to nie ulega wątpliwości. Wszyscy sobie zawracali

głowę Słowianami; skąd przyszli, kiedy, dokąd poszli? A tu sprawa
jest jasna. Ukazali się po raz pierwszy w wieku IX. Po prostu pewna
boczna gałąź rasy germańskiej zanieczyściła się przez zmieszanie z ja
kimiś hordami Azjatów. Oto skąd Słowianie!...

Sprężysty prehistoryk obrócił się, aby nam pokazać jakiś szcze
gół w wykopaliskach. Jesteśmy rozbrojeni, trudno się przecież spierać

z człowiekiem chorym. To bowiem, co nam zademonstrował pan
Sasse, to już nie wiedza, to choroba. Ale Janusz nie rezygnuje. Notuje
każde słowo wykładu i ciągle mu jeszcze mało:

- Więc pan twierdzi, że przed Chrystusem...
W pana Sasse trafia symboliczny piorun oburzenia. Wzdraga się,

obraca ku nam i oznajmia, groźnie marszcząc twarz:
- Przede wszystkim, jeśli pan chce cośkolwiek wiedzieć o pre

historii, musi pan raz' zarZucić ten przestrzałypodział:przed Chrystu-

270



sem, po Chrystusie. To nie ma nic wspólnego z nauką. Nauki nie ob
chodzi historia religii, tylko historia grup i ras ludzkich. Datami zwrot
nymi dla nauki są daty dotyczące tych właśnie spraw. Dla prehisto
ryka miarodajne są tylko takie terminy, jak "Jungsfeinzeif" czyli
"Friihgermanische ZeW', "Altere Eisenzeif" czyli "Altgermanische
ZeW', "Jiingere Eisenzeif" czyli ;,Germanische Wanderzeit", innych
podziałów nie ma. J

Rozumiemy, że pozostaje tylko jedno: jak najszybciej wycofać

się i wyjść spod obstrzału mądrości pana Sassego. Ale okazuje się,

że nie tak to łatwo teraz, gdy się raz puściło w ruch motor tej nieskom
pJikowanej psychiki. Pan Sasse bowiem stał się rozmowny, a nawet
gościnny. Oprowadza, wyjaśnia, sypie terminami.

Porozumiewamy się wzrokiem z Januszem, który stara się od
wrócić uwagę rozmówcy na inny temat:

J - Niech pan przyjedzie kiedy do Polski.
Pan Sasse przystanął z wrażenia.

- A to po co?
- No, obejrzeć, zwiedzić. Dowiedzieć się czegoś więcej o Sło-

wianach.
- Nie, mam dosyć pracy tutaj.
-' Na przykład, do Biskupina.
- To nie ma znaczenia.
- Albo do Krakowa.
- Czy jest tam co ciekawszego niż w Niemczech? Więc po co?
Ale po chwili dodał: .
- Zresztą' musimy oszczędzać. Pan wie, ile muzeum dostaje

dewiz na książki zagraniczne? Całe muzeum razem - 40 marek! Wy
nika stąd, że rząd ma na to swój odrębnywyrobiony pogląd. Rząd uwa
ża, że niemiecki pracownik naukowy powinien siedzieć w Niemczech.

Dochodzimy do krańca wykopalisk. Następuje wreszcie poże

gnanie. Ale pan Sasse jeszcze ma coś do powiedzenia:
- A tam - powiada - po drugiej stronie Divenow była Wineta.
Jest to ostatnia informacja, jaką nam zdołał udzielić kierownik

wykopalisk na Silberbergu. Żegnamy się ostatecznie i' bez żalu, obie
cując sobie nasłać kiedyś na tego "naukowca" pana Kostrzewskiego
z Poznania. Wracamy do auta. W tej chwili między kartofliskiem
a polem kukurydzy nurknął jakiś człowiek, który całą naszą rozmowę

musiał poprzednio podsłuchiwać.

Ale nawet w tej ostatniej, pozbawionej zupełnie jakiegokolwiek
znaczenia politycznego informacji pomylił się pan Sasse. I w tej także.
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Nieprawda! Wineta wcale nie leżała na przeciwnej od Silberbergu
stronie rzeki Dziwnej, bo to już ląd stały. A kronikarz wyraźnie pisze,
że ów wspaniały gród warowny i port leżały na wyspie.

Musimy więc zrezygnować z chętnych informacyj pana Sassego
i samotrzeć łowić na połyskliwych wodach rzeki Dziwnej legendę.

A sprawa jest warta zachodu.
Sprawa tajemniczego grodu nad Bałtykiem, Winety, była dla

nauki dziewiętnastegowieku jedną z najbardziej pasjonujących zaga
dek, była takim małym perpetuum mobile, które każdy historyk uwa
żał za punkt honoru rozwiązywać. I rozwiązywano. W naj rozmaitszy,
najfantastyczniejszy sposób snuto hipotezy najbardziej nieprawdopo
dobne. Rozbieżność pochodziła stąd, że każdy z dawniejszych kroni
karzy inaczej nazywał ów mityczny gród i gdzie indziej go umieszczał.

Trudno więc było o zgodę.

Ileż bo nazw wchodziło w grę. Jedni nazywali ów gród za Hel
moldem Winetą, inni za Adamem Bremeńskim Jumn-e, jeszcze inni za
sagami norweskimi Jomsborgiem, albo za żywotami św. Ottona Juli
nem. Dobrze jeszcze, że za Ibrahimem Ibn Jakubem nie starano się na
zywać miasta Awbilba. Wiek dziewiętnasty nie dał rozwiązania za
gadki, choć się bardzo o to starał. Zdobył się na to dopiero wiek dwu
dziesty w osobie młodego uczonego polskiego prof. Józefa Widaje
wicza.

Profesor Widajewicz postawił tezę, że Wineta, Jomsborg, Julin
i Aw-baba - to nic innego, tylko właśnie dawny słowiański Wołyń.

I naraz po ogłoszeniu tej tezy wszystko stało się jasne: i różne inter
pretacje nazwy, i położenie, i wyspa, i cały splot ciemnych zagadnień.

Skąd jednak takie znaczne i długotrwałe qui pro quo?
Trzeba sięgnąć do historii.
Pierwszy władca polski koniecznie chciał mieć wybrzeże Bałtyku

i kilkakrotnie zjawiał się tutaj, aby sprawę ostatecznie załatwić. Ale
napotykał na tym terenie konkurentów. Wybrzeże Bałtyku chcieli
mieć również Szwedzi, a przede wszystkim Duńczycy. Chcieli je mieć

także Sasi. Lecz ci ostatni mogli na razie działać tylko intrygami. Za
daleko byli jeszcze od tych miejsc, likwidowali w owym czasie dopiero
Obotrytów i Weletów.

Więc pozostali konkurenci skandynawscy. Duńczycy, Szwedzi
i Norwegowie. W pierwszych czasach istnienia państwą polskiego, od
wieku X do XII stykała się Polska na Pomorzu przede wszystkim ze
Skandynawią. Ten stan rzeczy zmienia się dopiero w wieku XII, od
chwili wystąpienia na arenę Henryka Lwa i miast niemieckich.

U gruntowanie się na Pomorzu zależało więc od układu stosunków
z państwami skandynawskimi. Układają się one niekiedy niekorzyst-
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nie, ale częściej dość dobrze. Sprzyjają Polsce porachunki wzajemne
Danii z Norwegią i Szwecją, oraz ekspansja Danii ku Anglii.

Zdarzały się jednak czasy, kiedy Skandynawowie gotowali się

do zajęcia brzegów Bałtyku. Z jedną taką falą ekspansji łączy się po
wstanie Jomsborga. Duńczycy postanowili obsadzić swymi załogami

morskimi i wojskowymi nadbrzeżne miasta. Do dziś dnia znajduje
się liczne wykopaliska wikińskie z tych czasów nad samym brze
giem morza; słynne są wykopaliska w Kołobrzegu i nad jeziorem
Łeba, gdzie znaleziono doskonale zachowaną w mule łódź skandy
nawskich wikingów.

Obsadzając Bałtyk jakżeby mogli zapomnieć o Zatoce Szczeciń

skiej. Realizując swoje cele zdobyli słowiańskie miasto Wołyń, za
mienili je na własny gród warowny i przezwali po swojemu - Joms
borg. A wiadomo, że tam gdzie nazwa nie ustalona, gdzie się ją

zmienia, każdy używa innej, powstaje nazw wiele.
Zanim ukażą się dalsze szczegóły dziejowe, kilka informacyj

o samym mieście, tak j ak je zebrał kronikarz Adam Bremeński.

Podaje on opis następujący:

"Na wschód od Lutyków, zwanych inaczej Wilzi, plynie rzeka Odra, n a j
większa z rzek slowiańskich.W jej ujściu, dotykającym Blot Scytyjskich, szla
chetne miasto Jumne stanowi slawną stację dla okolicznych barbarzyńców i Greków
(Rusinów). Uważam za stosownc przytoczyć nieco uwag o stanie tego miasta, a to dla
tego, że krqżll o nim wieści wielkie i zaledwie wiarygodne. Jest to największe z miast
na krańcach Europy zamieszkałych przez Slowian i inne ludy, jak Greków i barba
rzyńców. Nawet Sasi otrzymują równe z nimi prawo zamieszkania, jednak pod wa
runkiem niewyznawania publicznie chrześcijaństwa.

"Cala ta ludność błądzi w obrzędach pogańskich, ale poza tym nie znaleić

I u d u, k t ó r y b y b y I z a c n i e j s z y i I a g o d n i e j s z y ~b y c z a j e m i g o ś c i n
n ÓŚ ci II.

"W mieście, tym znajduje się Olla Wulkana (latarnia morska), którą mieszkańcy

zowil\ ogniem greckim, o którym wspomina (pisarz) Solinus. Neptun tamtejszy (morze)
ma naturę potrójną. Wyspę tę bowiem (Wolyń) oplywajll trzy cieśniny, z których je
dna zawsze koloru zielonego, druga prawie biala, trzecia - groźna i zawsze wzburzona.

"Krótkim przejazdem z miasta tego można się dostać do miasta Dymina u ujścia

rzeki Piany, gdzie siedzą Runi (Rugiowie), a także do prowincji Sambii, którą posia
dają Prusacy. Ruszając lądem z Hamburga lub od ujścia Łaby, przybywa się na dzień

siódmy do Jumne; morzem zaś jeździ się przez Szlezwik lub Altenburl! (Starogard).
RozpinajlIc żagle w Jumne, przybywa się na czternasty dzień do Ostrogardu (Nowo
gród Wielki) na Rusi; stolicą Rusi jest Kijów, rywal berła Konstantynopola, szla
c.hetna ozdoba Grecji (Rusi). Wspomnieliśmy już, że Odra bierze początek w glębo

kich górach morawskich razem. z naszą Łabą. O d ra p rz e p lyw a Ias em p rz ez
Ś r o d e k I u d ó w s l o w i a ń s k i c h, dopóki nie dojdzie do Jumne, gdzie dzieli Pomo
rze od Wilków."

Takie to miasto słowiańskie zdobyli duńscy wikingowie. Zdo
bywszy zaś, wybudowali zamek morski (kto wie, czy nie stał on wła-
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Wołyń-Jomsborg jest tylko je
dnym z przykład6w wybitnych
zdolności Słowian w zakresie
budownictwa wojskowego. Fakt
ten potwierdzajq odkopane
świeżo zręby grodu Bolesława

Chrobrego na Ostrowiu Tum
skim w Poznaniu (rekonstrukcja
artysty - malarza A. Bryndzy).

sme na Silberbergu)..
"W porcie mogło się po
mi~ścić 360 okrętów (nor
mańskich łodzi morskich)
w ten sposób, że mogły

być w obrębie zamku.
Wstęp bowiem do portu
od morza był umocniony .
wielką sztuką, a to na
wzór· bramy o nadbu'do~
wanym ogromnym łuku

kamiennym. Brama mia
ła żelazne wrota, które
zamykały się zewnątrz

portu. N ad bramą był

zbudowany ogromny za
mek dla kuszników. Część
obwarowań grodu była

, wpuszczona w morze (gro
dy tak wybudowane nazy
wają się morskie) i dla
tego można było zamknąć

port od strony grodu"
. (Zakrzewski).

Duńczycy zdobywają miasto na samym schyłku X stulecia,
w roku 985. Sława jego w nowej fazie trwa krótko, bo już w połowie

wieku jedenastego port i część miasta jest zburzona. W tym krótkim
czasie przewinęło się kilku wybitnych wodzów załogijomsborskiej,

ale pierwszym z nich, zdobywcą i założycielem, jeSt na pół mitycżny
wojownik Palnotoki.. Histor-ycy nadają mu przydomek jomsborskiego
"Solona", on to bowiem tamtejszej ·drużynie' wikingów 'nadał prawa
i przepisy. Warto je tutaj przytoczy'ć: .
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,,1. Nie wolno przyjmować do związku Jomsborczyków nikogo;,
kto nie dojdzie roku piętnastego i kto przekracza rok pięćdz~esiąty.·

2. Nie może się zapisać do Jomsborczyków, kto uciek~ przed
kimkolwiek równym lub nieco wyższym siłą i oręzem.

3. Każdy musi się zobowiązać mścić zgon drugiego (członka dru
żyny) jak brata.

4. Nie wolno uprawiać donosicielstwa i siać kłótni wśród

obywateli.
5. Cokolwiek zajdzie nowego,-należynaprzód donieść wodzowi.
6. Kto zabije ojca, brata czy krewnego innego 'członka drużyny

i to się odkryje już potem, jak został przyjęty do drużyny - odło

żywszy prywatną nienawiść i zemstę, ma oddać sprawę wodzowi na
jego rozstrzygnięcie.

7. Kobiet nie wolno przyjmować do drużyny po wieczne czasy.
Jomsborczycy mają wieść życie bezżenne.

8. Nikomu nie wolno przebywać poza grodem dłużej ponad trzy
dni bez pozwolenia wodza.

9. Łup wojenny i zdobycz po zabitych mają być wystawiane na
publiczną sp!,"zedaż (podział) i dzielone między rycerzy według losu.

10. Nie wolno obrażać drugiego słowami; a gdy pQwstanie kłót

nia, nie wolno do niej się mieszać obraźliwymi słowy.

11. Nikt nie może być przyjęty do drużyny na podstawie bo
gachY, pokrewieństwa czy przyjaźni. Ci są tylko godni Jomsborga,
którzy imię swe dzielnością polecą śmiertelnym. "

12. Kto zaś prawa zgwałci lub przekroczy, z największą hańbą

zostanie wyrzucony z drużyny.

Rządząc się tym prawem Jomsborczycy za Palnotokiego imię

swe uczynili postrachem znanym i nieznanym, urządzając każdego

Jata grabierczą wyprawę, \ dlatego wszyscy nazwali ,ich wikingami
z Jomsborga, czy zbójami jomsborskimi." (Zakrzewski).

Cała ta drużyna jomsborska i jej regulamin są niezmiernie ci~kawe
z wielu względów, ale również z tego, że budzą .pewne analogie
z Krzyżakami: Przecież ta bezżenna drużyna wojowników jest niczym
innym jak identyczną i z podobnych względów utrzymującą się przy
życiu organizacją, co organizacja kr~żacka: I kto wie, jakby się koleje
historii były potoczyły, gdyby Dania konsekwentnie była się upierała

przy utrzymaniu swych wpływów na południowych'brzegach Bałtyku.

·Ale po Palnotokim zjawia się' niebawem p'od Wołyniem wygnany
z ojczyzny 'królewicz norweski Olav Trygvason.- Poznaje tu Geirę,
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córkę potężnego króla Burisleifa (Bolesława), dla której zdobywa
Jomsborg. Sam przez dłuższy czas kieruje drużyną tutejszą. Są to nie
wyrażne tylko wątki czerpane z sag. Ale zdaje się nie ulegać wątpli

wości, że z chwilą opanowania Jomsborga przez Olava potężna warow
nia przechodzi na służbę polską i od tej chwili zostaje na niej aż do
swego zburzenia w roku 1043. Zburzyli ją ci sami, którzy umacniali,
Duńczycy. A zburzyli dlatego, że służyła Polsce. Po tym krótkim epi
zodzie miasto wraca znów do swej nazwy pierwotnej Wołyń. Joms
borg znika z kart historii.

Skoro wymieniło się jako źródło historyczne sagi skandynawskie,
trzeba wspomnieć o tym, że wiele w nich miejsca poświęcono Polsce.
Sagi osnuwają się około dwóch przede wszystkim tematów:' czynów
wojennych i l'Omantycznych spraw miłosnych. A zetknięcie się świata

polskiego ze skandynawskim w tych dwóch punktach było znaczne
i silne. Zmagań wojennych, potyczek, spotkań morskich było wiele,
ale też i mariaże snuły się liczne.

Córka Mieszka I, Świętosława, umiłowana siostra i przyjaciółka

Chrobrego, wychodzi za króla szwedzkiego Eryka Zwycięskiego. Gdy
zaś ten wcześnie umiera, po ,krótkim przebywaniu na Pomorzu Za
chodnim poślubia Świętosława Swena duńskiego, któremu daje syna
Kanuta, władcę Danii i Anglii, obdarzonego' przez dzieje prze-
zwiskiem Wielkiego. '

Saga chętnie oplatała się około postaci Świętosławy, nadając jej
rozliczne a w błąd następnie historyków wprowadzające imiona: Sy
grydy, Geiry, Gunhildy i Astrydy. Postać to zresztą musiała być nie
zwykła, indywidualność niecodzienna. Bratu swemu torowała drogę

porozumienia i przyjaźni w Skandynawii. Owa niezwykłość postaci
odbija się również w opowieści ludowej; oczywiście saga daje temu
wyraz po swojemu. Opowiada, że gdy Świętosława po śmierci swego
pierwszego męża przebywała na Pomorz1.\. zjawiło się wielu zalotni
ków do jej ręki. Dwóch było tak natarczywych, że trudno się było im
opędzić. Świętosława zniecierpliwiona złapała włócznię i obydwóch
bawidamków pozbawiła żywota. Oczywiście bajkowa przesada. Ale
w każdym razie charakter to był co się 'zowie.

Nie jedyny to mariaż. Było ich więcej. Na przykład żona Ha
ralda duńskiego'Sinozębego miała być córką księcia Obotrytów Mści

woja. Z Polską związki były liczne, i matrymonialne, i wojskowe.
Długi czas. Póki nie przyszli na te tereny Niemcy.

Jomsborg, legendarna Wineta, na której temat pedantyczni
uczeni napisali całe biblioteki, jest przypomnieniem bardzo silnych,
bardzo bliskich i bardzo długo trwającychzwiązków Polski z krajami
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skandynawskimi, z którymi dzieliła tę samą glęboką niechęć do Nie
miec. O związkach tych poprzez Bałtyk niewiele się dziś pamięta.

Wieczorną porą wyjeżdżamy z Wołynia. Za miastem zatrzymu
jemy wóz, aby raz jeszcze spojrzeć na ten niezapomniany widok. Nie
jest tu tak pięknie jak w pobliskim Kamieniu, który jest szerszy, roz
leglejszy,. ale jest jeszcze dosyć pięknie na to, aby zostawić w tym_
słowiańskim krajobrazie serce.

Nie wiem, czy zdarzy mi się kiedy okazja do nowej podróży po
Niemczech, nie wiem, czy danym mi będzie zajechaćw te strony. Jeśli

nie wypadnie kiedy taka okazja, jednego tylko będę żałował: że nie
zobaczę już najpiękniejszych wód, jakie wyśnić sobie może naj
bardziej wymagająca wyobraźnia. A są to wody słowiańskie.
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W każdym numerze każdego pisma~ilustrowanego·~~~t~·~ '.. '
znajdują się zdjęcia, które den;jonstrująbliskie współżycie ludnCi c ~
wilnej z armią, młodzieży z wojskiem. Niezwykła pomysłowość wr-'(,~'"'~:.
borze zdjęć: czołgi strojone w kwiaty przez wiejskie dziewczęta, samo-"""~,-~
lot, który. wylądował na łące pod wsią i natychmiast otoczony został

przez wsżystkichmieszkańców, ośmioletnichłopiecpomagaj ący żołnie

rzowi czyścić karabin i wreszcie szczyt pomysłowościfotograficznej 
noworodek włożonyw żołnierski hełm jak w kołyskę! Słowem, więcej

niż sielanka. Ale czy nie ma w tej sielance jakichś rysów? Ledwie
widocznych, skwapliwie zacieranych, a przecież istotnych?

W Szczecinie byliśmy świadkami pożegnania oddziałów pą,rtii

odchodzących do Norymbergi, na drugi dzień widzieliśmy po~1t'anie
przez ludność miejscową powracającychz manewrów żołnierzy. Obie
uroczystościodbywały się w tym samym miejscu, na centralnym placu
Szczecina, o jednej porze, na tle tego samego sztafażu - a przecież

cóż za różnica! Po prostu przepaść.

Brunatne koszule były fetowane i wiwatowane w tonacji najwyż
szej. Cały plac, wszystkie chodniki, część jezdni, balkony i okna od
parteru do najwyższego piętra - oblepione ludźmi. Przemówienia,
wspólne śpiewanie pieśni-las wyciągniętych rąk: "HeilI" Wystarczy
pięciominutowapróba utrzymywania prawej dłoni sposobem hitlerow
skiego pozdrowienia, aby przekonać się, co to za trud. A przecież te
tłumy trzymały ręce na "heil" pięć, dziesięć, piętnaście minut! Trzy
mając -- wrzeszczały, byli tacy, a raczej takie, które nie mogły po
wstrzymać łez rozczulenia. Przy końcu uroczystości entuzjazm i na
pór uczucia doszły do takiego napięcia, że można było mówić

o histerii i psychozie.





Z wojskiem inaczej. Przede wszystkim było mniej ludzi. Żad
n) ch tłumów i żadnych zapchanych balkonów. Tylko zwykli prze
chodnie, którzy się na chwilę zatrzymali. Siedzieliśmywtenczas w ka
wiarni, skąd widoczny był naj dokładniej cały przebieg zdarzenia. Pod
noszono, owszem, dłonie, ale jakoś niemrawo. Tego dnia ręce szybko
cierpły. Wyciągano prawą, po minucie lewa zastępowała zmęczoną

towarzyszkę. Muzyka grała marsza, ludzie gapili się, a pomiędzy ,woj-
• skiem i cywilami ciągnął ziąb. Boże, jak zupełnie inaczej wygląda po

wrót wojsk u nas. W byle mieścinie. W Polsce nie ma umundurowa
nej partii, więc tłum kocha armię. W Niemczech tłum, gawiedź, masy
oddały serce brunatnym mundurom, do wojska posiadają stosunek
racjonalny i wykalkulowany. Przy partii uczucie -- dla armii rozum,
że jest ważna, że musi być.

Kto wie, czy nie zawinił tu brak efektu. Dzisiejszy żołnierz nie
miecki jest niepozorny, szary w ubiorze, mało efektowny, w mundu
rze ćwiczebnym zupełnie, dosłownie podobny do polskiego, a pewnie
i do żołnierza każdej innej nowoczesnej armii. Gdzież te piękne przed
wojenne czasy, gdy idący ulicą niemiecki oficer rozbłyskał barwą zna
ków i chrzęstem broni, kłuł niebo wysznurowanąfigurą, szumiał sutym
płaszczem, straszył i zachwycał nonszalancją albo surowym marsem.
Dziś nie rozbłyska, ani nie szumi. Bardzo często nosi- okulary.. Oczy
od ślęczeniapo laboratoriach i nad książkamimęczą się i słabną. Ubra
ny jest bardzo skromnie, już w czasie pokoju nosi kolor ochronny,
i jest przeważnieniskiego wzrostu. Może to obserwacja jednostronna-,
może powierzchowna, ale tak właśnie było: spotykaliśmywojskowych,
którzy odznaczali się przeważnie niewysokim wzrostem i asteniczną

budową.

Może to jeszcze fatalny wpływ wojny. W przeszkoleniu znajdują

się obecnie roczniki, które przyszły na świat w okrutnym okresie wo
jennym: w okresie wszelkich żywnościowychbraków, kartek na chleb,
skąpych racyj na mleko, w okresie ogonków i ersatzów. Biologowie
i medycy twierdzą, że takie warunki posiadają silny wpływ na rozwój
organizmu i jego wzrost. Cóż za fatalne warunki ma to pokolenie:
w ciągu lat dwudziestu po raz drugi przeżywa okres ersatzów. Bo nie
ma co tego ukrywać, że pożywienie dzisiejszego Niemca, a więc rów
nież dojrzewającego chłopca idącego do wojska i .żołnierza w kosza
rach, nie jest pełnowartościowe.

Zdarza się czytać i słyszeć, jakie to skutki owe ograniczenia żyw

nościowe już dzisiaj wywołują w organizmach ludzkich. Mogliby po
dobno wiele na ten temat powiedzieć lekarze żołądka, kiszek, nerek
i wątroby. Konstatują oni katastrofalne rzekomo podnoszenie się sta
tystyk chorobowych. Opowiadano mi o pewnym małym miasteczku
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w "Pommern", na które ubiegłej jesieni przyszła epidemia grypy.
W następstwie epidemii dzień w dzień przez równe dwa miesiące

w dziesięciotysięcznym mieście odbywało się po 15 do 20 pogrzebów:
wycieńczonenamiastkami organizmy nie wytrzymały riaporu choroby.
Odporność zmalała. Nie wszy·stkim takim opowiadaniom trzeba wie
rzyć. Niemcy posiadają potężnych nieprzyjaciół, a ci nieprzyjaciele
rozporządzają równie potężnymi narzędziami propagandy. Przy tym
trochę kłamią i zmyślają.

Ale coś w tym bez wątpienia jest. Choćby sama sprawa kon
serw. Przedstawia się ona tak: ograniczenia żywnościowe ustanowione
zostały nie tylko dlatego, aby oszczędzić dewiz na zakup surowca wo
jennego, ale racje żywnościowe i dlatego zostają odejmowane od ust
obywatelom, aby można było fabrykować konserwy. Przemysł kon
serwowy, który pracuje na trzy zmiany dla wojska, rozwinął się wspa
niale. Fabryki pracują na wyrost, pro futuro.

To futurum mieści się w wielkich rozmiarami składach, które
w ścisłych rozliczeniach pozostają z niemieckim sztabem generalnym.
Sztab wylicza: "jak długo może trwać przyszła wojna?" A to, co z tych
wyliczeńwypada; zaraz zamienia się w wielkie składnice konserw. Jest
tylko jeden kłopot: choć używane bywają najprzedniejsze sposoby
hermetycznego zamknięcia puszek, konserwa nie może leżeć w skła

dzie dłużej nad pewną określoną liczbę lat, mniej więcej lat cztery.
Po dojściu więc do swej granicy konserwowa puszka maszeruje na
rynek, przede wszystkim zaś do koszar. Pewien wybitny uczony do
wiódł niezbicie, że odżywianie konserwami jest niezdrowe; spreparo
wane i zaprasowane jadło traci witaminy.

Dzisiejszy żołnierz niemiecki nie odznacza się atletyczną budo\vą

i pragerma.ńskim wzrostem. Niewiele stąd wynika, bowiem w przy
szłej wojnie żołnierz będzie bardziej monterem i technikiem niż pie
churem i wojownikiem w walce wręcz. Gdy się do tego wzrostu doda
jeszcze skromny w kolorze ubiór - można zrozumieć, że moment
efektu zewnętrznego ma pewien wpływ na rozdział afektów dzisiej
szego niemieckiego cywila. S. S. czy S. A. stanowczo jest barwniejszy,
bardziej podnieca fantazję i jest w większych łaskach, no i co tu
gadać - więcej, najwięcej znaczy.

Wie o tym sam zresztą doskonale. A ta wiedza nie pozostaje
bez wpływu na jego zachowanie. Armia nie utraciła niczego ze swej
pedantycznej doskonałości: jeśli byłoby to możliwe, jest jeszcze bar
dziej pruska w dyscyplinie, w karności, w precyzji aniżeli dawniej.
Jest powściągliwa, surowa, niezawodna. Jest uosobieniem regulaminu.
N atomiast w zachowaniu się oddziałów partyjnych mieści się wielka

281



doza swobody, zuchowatości, nonszalancji i dobrego humoru, który
szuka ujścia na zewnątrz.

Podczas naszego pobytu na Pomorzu odbywały się równocześnie

manewry i wojska i oddziałów szturmowych. Pewnego dnia jechaliś

my główną szosą ze Starogardu (niemieckiego) do Szczecina. Oddziały

S. S. i S. A. wracały z ćwiczeń. Wracały trochę niechlujnie. Ani
w równym ordynku, ani w dobrze uszykowanych formacjach. Wycho
dzili z szeregów, rozłazili się po ~ałej szerokości szosy, a niektórzy
płatali figle. Polegały one na tym, że z maszerującego szeregu w ostat
niej chwili przed przejazdem samochodu wyskakiwałhitlerowiec i roz
kraczał się na drodze, akurat w ten sposób, w jaki to czynią u nas
wsiowe dzieciaki, które są utrapieniem Ligi Drogowej.

Janusz przerwał deklamowanie własnego utworu, którego uro
kami pópisywał się przed załogą, zbladł i zakrzyknął:

- Przejedziesz hitlerowca!
Ale udało się zatrzymać. W ostatniej chwili. Junak skinął z uzna

niem głową, uśmiechnął się całą gębą i "dał wolną drogę".

Sto metrów dalej - to samo. Później jeszcze kilka razy. Kolumna
marszowa miała parę kilometrów, przez pół godziny maszerującyHit
lergenossen badali sprawność jazdy automobilowej cywila. Poddawali
go egzaminowi. Wszystko to zresztą działo się w atmosferze bardzo
przyjaznej, twarze były uśmiechnięte i pełne zaciekawienia, a co bar
dziej porywiści wyprowadzali na szosie pantominy i obrzucali auto
oraz jadących żartami, z których szeroko śmiał się cały oddział.

W pewnej chwili słyszę w głębi auta zwykłą admonicję:

- Krystyna!
Okazało się, że najmłodsza podróżniczkaza poduszczeniem pew

nie Janusza dziesiątemu z rzędu hitlerowcowi, który platał figle, poka
zała język. Młodzieniecurwał w najpiękniejszym punkcie swego tańca

na szosie, stanął nieco skonsternowany i zostawił przejście między

sobą a najbliższym drzewem, którędy mogło się przecisnąć auto.
Znak samochodu polskiego zobaczył dopiero potem. Jakież to

szczęście, że znaków międzynarodowychnie umieszcza się na masce.
Ale skoro tak, wszyscy zagradzacze drogi mieli przekonanie, że igrają

z pojazdami krajowymi, niemieckimi. Czyli, że w tym obrazku, zło

wionym na gościńcu, można upatrywać fragment stylu, jaki brunatne
koszule stosują na codzień w odniesieniu do niemieckiej ludności cy
wilnej.

To znów wska;ywałobyna fakt nie byle jaki. Niemcy uchodziły
zawsze za kraj wzorowego porządku. Władze starały się dawać lud
ności jak najlepszy przykład. Urzędnik niemiecki był żywym wzorem,
jak się należy zachowywać. Oczywiście, mowy nigdy nie było, aby
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tańczył kiedykolwiek na szosie, skoro postanowione zostały wyraźne

przepisy drogowe. Ale Hitlergenosse tańczy, baraszkuje, żarty stroi
na paragrafach istniejących praw. Skąd ta swoboda? Z nadmiaru ki
piących sit żywotnych? Czy może z tego głębokiego przekonania, że

jest się solą ziemi, że przed nim i policjant slużbiście zasalutuje? Ten
sam policjant pruski, który nawet Bismarckowi nie wahał sie zwrócić

uwagi za jakieś drobne przekroczenie porządkowe. .

W każdym razie całe zdarzenie napełniło nas rzetelną radością.
V"; Polsce irytuje i do białej pasji doprowadza każde spostrzeżone

uchybienie i niedociągnięcie; każdy źle, nieporządnie maszerujący od
dział harcerzy. Ale w Niemczech wszelka fantazja, wszelkie prze
kraczanie uprawnień i kompetencji jest dla nas źródłem wcale
tęgiego zadowolenia.

\Vybraliśmysobie po prawdzie drogę co się zowie ponętną i właś
ciwą. Akurat przez sam środek manewrów. Poprzez teren, który ob
jęty został działaniami manewrujących oddziałów wojskowych i par
tyjnych. Do stałych tradycyj niemieckiego wojska należy urządzanie

jesienią wielkich manewrów na wschodnich granicach Rzeszy. Tym
razem do tradycji dołączyła sic; gościnność. Bo niebawem zjechać miał

"Fuhrer" zaprzyjaźnionegonarodu, Benito Mussolini, któremu należy

zaimponować. Czym? Oczywiście, zaimprowizowanąwojenką. Więc

zwielokrotniono teren manewrów, poruszono armię lądc;>wą, powietrz
ną i morską, i tak zakorkowano całą Meklemburgię i całe "Pómrnern",
że stu metrów nie można się było ruszyć bez spotkań z wojskowymi
oddziałami. '

Sprawa turystyki do Niemiec będzie musiała być obecnie jeszcze
raz od nowa przemyślana. Ekonomiczni współpracownicykierownika
planu czteroletniego niefednokrotnie w ostatnim czasie biadali na
zmniejszający się ruch turystyczny do Niemiec. Turysta jest go
ściem bardzo pożądanym, turysta przywozi pieniądze. Ałe na to,
aby przywoził, nie może mi,eć stale nad głową zawie~zonegona bardzo
cienkiej nitce damoklesowego miecza: że w sposób prosty i skrócony
poczytany zostanie za szpiega. ,

A na to prawie zawsze wychodzi. Nie mówię jl.!ż o niespo.dzią
nych rewizjach rzeczy w hotelach. Te odbywają się pod nieobecność

gości, a urzędnicy musieli widocznje brać. odpowiedniekt!rsy, jak na
leźy przetrząśnięte walizy pakować z ,powrotem; apynie' było wi
dać, że ktoś je otwierał. Nie mó"Vię o dYskretnej, ale.częstej-inwigi

łacji. Można się do niej po ~ewnym czasie przy.zwYczaić" a w· któryś
długi i nudny wieczór uciąć .? imvigiIatorem dłuższą rozmowę.'
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Mówię wtaśnie o manewrach. Lato jest porą turystyki, ale i porą
ćwiczeń wojskowych. Nie wiem, czy każda armia tyle ćwiczy, co nie
miecka, bo ta ćwiczy ciągle. W matym zakresie, w średnim zakresie
i w-zakresie kolosalnym. Bezustannie. Drogami przewalają się woj
skowe auta i samochody pancerne, przydrożne drzewa podrutowane
są przewodami polowych telefonów; zza każdego najbardziej roman
tycznego krzaka, zza najbardziej niewinnie Wyglądającego zarośla

każdej chwili może wypaść ćwicząca tyraliera; a wypada zupdnie
niespodzianie, ponieważ mundury żołnierskie posiadają "kolor
ochronny", który zlewa się z Hem. Na środku szosy stają schutz
manni i kłaniają się uprzejmie:

- Przepraszam, tędy nie można jechać. Teren manewrów. Ob
jazd idzie bocznymi drogami.

Ktania się, prosi o przebaczenie, ale notuje numer samochodu.
Nie jestem cztowiekiem pozbawionym wyobraźni. Doskonale

mogę pojąć, że oficera czy feldfebla musi elektryzować znak polskiego
samochodu, który jeździ sobie po niemieckim Pomorzu, posiada mgli
ste cele turystyczne i szwenda się akurat tam, gdzie trwają manewry.
Rozumiem, że nikt nic może.przeczuć, co tkwi wewnątrz chudego je
gomościa przy kierownicy i dwóch przystojnych kobiet, które siedzą

na tylnych siedzeniach i bez przestanku jedzą pomarańcze albo brzo
skwinie. KtÓŻ bowiem może ręczyć. że i pomarańcza nie jest rekwizy
tem szpiegowskim albo wygodnym pretekstem? Któż może ręczyć, że

nie chodzi tu o nowe wydanie "Maty Hari" czy zagranicznej odmiany
"Fraulein Doktor". Diabeł wie. W chwilach wolnych od koszarowej
harówki czyta się to i owo, a naj chętniej czyta się powie~ki awantur
nicze i szpiegowskie.

Rozumiem, zgadzam' się. Ale w takim razie którędy ma turysta
jechać? Czynie'lepiej zrezygnować z profitów turystycznych i umó
wić się, że od wczesnej wiosny do później jesieni cate Niemcy są jed
nym wielkim obozem ćwiczebnym, w którym zagranic~ny cywil nie
ma czego szukać.

Wystarczyłoby samego wojska, a· fu jeszcze druga armia: od
działy partii.. Też ćwiczą, też zalewają całe przestrzenie, jak bruJ;latne
gąsienice, które obsiadają wszystkie hotele oraz karczmy i wyjadają

cały zapas kunerolów i czerstwego chleba, jaki tylko w spiżarniach

można jeszcze znaleźć.

W Strzałowie-Stralsundzie na dwadzieścia kilka hoteli nie było

jednego wolnego pokoju, ponieważ owego popołudnia przyjechały do
portu dwa krążowniki, a oficerowie i zwykła Mannschafł podejmowali
odosobnionymi podwieczorkami entuzjastki sztuki marynarskiej. Na
linii znowuż Starogard· (niemiecki) - Szczecin w żadnej z przydroż-



nych gospód nie można było znaleźć mIeJsca, ponieważ wszystkie
zapchane zostały od piwnic aż po poddasze starszyzną partyjną.

Przypominam sobie taki jeden wieczór niedaleko Kobylanki
Kublank nad pięknym, romantycznym jeziorem Miedwie, czyli po
niemiecku "Madii-See". W sali jadalnej sami hitlerowcy. Po spo
życiu nad wyraz skromnego "Brot mit Auflage" załoga moja poszła

czym prędzej na spoczynek, ale ja musiałem jeszcze zostać, aby na
pisać i wysłać listy oraz kolejną serię drobnych szkiców z podróży

dla "Kuriera Poznańskiego".

Obrazek wcale malowniczy: w sali i na werandzie stu do stu
pięćdziesięciu czarnych i brunatnych hitlerowców, wśród tego jeden
lichy Ausliinder. Który w dodatku coś skwapliwie pisze. Trzeba
oddać sprawiedliwość, że nie było żadnych szykan, miało się bądź

co bądź do czynienia ze samą starszyzną; wśród mundurów prze
ważał kolor czarny, a ten oznacza samo naj cenniejsze jądro organi
zacji partyjnej. Nie było szykan i dokuczania, ale zaglądano przez
ramię bezceremonialnie.

Pewien starszy hitlerowiec podszedł do mego stolika i nachylił

się nad stołem, prosząc o pozwolenie zabrania wykłuwaczek. Równo
cześnie dane mu było przeczytać ten wiekopomny tekst:

"Moi Kochani! Zajechaliśmy do Kublank, który po polsku na
zywa się Kobylanki. Podróż odbyła się bez przygód. Czujemy się do
brze. Jedzenie jest podłe, natomiast krajobraz coraz bardziej się uroz
maica. Pozdrawiamy Was serdecznie"...

To przez ramię przeczytał pierwszy przy okazji wykłuwaczek.

Musztarda pozwoliła następnemu odczytać piękny drobiazg literacki
pt. "Wieczór nad Madii-See" - kartka z podróży.

. Mówiąc nawiasem ani jeden ani drugi list nie doszedł rąk adre
satów. Do dziś dnia trawi mnie niepewność, czy wzniosła próba
impresyj podróżniczych utknęła w cenzurze niemieckiej, czy zawie
ruszyła się już w samej redakcji. W każdym razie spotkało ją spost
ponowanie, "Wieczór nad Madii-See" czernidła drukarskiego nie
zaznał.

Czytelnik, który w powyższej relacji dopatrywałby się prze
sady i niedokładności, nie będzie miał racji. Hitlerowiec mógł do
skonale tekst polski przeczytać. Język polski jest w znacznym posza-

. nowaniu wśród przedstawicieli partii i wojska. Na terenie Pomorza
niemieckiego jest on przedmiotem nauki szkolnej. Na razie co prawda
przedmiotem tylko nadobowiązkowym,ale istnieje spory nacisk, aby
się tego języka uczyć. Obowiązkowo uczą się go pewne kategorie
urzędników: pocztowcy, kolejarze, policjanci. Ustalono prźy tym
zwyczaj, że po .przeszkoleniu pewnej liczby takich entuzjastów mowy
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polskiej ,vysyła się ich w głąb Rzeszy, a stamtąd bierze się nowych.
Uczy się języka polskiego starszyzna partyjna i wojsko.

Jakże to jednak przyjemnie pomyśleć, że inteligencja niemiecka,
która dotąd Mickiewicza, Sienkiewicza i Kaden-Bandrowskiego znała

tylko z przekładów, "Czarne Skrzydła" będzie mogła teraz przeczy
tać \" oryginale!

Armia niemiecka, która omal nie wygrała wojny światowej, po
siada silną i utrwaloną tradycję. Tradycja ta - mimo Wersalu - nie
była ani na jeden moment przerwana. Co prawda, szeroki potok zw~

ził się na kilka lat do niewielkiej strugi., Paragraf 173 traktatu, wersal
skiego bowiem postanawiał:

"W Niemczech znosi się obowiązek powszechnej służby wojsko
wej. Armię niemiecką wolno tworzyć i uzupełniać jedynie przez
ochotnicze zobowiązania."

Poza tym postanowiono: że owa ochotnicza armia nie może być

większa ponad 100.000, czyli ponad siedem dywizyj piechoty i trzy dy
wizje kawalerii, że nie wolno Niemcom posiadać lotnictwa wojsko
wego, ż~ flotę wojenną muszą ograniczyć do bardzo nielicznych
jednostek. Komisja przedstawicieli państw zwycięskich pewne nawet
jednostki morskie zatapiała. ..,

Cała siła zbrojna pokonanych w wojnie Niemiec miała być tylko
po to, aby przestrzegać ładu wewnątrz państwa. Nazywała się

"Reichswehra" - obrona kraju; armia Adolfa Hitlera nosi nazwę

"Wehrmacht" - zbrojna potęga.

Postanowienia traktatowe szły dosyć osobliwymi torami. Dla
przestrzegania ich powoływane były do życia różne komisj'e. Nie
nadzwyczajnie musiały one jednak działać, skoro od samego początku

cyfry w postanowionych granicach pozostały tylko na papierze. Po
zornie armia niemiecka posiadała sto tysięcy, ale w ukryciu, w naj
rozmaitszych związkach, w organizacjach, w kadrach policyjnych 
ćwiczyło się i zaprawiało systemem wojskowym przynajmniej dru
gie tyle.

W tajemnicy również przygotowywano, ile się tylko dało, drogi
do szybkiego przy nadarzającej się okazji odbudowania floty. Wiel
kie zakłady przemysłowe, fabrykującemaszyny, tak przemyślnie były

instalowane, że w każdej chwili, w przeciągu kilku godzin mogły być

zamienione na fabryki sprzętu wojennego: amunicji, czołgów, samo
lotów. Kontrola nad tym była tym trudniejsza, że w Niemczech
cyfry budżetów państwowych nie są podawane do publicznej wia
domości.
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Nie traktaty, ale prężność narodu i jego sila realna gwarantujq bezpieczeństwo. Mimo
tylu bolesnych doświadczeń - ludzkość często o tym zapomina. Dlatego nie ma
juź dziś śladu z porzqdku ustalonego w Wersalu. Pozostały jednak ku przestrodze

. dokumenty upokorzenia, jakiego doznał naród, który w swej pysze przeszedł wszystko.

W zbrojeniach nowoczesnych najwazme]szą sprawą jest lotnic
two. Samolotów wojskowych w myśl postanowień nie było. Za to
wielkie przedsiębiorstwolotnicze "Lufłhansa" szalało na punkcie coraz
potężniejszych,coraz bardziej pomysłowycholbrzymów powietrznych.
Stało się tak, że powojenne Niemcy stanęły na jednym z pierwszych
miejsc budownictwa samolotowego. Oczywiście, cywilnego, pasażer

skiego, komunikacyjnego. Tylko że dziwnym zbiegiem okoliczności

tak te wielkie transportowce były budowane, iż nieznaczna przebu
dowa pasażerskiej kabiny zmieniała je na wyrzutnie Qomb.

Wszystko to działo się bardzo sprawnie, gładko, po cichu. Po
cichu do dnia 16 marca 1935. W tym to dniu orędzie Adolfa Hitlera
przekreśliło paragrafy traktatu wersalskiego dotyczące armii niemiec-
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kiej, ogłosiło obowiązek powszechnej służby wojskowej i zapowie
działo stan armii na 12 korpusów i 36 dywizyj (łącznie z policją).

Oznaczało to liczbę wojska w stanie pokojowym w sumie 600.000
ludzi. W międzyczasie liczba ta jeszcze wzrosła o 200.000. Po włą

czeniu siedmiu austriackich dywizyj oraz powołaniu do życia w roku
1938 dalszych siedmiu - pokojową armię niemiecką liczyć można na
milion lu'<izi. Ładna cyfra!

I znowuż najważniejsze jest lotnictwo, któremu teraz przewodzi
specjalne ministerstwo z niestrudzonym Hermanem Goeringiem na
czele. Wyszedł na jaw pewien szczegół. Do dobrego wyszkolenia pi
lota wojskowego potrzeba co najmniej dwóch lat. A oto okazało się

natychmiast po ogłoszeniu orędzia w r. 1935, że Niemcy posiadają nie
tylko gotowe maszyny, ale także olbrzymi zastęp wykwalifikowanych
pilotów.

Zaniedbania natomiast istniały w zakresie wyszkolenia rezerw
wojska lądowego. Bądź co bądź przez szereg lat ćwiczyło się roczniki
w zmniejszonym komplecie. Roczniki 1901-1913/14 są jeszcze do dziś

niedostatecznie przeszkolone. Znawcy spraw wojskowych twierdzą,

że Niemcom trzeba jeszcze czterech do pięciu lat na to, aby nadrobić

wersalskie zaniedbania. Ale w lotnictwie opóźnień nie ma. Starała się

o to "Luflhansa".

Jednostka działania lotniczego ("Luflkreise") jest bardzo złożona.

Składa się na nią samo lotnictwo, dalej zmotoryzowana piechota, od
działy ciężkich karabinów maszynowych, zmotoryzowana artyleria,
oddziały artylerii przeciwlotniczej, oddziały karabinów maszynowych
przeciwlotniczych, oddziały podsłuchowe, reflektorów i łączności. To
na lądzie. Na wybrzeżach morskich do kompleto akcji lotniczej do
liczyć trzeba jeszcze: lotniskowce, samoloty obrony wybrzeża, samo
loty na lotniskowcach, samoloty marynarki. Niemiecka baza lotnictwa
morskiego mieści się w Kilonii.

W ostatnim czasie do istniejącego już kompletu przybywa jesz
cze jeden rodzaj lotniczy: powietrzna piechota, która tak szeroko
została zastosowana przez Niemcy podctas aneksji Austrii. Ten
nowy rodzaj polega na przewiezieniu powietrzem i wysadzeniu de
santem wielkiej ilości gotowych do boju żołnierzy. Chodzi przy tym
o pośpiech, aby zaskocżeniem od tyłów nieprzyjaciela paraliżować

jego ruchy. Te wielkie samoloty transportowe, którymi przeprawia
się uzbrojona 'armia, przypominają słowiańskie łodzie korsarskie,
w .których jechali nie. tylko wojownicy, ale razem z nimi i konie,
j cały, 'nieraz bardzo złoźony sprzęt potrzebny do operacyj wojen~

nych.
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W lotnictwie wojskowym rozróżnia się trzy rodzaje samolotów:
bombowe, myśliwskie (pościgowe), rozpoznawcze. Niemcy położyły

nacisk na budowę samolotów przystosowanych do rzucania bomb,
budują maszyny wiozące do 3 ton materiału bo~bowego i posiada
jące zasięg do 2.500 km. W zakresie maszyn bombowych lotnictwo
niemieckie jest trzy do czterech razy silniejsze od angielskiego
(przed ostatnimi zbrojeniami angielskimi). Niemieckie fabryki samo
lotów wzięły rekordowe tempo produkcji: maksymalna wydajność

miesięczna wynosi już dziś od 400 do 600 maszyn. Na wypadek
wojny produkcję miesięczną można podwyższyć do maszyn tysiąca.

Z lotnictwem związane są dwie ważne sprawy: zagadnienie lot
nisk i zapasy paliwa. W dzisiejszych sposobach prowadzenia wojny
bardzo ważną pozycją będą lotniska podziemne. Niemcy podjęły na
olbrzymią skalę budowę lotnisk tego typu. Pomieścić one mogą 300
do 600 maszyn; obecnie buduje się takie lotniska podziemne, które
dadzą schron tysiącu maszyn. Specjalne katapulty wyrzucają apa
raty w powietrze, skracając pole startu do minimum. Lotniska pod
ziemne budowane są również wzdłuż granic wschodnich. Między

Koszalinem a Kołobrzegiem powstaje olbrzymie lotnisko podziemne.
Posiada je już od dawna Piła (i pobliska miejscowośćDeutsch Krone,
czyli po prostu i naprawdę Walcz, który niemal w całości jest wielkim
obozem wojskowym) oraz Wrocław.

Duży kłopot sprawiają Niemcom środki pędne do motorów.
Niemcy zawsze sprowadzać musiały benzynę. W związku z planem
czteroletnim zapowiedziałHftler, że Rzesza zdoła się niebawem uwol
nić od tej zależności. Wynaleziono sposób pędzenia benzyny z węgla.

Zapotrzebowanie pokojowe Niemiec na benzynę wynosi 5 milionów
ton rocznie, wojenne od 15 do 20 mili~:mów ton. Wielkie za~łady

Leuna pod Merseburgiem musiałyby zwiększyć swoją produkcję

benzyny z węgla dwukrotnie, aby podołać zapotrzebowaniu pokojo
wemu. Cóż dopiero mówić o zapotrzebowaniu wojennym!

Ale od czegóż przewidywanie. Wszystkimi możliwymi sposobami
zbiera się i gromadzi środki pędne, przehandlowuje się je. nawet ze
skomunizowanym Meksykiem za maszyny, a zebrany materiał zostaje
gromadzony w olbrzymich, podziemnych cysternach. Znajdują się

one w wielu punktach kraju, mieszcząc w swoich podziemnych wnę

trzachmiliony ton paliwa. Pamięta się również o składnicach węgla

oraz innych materiałów, potrzebnych do technicznej obsługi działań

wojennych. .
Zwrócono również bardzo cżujną uwagę na .dywizje pancerne.

Wojsko niemieckie zostało zmotoryzowane, przy czym do faktu tego
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dostosowano ·całą politykę produkcyjną i drogową. Zmotóryzowanie
armii idzie w dwóch kierunkach. Przede wszystkim motor zastąpił

wszelką inną silę pociągową i jest dziś najważniejszym środkiem

translokacyjnym wojska. Niezależnie od tego powstały osobne
a silnie rozbudowane oddziały wojsk pancernych, rozporządzających

wieloma tysiącami opancerzonych aut, oraz czołgów wszelkich typów.

Zbrojenia na morzu idą również w tempie przyśpieszonym. Bu
duje się na wielką skalę jednostki morskie po 26--35.000 ton wy
porności każda. Produkcja sprzętu morskiego idzie szybko i spraw
nie. Najwyższa wydajność fabryk może dać do 12 łodzi podwodnych
miesięcznie.

Aby wyrobić sobie możliwie pełne i plastyczne wyobrażenie

o potencjale przygotowań wojennych w Trzeciej Rzeszy - zwrócić

należy uwagę na zabiegi, jakie się czyni wśród ludności cywilnej.
LudendorH stworzył termin "wojna totalna", narodowy socjalizm
termin podjął i nie ukrywa przed nikim, że wojna, jaką się dzisiaj
przygotowuje w Niemczech, będzie "wojną totalną". To znaczy, że

będzie prowadzić ją cały naród, że w orbitę działań wojennych w roz
maitych postaciach wciągnięta zostanie ludność cywilna, którą do
tego szczytnego zadania trzeba już dziś odpowiednio przygotowywać.

W samym Berlinie znajdują się obecnie 104 szkoły lotnicze dla
osób cywilnych, przede wszystkim dla młodzieży, która przejść musi
w całej swej liczebności pl"zeszkolenie lotnicze. Liczba szkół takich
na terenie całej Rzeszy idzie w liczne tysiące.

Niezależnie od nich powstała szeroko rozgałęziona akcja przy
sposobienia lotniczego, motorowego i morskiego ludności cywilnej.
A przyznać trzeba, że organizacja ta stworzona została bardzo celowo
i logicznie, że działa sprężyście w takich rozmiarach, jakich się nawet
nie przewiduje. Aby nabrać o niej pojęcia, wystarczy przyjrzeć się

"tygodniom" czy "dniom" ćwiczeń w zakresie obrony przeciwgazowej
i przeciwlotniczej. Zostają wydawane zarządzenia bardzo drobiazgo
we, a rygor w ich przeprowadzeniu imponuje. Imponują również

schrony, które buduje się obecnie w każdej miejscowości w tempie
przyśpieszonym.

Przyszła wojna będzie ze strony Niemiec naprawdę wojną to
talną. Cały nar.ód przygotowuje się już dziś do rozdzielenia funkcyj
między poszczególne grupy społeczne..

Ale dokładne scalenie wojska i społeczeństwa, tak bardzo forso
wane dziś przez czynniki rządzące - nie zostało jeszcze w sposób
idealny dokonane. Rozdźwięk między wojskiem a partią istnieje nie-
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wątpliwie. Wojsko niemieckie, zwłaszcza w swych wyższych war
stwach, było zawsze klanem, grupą wyosobnioną ze społeczeństwa

i wysoko ponad nim stojącą. Dziś to wysokie, honorowe miejsce zaj
muje partia, ośmielająca się dawać wojsku dyrektywy, usuwająca wy
bitnych, lecz nie należących do szeregów partyjnych wojskowych
i obsadzająca ich miejsce prawomyślnymi arywistami. Duma· sta
rych generałów wystawiona jest na ciężką próbę. W tych motywach
należy szukać źródeł i niedawnych zaognień między partią i armią,

one spowodowały również akty niesubordynacji w kilku garnizonach
(w garnizonach przede wszystkim wschodnich, w Słupsku na Pomorzu
i w Prusach Wschodnich).

Młode kadry oficerskie przychodzą już przeszkolone przez alem
biki partyjne. Przynoszą ze sobą nowy styl życia, przynoszą wyobra
żenie o własnej ważności. Rzecz charakterystyczna, że ci właśnie ofi
cerowie stosują do rekrutów metody w wojsku niemieckim dotych
czas .obce - przeciążania zbędną pracą i często złego traktowania
rekruta. W gazetach polskich można nieraz czytać wzmianki o prze
chodzeniu przez granicę dezerterów z wojska niemieckiego. Powód
niemal zawsze jest ten sam: głód i złe obchodzenie się oficera
z rekrutem.

Przejeżdżając drogi niemieckie, bardzo często mija się tablice
z napisami: "Tereny wojskowe. Zatrzymywanie się, wjeżdżanie oraz
fotografowanie surowo wzbronione". Jeżdżąc po niemieckim Pomo
rzu, tablice takie spotyka się często zatknięte na terenach, które zdra
dzają nieład prowadzonej w pośpiechu budowy. Niemcy obstawiają

swoje granice na zachodzie i wschodzie szerokim, warownym pasem
fortyfikacyj i umocnień. Oczywiście, nie w celach agresywnych, na
wschodzie zabezpieczają się po prostu przed bardzo bliską już agresją

i. inwazj ą polskąII

N a kartach tej książki, w jednym z końcowych rozdziałów,

znajduje się mapa, która pochodzi ze źródeł angielskich. Przedstawia
ona pasy militarne na wschodnich granicach Niemiec. Olbrzymie·
długością i potworne ilością betonu, żelaza i zgromadzonej amunicji
łańcuchy wielokilometrowych twierdz. .

Różnica lat niedługa: 1935-1937 (z tego roJ{upocho'dz(mapa an
gielska). Szybko zbudowali te umocnienia. Inni potrzebowaliby· lat
całych, Niemcom starczyło kilkanaście miesięcy. W ostatnich tygo
dniach pisma zagraniczne ogłosiły alarmujące szczegóły o olbrzymich
fortyfikacjacI;1 na z~chodzie Niemiec. Hitler w mowie norymberskiej
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wiadomości te potwierdził. O umocnieniach na wschodzie nic się nie
mówi, nic si·ę nie pisze, a one są przecież równie wielkie i równie 
wymowne.

"Przygotowanie wojny jest gwarancją pokoju." Jeśli prawdą jest
ta maksyma, Niemcy współczesne są w tej chwili najbardziej poko
jowym krajem na świecie.





ZEBRANIE GLAU'WITZ

Owej niedzieli rano mówili Niemcy do robotników polskich po
folwarkach, że deszcz wiedział dobrze, kiedy spaść. Nie padał

w czwartek, nie padał w piątek, i w sobotę była ładna pogoda. Słota

zaczęła się dopiero w niedzielę. Akurat w tę niedzielę, kiedy robot
nicy polscy, siedzący na robotach na niemieckim Pomorzu, urządzili

zebranie swojego stowarzyszenia.
- Niebo nie trzyma z Polakami - mówili z jawną uciechą

Niemcy.
- Hale - odpowiedział Stanisław Brzóska przysposabiając do

drogi rower. - A z kim by miało trzymać? Z wami? Za' to, że

dręczycie katolików?
Hermann Schultz nachmurzył się.

- Trzymaj pysk - rzekł groźnie.

- Albo co?
- Dawnoś nie widział schufzmanna?
Brzóska skończył opatrywać rower, po czym wstał. Był wyż

szy od Schultza i mial dobrą markę w kantorze. Markę robotnika
pracowitego, akuratnego, którego nie tak łatwo zastąpić. Postał

chwilę, mierząc wzrokiem przeciwnika, a później cyknął przez za-
ciśnięte usta: '

- Jakbym cię, hyclu, lunął...

O tym porannym zdarzeniu dowiedzieliśmy się ze wszystkimi
szczegółami od samego Stanisława Brzóski. Ale podobnych rozmów .
musiało być tego dnia wiele na wszystkich folwarkach w promieniu
trzydziestu kilometrów od Glauwitz, miasta, które upamiętnione jest
pobytem Bolesława Chrobrego i nazywało się naprawdę Głowice.

W tych rozmowach najgorsze zaś było to, że Niemcy istotnie
mieli rację: takiego paskudnego dnia dawno nie było; padał gęsty

uparty deszcz, jak siekanka, wwiercał się w człowieka, przenikał

ubranie i działał niekorzystnie na humor. Wychodzili z czworaków;
przystawali na progu: jechać, nie jechać?

Niemcy obliczyli, że na zebraniu z całego okręgu będzie dzie
sięć dwadzieścia osób. Patriotyzm patriotyzmem, a deszcz deszczem.



Zwłaszcza kobiety i dzieci zawiodą. A bez nich na nic całe zebranie,
nie mówiąc o popołudniowej zabawie.

Tymczasem przybyło osób -więcej niż w zeszłym miesiącu, kiedy
była słoneczna pogoda. Kto miał kiedykolwiek sposobność przyj
rzeć się głównym drogom niemieckim, błyszczącym i asfaltowym,
może sądzić, że innych dróg tutaj nie ma. Właśnie! Niechby sobie
obejrzał drogi wokół Glauwitz: piachy, dziury i wertepy. Nie łatwo

jeździć pb takich drogach rowerem, na którym w przednim koszyku
wiezie się dziecko, a na tylnych osiach żonę. Niektórzy robotnicy
polscy dorobili się już motocykli, ale i nimi nie bardzo wygodnie
jechać. A przecież ciągnie cała okolica, jak kto może: rowerem, mo
tocyklem, koleją lub własnymi nogami na zebranie robotników pol
skich w okręgu Glauwitz.

Kilka drobnych informacyj, aby dokładnie rzecz zrozumieć.

Glauwitz leży na Pomorzu niemieckim, które nosi oficjalną nazwę

"Pommern". Leży między Szczecinem a Kołobrzegiem, niezbyt bli
sko morza, ale również nie tak bardzo odeń daleko: jakieś czter
dzieści kilometrów w prostej linii. Podobnych miasteczek jest w tej
prowincji bardzo wiele, leżą one w centrach ważnych ośrodków rol
niczych i dlatego odbywają się tu zawsze wszelkie zebrania polskich
robotników sezonowych.

Ktokolwiek rozważa sprawy polskie na terenie Rzeszy i pragnie
mówić o Polakach tu przebywających,musi zdawać sobie sprawę, że

Polacy tutejsi dzielą się na dwie grupy: tych, którzy posiadają oby
watelstwo niemieckie i stanowią tzw. mniejszość polską, oraz tych,
którzy są obywatelami polskimi, a tylko czasowo na teren tutejszy
przybyli. Pierwszych znajduje się w Niemczech równe półtora milio
na, drugich obliczyć trudno. Pierwsi grupują się w potężnym Związku

Polaków w Niemczech; drudzy od czasów wielkich peregrynacyj ro
botniczych do Westfalii i Nadrenii - w związkach zawodowych.
Pierwszym nie wolno śpiewać polskiego hymnu narodowego, ponie
waż to jest poczytywane za zbrodnię stanu; drugim, jako obywatelom
polskim, pieśń tę wolno' śpiewać, o ile, rzecz prosta, pozwolą na to
żandarmi.

W Glauwitz odbywało się zebranie tej drugiej kategorii: związ

ku zawodowego robotników, obywateli polskich. Odbywa się ono
każdego miesiąca w czwartą niedzielę. Obejmuje Swynl gościnnym

zaproszeniem wszystkich obywateli polskich, którzy mieszkają i pra
cują w tej pomorskiej okolicy. Na niemieckim Pomorzu jest Polaków
bardzo wielu. Żaden z nas,. którzy w Polsce mieszkamy, za mało

trosz~ząc się o rodaków mieszkających poza granicami, aniby się
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spodział, ile to naprawdę polskich rąk pracuje na niemieckiej roli.
Setki, tysiące!

Od bardzo dawnych, jeszcze przedwojennych czasów zakorzenił

się ten zwyczaj, aby wyjeżdżać z kraju po robotę. Wyjeżdżało się

do Westfalii i Nadrenii, gdy kto chciał pracować w przemyśle, albo
na Pomorze, jeśli kto przekładał pracę w polu nad zaduch fabryczny.

Zebranie robotników związane jest z kościołem. Łatwo to pogo
dzić u nas w Polsce, ale gorzej przedstawia się taka sprawa w Niem
czech. Zwłaszcza na Pomorzu. Stoją tu co prawda w pośrodku każdego

najmniejszego nawet miasta okazałe świątynie, wysokimi wieżami

klujące niebo, -nazywają się one "Marienkirehe", ale wewnątrz są pro
test~nckie. Od czasów reformacji, kiedy kościoły katolickie zostały

dotychczasowym wyznawcom odebrane. N a całej północy Niemiec
kościołów katolickich prawie nie ma. Trzeba długo szukać, wielu lu
dzi pytać, aby w końcu na naj dalszym przedmieściu znaleźć skrytą

między domami kapliczkę katolicką.

Tak samo jest w Glauwitz. Jest może jeszcze gorzej: takie par
kany, jak ten, który otacza kościół katolicki w Glauwitz, zmurszałe,

obdrapane i dziurawe, widuje się u nas tylko wokół rozsypujących

się i porzuconych przez wszystkich ruder. Sam budynek też nie jest
imponujący: przypomina z zewnątrz piekarnię albo podrzędną fa
brykę mebli. Dopiero wnętrze ujmuje za serce: małe, skromne, ubo
gie, przystrojone jednak pieczołowicie i starannie. Jest w nim coś

z nastroju kościółka we wsi polskiej. Nie bez powodu zresztą, przecież

trzy czwarte parafian tego kościoła składa się z Polaków; trudno,
aby swoją ofiarną obecnością nie wprowadzili tu własnego stylu.
Wokół obrazu Matki Boskiej NieustającejPomocy wis2ią wianuszkiem
wota dziękczynne: srebrne serca, rubinowe pochodnie, korale i kol
czyki. Jest ich bardzo wiele.

W Glauwitz zatrzymaliśmy się w najparadniejszym hotelu pn.
"Hotel Sobota". Więc już na szyldzie znajomy ton. Wychodzi tłusty,

pełen godności gospodarz. Powiadamy:
- Dzień dobry, panie Sobota.
Tłuścioch się napuszył:

- Ieh verslehe nieht ungarischl
Takiś to Sobota, takaś to sztuka. Zawinął się w mIeJscu i na

tychmiast odszedł. Jeszcześmy nie ochłonęli z niemiłego wrażenia,

gdy wysunął się z bramy kelner hotelowy i zbliżywszy się oznajmił
po polsku: .
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- Szef nigdy nie mówi po waszemu. On jest Niemiec.
- Boi się?

- Nie wiem.
- A pan się nie boi?

Nie.
- Czy pan jest też Sobota?
- Nie, ja się nazywam Pfeiffer.
Krystyna ma poczucie humoru i nie potrzebuje liczyć się z for

mami, więc ryczy ze śmiechu. "Sobota nie chce mówić po polsku,
ale Pfeiffer jest odważnego ducha". Niębawem otrzymujemy nieco
wyjaśnień. Starszy kelner Pfeiffer pochodzi ze Śląska, z Bytomia.
Ojciec był Niemiec i pijak, a matka pochodziła z Polski i była naj
lepszą kobietą na świecie. Nie należy uparcie twierdzić, że takie
zestawienie jest regułą, ale zgodzą się na to wszyscy, że gdy takie
ukształtowanie miało już miejsce - musiało na dzieci tego związku

odpowiednio oddziałać. Kelner Pfeiffer wspomina z najgłębszym
wzruszeniem matkę i nie zapomniał jej mowy.

- Gdzie tu jest kościół katolicki?
- Ach - rzekł - daleko. N a samym końcu miasta. Trudno

będzie przejść, bo dziś jest apel straży ogniowej.
Po skręceniu w główną ulicę od razu widać, c<;> to znaczy apel

straży ogniowej we współczesnych Niemczech. Całe miasto posta-'
wione zostało na nogi. Ze trzydzieści kilometrów wyhaftowanej
swastykami wstążki pokrajano na kawałki i tymi chorągwiami spo
wito całe miasto. N a rynku wyniosła trybuna, utopiona w sztandary
i kwiaty. Na trybunie miota się w krasomówczym natchnieniu młody

mężczyzna w brunatnym mundurze. Czworobokiem stoją w ordynku
strażacy: wojskowa dyscyplina, uzbrojenie fachowe i półwojskowe,

żelazne kaski. W środku na wolnym polu stoją samochody, przy
pominające tanki. A poza tym, w tyle, w ramach całego rynku i przy
ległych ulic głowa przy głowie zbity i nabożny tłum: słucha przemó
wienia. Mimo deszczu. Przystajemy na chwilę, aby przyjrzeć się de
koracji i pożałować organizatorów za to, że im tak piękne pomysły

dekoracyjne marnuje uparty deszcz. Kto wie jednak, czy gdybyśmy

już wówczas wiedzieli, o czym mówiono tego rana po folwarkach nie
mieckich - współczucie byłoby się pojawiło..Deszcz zepsuł nie tylko
zebranie Polaków, w jeszcze większym stopniu zaszkodził chorągwiom

zdobiącym rynek. ." .
Ani mowy, żebyśmy mogli przejść. przeż. rynek. Trzeba za

wrócić i iść dokoła. Po półgodzinnej wędrówce dobijamy do ko
ścioła. Przed wejściem stoją grupami: Polacy: za chwilę rozpocznie
się nabożeństwo.
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Wybiega nam naprzeciw pan prezes Pawlak. Pan prezes Pa
wlak jest wątłej budowy, niski, trochę krępy, o twarzy nieforemnej
i podziobanej ospą, ale świecą w niej piękne niebieskie oczy. Natych
miast po przywitaniu przystępuje do rzeczy:

- Program jest taki: naprzód nabożeństwo, później zebranie,
a po zebraniu zabawa. Oznacza to, że już was stąd nie puścimy aż

w nocy.
Ładna historia, w tej chwili jest dwunasta godzina. Poza nami

niedospana noc i pięciogodzinna podróż samochodem, a w perspek
tywie pracowity dzień i huczna zabawa do rana. Staram się odwrócić

rozmowę na inny temat:
- A kazanie?
Piękne niebieskie oczy zachodzą chmurą.

- Kazania nie będzie po polsku.
- Czemu?
- Będzie po niemiecku.
W małym przedsionku katolickiego kościoła w Glauwitz po

znajemy tragiczną. historię i niedolę serc polskich. W rozmaitych
umowach i konwencjach, wiele razy. przez dyplomatów potwierdzo
nych, zostało ułożone, że parafie, w których mieszkają większą liczbą

Polacy, będą miały polskie nabożeństwa i polskie kazania; na prze
mian z niemieckimi. Ale wiadomo, jak to z umowami. Wszystko
zależy od dobrej woli władz i zarządzenia księży. Prawie wszyscy
w tych stronach księża umieją po polsku, ale nie wszyscy chcą się

do tego przyznawać. Coraz mniej się przyznają. Teraz, od czterech
lat, to znaczy od czasu, gdy taki walor uzyskał pan Alfred Ro
senberg, jest z każdym dniem gorzej. Odmawiają polskiego Kazania
starsi księża, wśród młodszych znajdzie się więcej zrozumienia.

- Można płakać a płakać - mówi pan Pawlak. - W tych
stronach jest brak katolickich kościołów. Kraj to przeważnie lu
terski. Katolicy przeważnie wśród Polaków. Nieraz się zbieramy
i ślubujemy, to tu, to tam budować kościół albo się do budowy
uczciwie przyczynić. Niedawno powstał taki jeden "polski" kościół

w Gryfii. Polski, bo za polskie pieniądze i za polską pracę. Wszystko
idzie dobrze, dopóki kościół się buduje i składki trzeba zbierać, ale
niech wszystko zostanie skończone, ani jednego słowa polskiego mu
ry kościelne nie usłyszą. Naród boleje i coraz mniej teraz ślubów

robi. W Szczecinie jest jeden ksiądz; Polak, z Polski pochodzi, po
polsku umie mówić, bo się w polskiej kształcił seminarii, a teraz nie
można z nim jednego słowa we własnej mowie zamienić...

Zaczyna się nabożeństwo. Kościół jest do ostatniego miejsca
wypełniony. Mężczyźni.stoją w glębi. W samych ławkach siedzą.
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kobiety. Różnoraki to obraz: dużo chustek na głowach, ale dziew
częta wszystkie już w kapeluszach, w nieprzemakalnych gumowych
płaszczach, takich, które są ostatnim krzykiem berlińskiej mody:
można je zwinąć w mały kłębek i wsadzić do torebki. Dzieci ota
czają ołtarz: kościół jest bardzo mały i ubogi, nie ma balasek, więc

dzieci obsiadły schody ołtarza tak gęsto, że aż swoją obecnością

przeszkadzają ministrantom w dzwonieniu.

Odprawia się Najświętsza Ofiara. Jedna dla wszystkich, prze
nikająca wszystkie zapory, przekraczająca granice' wszystkich odręb

ności i jednakowo odwołująca się do wszystkich ludzkich serc.
Łączy w jedno modlitewne skupienie i tego księdza, który nie
chce czy nie może powiedzieć Słowa Bożego po polsku, i tych ludzi,
którzy mimo żałości patrzą na niego teraz z głęboką czcią i pokorą.

Co też za myśli przewijają się w tych prostych, nieuczonych głowach,

które niewiele rzeczy wiedzą, ale te dwie rzeczy wiedzą na pewno:
że nie wolno zdradzić wiary i nie wolno odejść od ojczystej mowy!

Msza św. ma się ku końcowi. Fisharmonium przycicha chwilami,
a wówczas słyszy się westchnienia. Coraz tych westchnień więcej, co
raz są uporczywsze. Aż w pewnej chwili ucichają wszystkie, jakby je
kto nagle przeciął. Staje się to w owej chwili, gdy ksiądz, odwrócony
od ołtarza, rozpoczyna kazanie znakiem krzyża:

"lm N amen des Vaters, des Sohnes und des heiligen Geistes"...

Kazan,ie jest krótkie. Słowa biegną szybko, ślizgają się po po
wierzchni i nie docierają do serc: przecież jest tu wielu takich, którzy
niemieckiego języka nie rozumieją. Wreszcie słowa milkną. Nabo
żeństwo skończone. Ksiądz odchodzi. Ale pod sam koniec uczyniona
została pewna koncesja: teraz wolno śpiewać polskie pieśni!

Stary Pawlak, który przez wiele lat był prezesem, zanim nie
zdał tej ważnej funkcji synowi, jest promotorem' chóru. Podejmuje
jedną pieśń, później drugą, trzecią, czwartą i piątą. Kościół nie chce
przestać śpiewać! Gdy tylko zmilkną 'ostatnie słowa poprzedniej, za
czyna się nową. Od razu, natychmiast. Ten pośpiech może się komu
wydać śmieszny, gminny ,i prostacki. Ale przecież na każde śpiewa

nie pieśni w kościele trzeba mieć osobne, policyjne pozwolenie, wy
deptane nie jedną, ale kilkoma wizytami w urzędzie. Skoro więc raz
takie pozwolenie wydane zostało, trzeba je wykorzystać aż do końca,

aż do ostatniej nuty, do ostatniego tchu w piersiach.

, Jest j liż godzina druga, a oni jeszcze' śpiewają. Przewodniczący
chóru stary pan Pawlak odwraca się w pewnej chwili i daje znak rę

ką, że chce przemówić. Żadnej świeckiej mowy w. kościele być nie

299







może z wyjątkiem jednej: tej, która dotyczy pobożnego śpiewania.

Pawlak m6wi:
- Nasi rodacy w Niemczech oduczyli się właściwego śpiewania.

Ciągną melodię zbyt długo. Dzieje się tak z tego powodu, że zbyt
wiele przebywają wśród Niemców. Polacy śpiewają żywo, radośnie,
z ochotą, z właściwym tempem i pełną piersią. Niemcy zaś ciągną

pieśni długo i ciężko, zgodnie ze swoim usposobieniem. W kościele,

przy pracy, ·wszędzie. Polacy są narodem...
Z zakrystii wysunęła się głowa kościelnego i spojrzała groźnie

na kościół. To spojrzenie przerwało panu Pawlakowi przemowę

w najpiękniejszym miejscu. Przez chwilę poczuł się zastępcą tego
księdza, który nie wygłosił polskiego kazania. Ale improwizacja zo
stała brutalnie przerwana, pan Pawlak strzyże długim wąsem, już zu
pełnie siwym, i intonuje ostatnią pieśń:

"Pod Twoją obronę uciekamy się,

$więta Boża Rodzicielko.....

Uczestnicy nabożeństwa wysypują się z kościoła. Przy wyjściu

stoi kościelny z puszką w ręce. Teraz wzrok jego nie jest groźny,
przeciwnie, jest łagodny i zachęcający: do puszki sypią się fenygi
i marki. Ktoś włożył pięciomarkówkę i ma z tym kłopot, ponieważ

pieniądz nie chce przejść przez wąską szyjkę puszki.

Niedzielne zebranie towarzystwa robotników polskich zwi,ązane

jest z kościołem, ale w pewnym stopniu również i z gospodą, która
ma salę na zebrania. Domów katolickich tu nie ma. Dlatego gospoda
"Pod trzema trąbami" w Glauwitz posiada co czwartą niedzielę za
pewnione powodze~ie: leży naprzeciw katolickiego kościoła. Tej nie
dzieli ma powodzenie podwójne: równocześnie'odbywać się będzie

tu zebranie i zabawa Polaków" oraz zabawa jednego z oddziałów

straży ogniowej.
Wnętrze jest obszerne: dwa pokoje bufetowe i kilka sal na ze

brania i tańce. Zebranie _rozpoczyna, się o trzeciej. Więc ta pół
godzina, co jeszcze zostaje, przeznaczona jest na obiad. Czy nie
należy się człowiekowJ, który śpiewał- (z jakimż'przejęciem!) przez
półtorej godziny - wianuszek parówek i sucha, dwudziestoczterogo
dzinna bulka? Innych potraw nie maina dostać. Parówki mają smak
osobliwy: trocnę słorlki, jakby je ocukrowano sacharyną. Janusz Stę

powski przemyszkował już -cały budynek i przynosi wiadomość:

- Parówki są podobno z mięsa końskiego.

- Patrzę na.K'rystynę, która właśnie zastanawia śię, jak postąpić
wobec otrzym~riej infórmacji. Co dopiero - skończyła drugą parę
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i popiła piwem. Miotają nią sprzeczne uczucia, w końcu zdecydowałj:l

się na ton pogardy i kilka zaledwie słów:

- No wiesz, nigdy bym nie była przypuściła, że będę jeść kenia.
V,r godzinie obiadowej wszystko jest na razie pomieszane: stra

żacy i uczestnicy polskiego zebrania. Tyle, że kobiety polskie trzy
mają się osobno; karmią parówkami dzieci już trochę znużone i senne.

Grupa gości przybyła z Polski składa się z osób pięciu. Nas
troje, Janusz Stępowski i pan Pożarski z Berlina. Jednogłośna panuje
opinia, że tcgorazowe zebranie jest wyjątkowe. Przyjechali goście nie
tylko z Berlina, ale i goście z Polski, goście z Ojczyzny. Przychodzą

do naszego stołu dygnitarze towarzystwa. Oprócz obydwu panów
Pawlaków, jeszcze sekretarz Witas, ławnik Krzyżanowski i inni co
odważniejsi, ale właściwego kontaktu jeszcze nie ma. Rozmowy to
czą się w słowach uprzejmych, na razie jednak zbyt jeszcze okrą
głych, trochę sztywnych. Tylko spojrzenia już są takie, jak powinny
być: ciepłe, serdeczne.

Do stołu dosiadt' się jeszcze jeden Polak: młody, dwudziesto
kilkuletni chłopak. Mówi, że pochodzi z Wrocławia i nie ma pracy;
przyjechał tu za robotą. Jest bardzo przystojny, rysy harmonijne,
postawa zdrowa, dorodna i mocna, tylko oczy ma małe i biegające

szybko.
Pan Pawlak nachyla się i mówi szeptem:
- Uważajcie, to zapłacony.

Patrzę na młodzieńca, który za pięć marek, otrzymanych dziś

rano, przyszedł podtrzymywać rozmowę towarzyską z rodakami.
Janusz Stępowski uśmiecha się chytrze. On, jeden z najmowniejszych
ludzi w Polsce, nie umiałby sobie dać rady z drobnym, naiwnym
szpiclem? Bierze gościa pod rękę i rozpoczyna spacer po sali. Chodzą
tam i z powrotem. Janusz przemawia. Słowa padają z szybkością

i uporem dzisiejszego deszczu. Szybkie, monotonne, chaotyczne. Wi
dzimy, jak młodzieniec chwyta s'ię za głowę, to za kieszeń, w której
ma notes. Najpiękniej uformowana głowa nie jest w stanie pomieścić

tego, co Janusz, jeśli chce, wypowie Vi przeciągu najkrótszych pięciu

minut, a po notes sięgać nie wypada. Więc cóż biedak zapamięta"zte
go wszystkiego? I co doniesie? Pięć marek zostało ciężko zapraco
wanych.

Ale to jest ostatecznie płotka. Tych płotek znajdowało się na
sali prawdopodobnie więcej. Szczupak wszedł dopiero przed samą

trzecią. Nazywał się Piehl, prawie tak samo, jak popularny bohater
filmowy. Tylko że pan Piehl z Glauwitz na· niemieckim, Pomorzu nie
był żadnym bohaterem w pięknym stylu, ale smutnym specjalistą

w podglądaniu i podsłuchiwaniu ~liźnich. -'
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Gdy wszedł, na chwilę zapanowała cisza. Prezes Pawlak przy
szedł przywitać się z nim. Nic w całym tym bogatym w przeżycia

dniu nie przejmowało mnie takim wzruszeniem, jak właśnie zacho
wanie się Pawlaka wobec niemieckiego szpicla, który nie wiadomo
dlaczego nosił przymiotnik "tajny". Przecież znali go wszyscy. Jak
zły, wytarty szeląg. Pan Pawlak zbliżył się do Piehla, rozmawiał z nim
i starał się go ująć. Ale widać było, że czyni to z niechęcią. Godność,

jaką umial utrzymać ten prezes szykanowanego towarzystwa pol
skiego w tak drażliwej sytuacji - była naprawdę rzeczą imponującą.

Nie podejść do "tajnego" nie było można, bo przecież wielka, potężna'
i zaprzyjaźniona Rzesza niemiecka właśnie pana "tajnego" Piehla
uczyniła ab~olutnym'władcą tej garstki Polaków. Od niego zależy
możność odbycia' następnego zebrania, od niego zależy, czy będą
mniejszą ilość razy włóczyli po przesłuchaniach, od niego zależą

aresztowania.

Zebranie było krótkie, ale pełne treści. Jeśli kto wyobrażał so
bie, -że odbywało się ono w rekwizytach uroczystych i podniosłych,

myliłby się po stokroć. Formy były szare, przyziemne, prawie ba
nalne. Sala była mała, ciasna i duszna. Rzecz prosta: większą salę

dostali strażacy. Pan prezes po odmówieniu modlitwy zagaił kilkoma
słowami, po czym nastąpił odczyt. Dotyczył on zwycięstwa polskiego
nad bolszewikami w r. 1920, "cudu nad Wisłą" i był przysłany ze
Związku Polaków. Przed rozesłaniem uzgodniono go ze wszystkimi
niemieckimi instancjami. Skutkiem tego wyprany został z jakichkol
wiek żywych rumieńców. I doprawdy do dziś nie wiem, co sprawiało, że

się tego pustego odczytu, źle w dodatku przeczytanego, słuchało z za
partym oddechem. Janusz i ja, dwie chabety literackie otrzaskane
z wszystkimi trickami kunsztu oratorskiego, trochę zblazowane i cy
niczne -, kryliśmy przed sobą w zawstydzeniu twarz, aby nie wy
dało się, że zbyt prędko przebieramy powiekami. Krystyna bez skrę

powania pociąga nosem. Ta dorosła panna, maturzystka, uformowana
przez współczesną, zimną i zracjonalizowaną szkołę, szkołę, która
przez pewien czas niechętnie wspominała słowo "Ojczyzna", ten pro
dukt rzekomego opanowania i chłodu, nie panuje nad sobą w chwili
zetknięcia się z kawałkiem żywej Ojczyzny. Zupełnie zwYczajnie
beczy..

Panie Pawlak, możesz się pan pochwalić pięknym sukcesem
krasomówczym. Nie osiągał go nawet K. H. Rostworowski, najświet

niejszy mówca, jakiego ostatnimi czasy posiadała Polska.
_Z następnym punktem programu jest pewien kłopot. Ma zostać

oddeklamowany przez dwuna~toletnią dziewczynkę, córkę Wiciaków



z Eberfeld, ubraną po krakowsku, wiersz Władysława Bełzy, który
zaczyna się od słów:

Wiem ja, bo mi o tym mama powiadala,
Żem dziecię tej ziemi, żem jest Polka mala...

Wiersz jest wykuty na blachę, ale język zesztywniał i an~ rusz
nie chce rozebrzmieć dziewczęcYI!1 głosikiem. Aniela Wiciaków;na stoi
na krześle i ani drgnie. Dopiero łagodna perswazja pana prezesa od
nosi skutek. Wiersz zostaje wypowiedziany.

Potem już idą szybko inne punkty programu: przemówienie
pana Pożarskiego, komunikaty i wolne głosy. I byłoby się na tym
wszystko skończyło, gdyby nie stary Pawlak. Jako skarbnik miał

prawo przemawiać. I przemówił. Powiedział tak:
- Mieszkam w Niemczech lat trzydzieści sześć. Na niejednym

zebraniu w tym czasie byłem. Niejedno zebranie sarn prowadziłem.

A przecież, rodacy, to dzisiejsze zebranie jest wyjątkowe i dobrze je
sobie zapamiętajcie: po raz pierwszy do nas, do robotników polskich,
przyjechał ktoś z Ojczyzny, aby z nami być razem. Przyjeżdżają' do
Polactwa w Berlinie, w Westfalii, w Nadrenii, ale tu na Pomorze,
w ten zapomniany kąt nikt dotąd nie przyjechal.

Poszły słowa powitania pod naszym adresem. Jakżeż można

było na nie nie odpowiedzieć, choć się ustaliło przedtem, że mów
żadnych nie będzie, ponieważ władze niemieckie tego nie lubią

i mogą się czepiać. Jakżeż było nie przemówićl
Wstał tedy jeden z nas i słów parę powiedział. Słów, w których

nie było namysłu, ale prosty, niewykalkulowany odruch. I nigdy
jeszcze los nie był bardziej niesprawiedliwy: można wygłaszać mowy
wspaniale przygotowane, można wypowiadać odczyty, w· które się

włożyło sarn ekstrakt zdobytej wiedzy, i dostać za to wszystko parę

zdawkowych oklasków, a zdarza się znów, że człowiek powie kilka
prostych, ubogich, sentymentalnych słów i otrzymuje taki nawał

poklasku, że jeszcze chwila, a gospoda "Pod trzema trąbami'" rozleci
się w drzazgi i na cztery wiatry.

Tylko pan Piehl notuje, aż się papier dziurawi. Kilka ubogich
'zdań zapisuje przez całą stronę,. zaopatruje komentarzami, a w prze
rwach łyska złym okiem. Kto wie, który z nas ma większe prawo
do rzucania morderczych spojrzeń. Bo po komunikatach następuje

punkt programu ostatni: odśpiewanie hymnu narodowego.
Wzbija się z wnętrza nędznej, zakurzonej sali melodia "Mazur

ka Dąbrowskiego". Wszyscy stoją wyprostowani i wyprężeni, a pan
Piehl siedzi, rozparty niedbale. Pan Piehl uważa, że jest tak wielką

osobistością, iż zupełnie wystarczy, gdy uczci śpiewanie hymnu naró-

20 305 .



dowego zaprzYJazmonego z jego Ojczyzną państwa siedzącą obec
nością. Pan Piehl siadywa sobie tak zawsze, podobnie jak wielu jego
kolegów, podczas tych uroczystych chwil. Jest indywidualistą, ale
w tym indywidualizmie staje w sprzeczności z całym cywilizowanym
światem, z każdym człowiekiem, któremu nazwa człowieka przysłu
guje. Jeśli pan -Piehl z Glauwitz tego nie wie, to ktoś co prędzej

powinien mu powiedzieć: nie ulega wątpliwości, że gdyby owej nie
dzieli był w Glauwitz sam kancler~ Adolf Hitler, to na dźwięk hymnu
narodowego jakiegokolwiek państwa na świecie powstałby i przy
brał postawę pełną uszanowania. Pan Piehl tego nie zrobił. I dlatego,
jeśli ta książka dosięgnie kiedy tajnego szpicla z Glauwitz, powinien
wiedzieć, że każde jej słowo nawet go nie policzkuje i nie uderza, ale
obrzuca pełną obrzydzenia pogardą.

O, jakże współczujemypanu, panie prezesie Pawlak, że musi pan
podawać temu- Piehlowi rękę.. Ale mimo wszystko, bez względu na
konsekwencje, myślę, że od tej niedzieli powinien mu pan ręki od
mówić.

Po zebraniu następuje zabawa. Gospoda hucZy od pokrzykiwań

i poplątanych głosów, od muzyki i tańców. Zabawa idzie na dwie sale:
w więk~zej strażacy, w' mniejszej Polactwo. Czasem się to zaciera.
Przy bufecie stoją strażacy i gadają z naszymi. Podsuwam się i słu

cham. Mówią jak nic po polsku. Wyrażam. zdziwienie. Starszy
pan Pawlak wyjaśnia zagadkę:

---: Oni biorą także Polaków dó straży. I do Arbeitsdienstu.
- A to wolno?
- Obywatele niemieccy muszą służyć we wszystkim, jak

Niemcy. Ale zdarza się, że i robotników, obywateli polskich, biorą·

Zwłaszcza młodych. Kto się umie postawić, tego nie wezmą, ale taki
młody czasem dobrze nawet. mówić po polsku już nie umie. To go
biorą. Żle mu nie jest. Sam nawet się wydziera.

Wprawną ręką wyławia- pan Pawlak z tłumu granatowych mun
durów Franza Janikowskiego, który przedstawia się jako młody,

dziarski strażak-ż"żelaznym'hełmem i swastyką. _
-' Dzień dobry, pani'e Franciszku.

- -
- Heil Hitler - powiada nieufnie. Ale pod świdrującym spoj-

- - -

rzeniempana Pawlaka spuszcza oczy i mówi raptem zamiast spo-
dziewanego "dzień dobry": - Bóg zapłać.

Sam jednak wie, że coś pÓpląt~ł, bo .sięczerwieni.
- Umie pan po polsku?
- Ja. -Bischen. -
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- A pan jest obywatelem polskim?
- Jo. Polski.
- I wzięli pana?
- Wzięli. Był mus.
Okazuje się po trudnościach początkowych, że Franz wcale do

brze umie po polsku, choć wtrąca co chwila wyrazy niemieckie. Za
parę minut zostajemy przyjaciółmi. Obiecuje przysłać fotografię

w mundurze strażackim i w mundurze arbeitsmanna.
Gdy zostajemy sami, mówi pan Pawlak:
- Nie ma szkół polskich, rodziców nie słuchają, to się i niem

czą· Władza zresztą ciągle nas wszystkich namawia: przepisz się na
pass niemiecki, co już macie z tej" Polski? I tak za rok, za dwa połowa

Polski będzie nasza. A my tu, proszę pana, wszyscy z Poznańskiego,

z Pomorza, ze 'Śląska...
Przemieszanie dwóch sal powstaje również na innej drodze.

Okazuje się, że w sali strażaków są przeważnie brzydkie panny. Co
raz to któryś zagląda do sali mniejszej, staje przed upatrzoną Polką

i kłania się z galanterią. Czasem udaje mu się, częściej nie. Krystyna
ma również powodzenie. Podchodzi do niej hitlerowski kawaler, już

nie zwykły granatowy mundur strażacki, ale prawdziwy mundur brą

zowy.
- Kann ich bUten?
- Nie - odpowiada Krystyna gwałtownie.

Oficjalna wersja odmowy· brzmi tak: hitlerowiec jest niski,
a Krystyna wysoka. Jakże może tańczyć ze sobą taka para; ale po
cichu zwierza mi się z powodu prawdziwego: "Ja z tymi łajdakami

nie będę tańczyć". Nie należy tych okrutnych słów, gdy dojdą do
wiadomości powszechnej, w całej ich rozciągłości i wadze ujmować.

Panna z Polski wcale nie jest szowinistką, raczej przeciwnie, była

dotąd aż do zbytku liberalna i daleka od sentymentów patriotycznych.
Ale w ciągu tej podróży zmieniła się: zanadto jej te brązowe mun
dury dożarły. Ciągle tu mowa o tym, że żywią ochotę na zachodnie
ziemie Polski. Jej Polski!

Nie mamy jednak czasu zajmować się tańcami i kawalerami.
Są sprawy tego popoludnia, wieczoru i nocy ważniejsze. Już chłód

pierwszego zetknięcia dawno się rozwiał. Zniknął bez śladu. Jest nas
pięcioro. Mężczyźni zostali zaanektowaI!i przez mężczyzn, kobiety
poszły do kobiet.

Mój Boże, czy można się dziwić, że rodacy z Pomorza niemiec
kiego korzystają z takiej okazji, aby porozmawiać i, zwierzyć swoje
bóle.
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Ale naprzód pytanie: jak tam jest w tej Polsce? Z Glauwitz
do Gdyni jest w prostej linii sto, sto dwadzieścia kilometrów, a wy
gląda tak, jakby w tej przestrzeni stał gruby, nieprzenikniony mur.
Mur, przegroda, zapora. Trudno się czegoś dowiedzieć, chyba od tych,
co na wiosnę przyjeżdżają za paszportem sezonowym, albo bez pasz
portów, czyli "przez wodę".

I nagle pada pytanie:
- Czy u nas można kupić niemieckie gazety?
- Czy można? Można. Wszystkie. Jakie kto chce.

. - Ach, Teufel - mówi Wiskowski - tu nie puszczają ani na
wet przez pocz'tę żadnej polskiej gazety. Teraz zakazali "Przewodnika
Katolickiego". Czy jest to sprawiedliwe?

Po zapytaniach o Polskę - opowieść; jak im się wiedzie. Dłu

gaopowieść. Wielogłosowa,' przeplatana. Każdy coś swojego do
rzuca.

" .-:.. Robotników polskich .na Pomorzu jest bardzo wielu. Pomo
rze stano~i jakby spichlerz niemiecki. W polityce ta rejencja nie
posiada wielkiego znaczenia, ale w gospodarce 'ma bardzo wielkie.
Nie cały. ten kraj jest równo urodzajny, jedriak przy dobrej pracy
da się z niego wyciągnąć wiele. Wszystko zaraz trzeba odsyłać w głąb

Rzeszy, tak że na targu w Szczecinie trudniej i drożej kupić, aniżeli

w halach targowych w Dreźnie. Wszystko stąd wyciągają.

- Rob'otnicy tu są z różnych lat. Są tacy, co siedzą po lat trzy
dzieści, ale są i późniejsi, alb'o zupełnie nowi. Jak nastał Hitler i za
czął tępić bezrobocie, w roku 1933, zamknęli możliwość przyjeżdżania

na sezonowe roboty: Kto siedział z dawniej, zostawał, ale nowym nie
wolno było przyjeżdżać. Przedtem przyciągało tu w kwietniu dzie
sięć,dwańa~cie tysięcy. '. Prz'ez . cztery ostatnie lata - ani jeden.
Rozkazali, aby dwory przez arbeitsamty fasowały tylko niemieckiego
bezfobotn~go. Władża kazała, panowie właściciele musieli słuchać,
ale wtedy mieli 'już miny krzywe.' Bo co tu gadać: robotnik niemiecki
nie umie pracować na roll. Jemu są potrzebne wielkie wygody. Pra
cuje 'osiem godzin i ma fajerant. A ziemia takiej' pra~y nie poważa
mówi Wiskowski. - Jak przyjdzie chwila; to' dziesięć, dwanaście,

czternaście godzin pracy nie starczy. Będzie'to tyle róbił niemiecki
laluś z miasta? A jakżel 'I, dlatego cztery lata próby było aż za
nadto. W ,roku 1937.wyznaczyli trzy tysiące ~obotników sezonowych
z Polski Obiecali, im bezpłatne wizy i pożwolenie na wywóz zarobku.
I myśli pan, że było dosyć? Bogać tarnI Zaczęli ciągnąć ludzi w ta
jemnicy przed·władzami polskimi przez granicę. Od Czarnkowa i Mię
dzychodu",,,Prz~zwodę". To -są ci, którzy przyszli do .Niemiec bez
paszportu. Teraz oni się w konsulacie polskim muszą starać o pa-
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piery. A Niemcy obiecują im pozwolenie na przewóz zarobku. Obie
caliby nie wiadomo co, aby tylko robotnicy przychodzili. Zresztą co
innego obiecać, co innego dotrzymać. W przyszłym roku kontyngent
robotników sezonowych ma być bardzo znacznie podwyższony.

- Pracy jest dużo, ale i dobra za nią zapłata. Zależy, w której
okolicy i przy czym. Przeważnie jednak można zarobić trzy, cztery,
pięć marek dziennie i deputat. Gdy w jesieni jest pracy więcej przy
burakach albo kartoflach, robota idzie na akord. Wówczas zarobić

można jeszcze więcej, jeśli komu robota nie śmierdzi. Zdarza się, że

wyjeżdża z Polski na roboty "młode małżeństwo, to od marca do
15 grudnia może sobie ono odłożyć z osiemset, tysiąc marek. Gdyby
tylko nie było trudności z przewożeniem pieniędzy, pięć lat takiego
wyjazdu i takiej pracy zupełnie starczy na zbogacenie się. Ale tru
dności są mimo wszystko. Władze niemieckie obiecują łatwy prze
wóz pieniędzy, gdy jednak przyjdzie już ta chwila wyjazdu, stawiają.

rozmaite trudności. Zachęcają, żeby zostawić pieniądze w tamtej
szych spark8s8ch. Chodzą nawet takie wieści, że Niemcy chcieliby
przyciągnąć do siebie jak największą liczbę robotnika polskiego, dać

mu pracę na roli, zamknąć w pewnej chwili granicę, a swoich ludzi
zatrudnić czym innym: w fabrykach i w wojsku.

- Tak, pracy jest dużo, ale jest i niezły zarobek.
Podobna konkluzja przewija się we wszystkich pogwarkach.

Lecz każde takie słowo kończy się westchnieniem. Coś na dnie roz
mów pozostaje jeszcze w niedopowiedzeniu.

Na razie nie wychodzi na wierzch, na razie jest sprawa inna:
piwo. Bo zwyczaj jest taki, że przez cały miesiąc robotnik polski
oszczędza i żyje bardzo skromnie, za to w czwartą niedzielę musi coś
"stracić". Zwłaszcza gdy na zebranie przybędą niezwyczajni goście.

Zaczął kolejkę starszy pan Pawlak. Powiada:
- U nas jest taki zwyczaj, że każdy gość musi wypić piwo.

Nie odmówi pan?
- Nie.
Ba, ale dobry przykład działa zaraźliwie. Jak było na zebraniu

siedemnastu starszyzny robotniczej, tak każdy z tej siedemnastki
musiał postawić. Stępowski wziął się na sposób. Zagadywał fundu
jącego i zamieniał szklanki: świeżo nalaną na pustą. Lecz inni nie
posiadali tej zręczności, innych pilnowano. I biada, gdy się nie dopiło.

- Do dna, do dna - wołano chórem - z życ:l:1iwością i bez
uszczerbku!

Więc piliśmy. Na dwo;ze zimny, przenikliwy deszcz. Od we
wnątrz zimne piwo. Mimo to brał się skądeś upał: gorzało serce
i trochę głowa.

309



Po piątym piwie poszliśmy do najbardziej oddalonego pokoju,
gdzie nas nikt nie mógł podsłuchiwać, i tu dopiero dowiedziałem sil(,
co ukryte jest na dnie słów o powodzeniu.

- Cisną oni tu .nas, żeby przyjmować obywatelstwo niemieckie.
Używają rozmaitych sposobów. I dobroci i złości.

- I strachu. Arbeitsmanni umieją straszyć dorzuca
Wiskowski.

Wtenczas nachyla się stary Urbaniak i' odkrywa najgroźniejszą

zmorę, która tutejszym Pol'akom dokucza.
- W każdym miejscu, gdzie pracują nasi robotnicy, znaj

dują się specjalne oddziały Arbeitsdienstu. Ich zadaniem jest prze
rabiać ludzi, a najlepszy na to sposób widzi się im strach. Teraz po
wiadają już głośno, że ta przyjaźń długo trwać nie może. Niech tylko
w Hiszpanii zwycięży Franco, który za niemieckie wojuje pieniądze,

to Rzesza będzie miała w uścisku całą Europę. Tak mówią. A wten
czas zrobi się porządek...

Wiskowski nie może zdzierżyć i miesza sil( do rozmowy:
- Na wiosnę przyszłego roku na pewno coś będzie. Wspomni

pan moje słowa. Słowa Wiskowskiego. Tylko nie wiadomo co:
Austria, Czechosłowacja, czy Polska.

Ktoś inny' wtrąca:
- Bo aroeitsmanny mówią, że czy tak, czy inaczej, na wschód

iść muszą. Potrzeba Niemcom ziemi, mąki i masła.

Wtenczas dochodzi do głosu znowu stary Urbaniak:
, - I mówią, że w Polsce nie ma zgody, więc z takim krajem
łatwo sobie będzie poradzić.

Na końcu tych wszystkich opowiadań jest znak zapytania.
Oczy każdego patrzą chciwie na twarze przyjezdnych. jakby chciały

z nich wysączyć całą wiedzę o sprawach wielkiej polityki i uzyskać

pewność oraz zaprzeczenie. Odpowiadamy im spojrzeniem, a jedno
cześnie budzi się odraza dla podłości metod, które podkopują wiarę

tych ludzi w ich Ojczyznę. Czy wiedzą o tych sposobach w Berlinie?
Czy dr Goebbels akceptuje te metody swoich podwładnych?

Odpi.eramy, jak tylko można, te wszystkie podstępne, wszcze
pione w dusze kłamstwa. Wołam do pomocy Stępowskiego. I nastrój

. powoli, -powoli się naprawia. Oddychają z ulgą. Tylko Wiskowski
nie da się przekonać:

- Niech pan nie zapomni moich słów. N a wiosnę roku 1938...
Stary Pawlak posiada wielkie wyrobienie towarzyskie. Gdy za

czerpnął już z naszych dowodzeń otuchy; uważa, że nie należy psuć

zabawy. Wracamy do bufetu: "Nach mai Bier".
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Z kieszeni kamizelki wyciąga Alojzy Pawlak małą paczkę. Roz
wija ją powoli i oczom zebranych ukazuje się niespodziana' treść:
trzy papierosy "Płaskie".

- Moja wnuczka - mówi Pawlak - była tego roku w· Polsce
na koloniach. Przewiozła przez granicę trzy polskie papierosy. "Pła

skie", jak u was mówią. Chowam je, aby wypalić tylko w ważnych.

uroczystych okazjach. Jednego wypalę dzisiaj.
Ktoś podaje zapałkę. Wszyscy teraz patrzą w skupieniu, jak

pan Pawlak pali "Płaskiego". Ma wyraz twarzy poważny i uroczysty.

Inaczej rozmawiają kobiety. Obchodzą je nie wielkie sprawy
polityki, ale drobne, zwyczajne zdarzenia życia powszedniego. Nasze
panie wśród rzeszy kobiecej znowU roznoszą słowa przyjaźni i otuchy.

Kobiety na ogół sobie bardzo tutejsze życie chwalą. To prawda,
że praca jest ciężka, ale za nią otrzymuje się dosyć pieniędzy na
przyzwoite opędzenie potrzeb. Kto tego nie wie, niech się dowie, że

dziś w Niemczech dokłada się wiele starań, aby życie codzienne uczy
nić wygodne i dostatnie. Korzystają z tego także kobiety z Polski.
Takich sprzętów kuchennych, takich rozmaitych przyborów, wyna
lazków, łyżek, maszynek do mięsa, nie ma zupełnie w Polsce. Lepiej
tu również robotnik mieszka. Mieszkania są obszerniejsze, czystsze,

. widne. I dobrze umeblowane. Gdy kto oszczędza, może w krótkim
czasie kupić sobie przyzwoite meble, później gramofon, maszynę do
szycia. a nawet motocykl z przyczepką, którym w niedzielę jeździ się

na wycieczki. Możliwości jest wiele i trzeba tylko trochę sprytu, aby
z nich korzystać. Z rozporządze6 Hitlera nie wszystkie Niemki są

zadowolone, nie każda chce się przystosować do zarządzeń kuchen
nych, do ograniczeń, jakie obecnie nałożono na gospodynie. Ale
robotnice polskie nigdy nie przesiadywały w salonach i kawiarniach,
nigdy nie malowały się i nie ubierały krzycząco, więc im tylko na
rękę są te wszystkie nowości. Do rodzenia dzieci też nie trzeba ich
było zachęcać. Wiciakowa, która tu mieszka już piętnaście lat, ma
ośmioro, Kalużniaki piątkę, a Krawiecka urodziła w zeszlym roku
trojaczki.

- Tylko że z naszymi dziećmi jest kłopot - wtrąca żona

Pawlaka.
- Z diiećmi zawsze jest kłopot - przecina krótko Wiskowska.:
- Tak, tylko że się one tu niemczą.

Wiskowska wzrusza ramionami.
A Pawlakowa opowiada, jak to wiele dzieci polskich prawie

zupełnie nie umie już języka ojczystego. Rodzice znajdują się przez
cały dzień w 'pracy, dopilnować nie mogą. A dzieci uganiają po fol-
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warku z dziećmi Niemców i mówią tylko ich językiem. Szkół polskich
nie ma, dzieci muszą chodzić do niemieckich, Ale najgorsze to są te
wszystkie organizacje, Pimfów, Hitlerjugend i innych. Dzieciak jest
głupi, jak mu obiecają mundur, gotów jest polecieć do samego diabła.

'Hitlerjugend bardzo dba o swoich członków. Urządza ćwiczenia, za
bawy, daje niekiedy jeść. Ale jest niebezpieczna. Nie tylko dlatego
już, że oducza mowy ojczystej, nie tylko dlatego, że źle informuje
chłopaków o Polsce i uczy jej lekceważenia, ale buntuje w ogóle
przeciw rodzicom. Teraz nastał w Niemczech taki prąd, że kto młody,

ma rację, starzy się nie liczą. Jajo robi się mądrzejsze od kury.
Wiskowska jest innego zdania.
- Dlaczego dzieci nie miałyby się starać o polepszenie swego

powodzenia? Gdy będą umiały po niemiecku, gdy zostaną w organi
zacjach, łatwiej dla nich o kształcenie, o zarobek i powodzenie.

Któraś z odważniejszych kobiet powiada otwarcie, dlaczego
Wiskowska tak broni dobrych stosunków z Niemcami: bo jej Tekla
ma wyjść za mąż za Niemca!

Rozpoczyna się od razu wielka dyskusja na temat spraw mał

żeńskich.

Więc przede wszystkim wychodzi na jaw, że władze wyraźnie

protegują małżeństwa mieszane z Polakami. Mówi się na nich wiele
złych rzeczy, opowiada o niźszości i zacofaniu, ale wszyscy pragną

jak najbardziej małżeństw z tymi zacofańcami. Powiadają, że się od
tego poprawia rasa, że Polacy to naród zdrowy, silny i robotny, więc

z takich małżeństw tylko piękny ród można wyhodować. Zwłaszcza

proteguje się małżeństwa Niemców z Polkami.
Cała praca uświadomionych rodziców idzie przeciw tym mał

żeństwom. Ale nie zawsze się udaje i nie zawsze można się nawet,
gdy kto bardziej ceni sobie rzeczy materialne, sprzeciwiać. Bo jest
tak: gdy się żeni Polak z Polką, to żona musi po ślubie ciężko po
równo z mężem pracować. A Niemiec tego nie wymaga. Gdy tylko
weźmie ślub, zostawia żonie dom, a sam za siebie i za nią pracuje.
Tak jest w zwyczaju. Ale zdarzają się wyjątki. W zeszłym roku
córka Płotowskiego, robotnika z Miilha~sen, wyszła za Niemca. Ten
zaraz po ślubie zaprzągł kobietę do najcięższej pracy, sam zaś coraz
bardziej się opuszczał licząc na pracowitość żony. Rozpił się i roz
łajdaczył, a teraz bije i dręczy kobietę.

- Ale to wyjątek - broni się Wiskowska.
- Wyjątek nie wyjątek - odpowiada poważnie Pawlakowa.
- A może się o nas tu lepiej nie starają, niż w Polsce?
Prawda, jest jeszcze i ta sprawa. Właściciele ziemscy obchodzą

się z robotnikami po ludzku. Pani obchodzi co tygodnia mieszkania,
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patrzy i dogląda, czy czego nie potrzeba, czy nie ma jakichś braków.'
A gdy kto zostaje na robótach przez grudzień, otrzymuje podarunki
gwiazdkowe. W ogóle robotnicy polscy są tu w wielkiej cenie.

Wysuwa się z gromadki kobiet Wężykowa. Jest ona jedną z tych,
które razem z mężem przeszły latem "przez wodę". Jest to kobieta
młoda. Niedawno się pobrali. Mąż wyuczył się za rzeźnika, ale
nigdzie w Polsce nie mógł znaleźć pracy. Więc gdy zachęcali do
przejścia granicy, poszli obydwoje i nie mogą narzekać. Jest im do
brze. Na drugi rok pójdą znowu.

- Bardzo o nas dbają - mówi Wężykowa. - Gdyśmy tylko
w nocy przejechali wodę, wzięli nas od razu żandarmi do swego
urzędu. Tam nagotowali kawy, przynieśli bułek, wędliny i zachęcali,

aby jeść, bo noc zimna. Śmiali się do nas i byli bardzo grzeczni.
W 'pociągu znowu przynieśli nam czekoladę i papierosy. Jedzenia
zaś było tyle, ile kto chciał. Tak samo jest teraz. Państwo są bardzo
grzeczni, na klepisku ustawili nawet radio. żeby przy pracy było nam
weselej. Zgadzają się, żeby nastawiać również polskie stacje, ale nie
często, bo twierdzą, że stacje polskie ciągle tylko mówią, a niemieckie
zawsze mają jakąś wesołą, krzepiącą muzykę.

Takie płyną opowieści wśród kobiet starszych. Młodsze wolą

korzystać z okazji i bawić się. Tańce są coraz bardziej ogniste, coraz
weselsze. Jest już późny wieczór. Wiele rodzin, które przyjechały

z dziećmi, zabiera się do odjazdu. Ale młodzież "nie myśli ustępować.

Wśród bawiących się buszuje Janusz i pan Pożarski. Pan Pożarski

jest młodym, przystojnym człowiekiem. Coraz to tańczy z którąś

polską robotnicą. W przerwach siada przy stole dziewcząt i bawi je
rozmową. W pewnej chwili zupełnie niespodzianie mówi:

- A wiecie wy, że tu była dawniej Polska?
Dziewczęta myślą, że to żart, i śmieją się z niedowierzaniem.

Ale pan Pożarski jest teraz poważny, niemal zły.

- Byłaś w Piritz? W Perzycy byłaś? - pyta najbliższej.

- Byłam.

- Widziałaś pomnik biskupa Otto von Bamberg?
- Widziałam.

- No, to ten biskup chrzcił tu Polaków. Był tu również król
polski Bolesław Chrobry i Bolesław Krzywousty.

Pan Pożarski powiedział, wstał i szybko odszedł zatańczyć nowo
zaczęte tango. Dziewczęta zostawił swojemu losowi.' Siedzą teraz
i rozważają zasłyszaną rozmowę. "

Siedemnasta szklanka piwa ma się ku końcowi. Godzina dwu
nasta. Nie, dłużej już nie możemy zosta{ Musimy już iść. Nikt
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wszakże o tym nie chce słyszeć. Chyba, że się wykupimy. Kielisz
kiem rumu z cukrem.

Niech będzie. Zamiast kieliszka gospodarz stawia ćwierćlitrowe

kielichy. Na spód każdego wkłada kostkę cukru, a na to leje rum.
Dobry rum, marynarski. Gdy po wypiciu chuchniesz w powietrze
i zapalisz zapałkę, bucha płomieó. Cóż jednak zrobić, tak pięknie

zaczęty dzień trzeba równie pięknie skończyć. Nie wiadomo skąd

nagle wyłania się pan Piehl. Wcale nie ma teraz urzędowej miny.
Patrzy natomiast łakomie na ćwierćlitrowe kieliszki. Ale pan Pawlak
odwraca się ostentacyjnie od niego i wznosi szkło w naszą stronę:

- N a zdrowie i do zobaczenia.

Prezes odprowadza nas do hotelu. Jest późny wieczór. Deszcz
przestał padać, ale czas jest chłodny, a nadchodząca noc czarna i nie
przyjazna. Nie widać na niebie ani jednej gwiazdy.

- Teraz, gdy jesteśmy sami - mówi Pawlak - można powie
dzieć, że to tylko po wierzchu tak wszystko pięknie wygląda. N a
prawdę jest" źle, dużo gorzej, niż się u nas w kraju myśli. Czy wie
pan, że zaraz od jutra poczną mnie ciągnąć na przesłuchy. Po każdym

zebraniu kilka razy wzywają mnie na policję i poddają badaniom.
- Ale dlaczego?
- Nie wiem dlaczego. Przecież mieli swojego urzędnika, który

słyszał każde słowo. A mimo to będą pytali o odczyt, O wszystkie
przemówienia. Każą tłumaczyć wiersz. Tego razu będzie gorzej, po
nieważ byli obcy ludzie. Niech pan mnie źle nie zrozumie. Żeby

jeszcze więcej było podsłuchów, nie oddalibyśmy dzisiejszego dnia
za nic.

Idziemy przez chwilę w milczeniu, pan Pawlak waży w sobie
jakieś troski.

- Jest teraz kłopot z Kurzelakiem, który pracuje jako karbowy
na jednym majątku. Kurzelak jest bardzo zaciętym Polakiem. Więc

przyczepili się do niego i robią mu cią.gle na złość. Dwa razy już

siedział. Gdy pójdzie do więzienia po raz trzeci, straci posadę. A ma
pięcioro dzieci.

- A jest powód?
- Nie. Tyle, że Kurzelak jest dobrym Polakiem i zawsze się

za Polską ujmuje.
Przed "hotelem Sobota" żegnamy się. Serdecznie, przyjacielsko.
Pan Pawlak odszedł kilka kroków, ale jeszcze raz zawrócił. Na

chylił się i szeptem zadał pytanie:
- Nie moglibyście się za nami upomnieć?
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Za Starogardem jadące przed nami auto przejechało jaskółkę.

Ptaki ścigają się ze samochodem, nieraz na długich przestrzeniach to
warzyszą wozom, wyprzedzają je, jakby drwiły z ludzkiej lotności,

i nieraz się przeliczą. Na rozgrzanym asfalcie leży przejechana
jaskółka, a koła samochodów roznoszą jej śmigłe skrzydła po długtch

szlakach pomorskiej drogi.
Na widok wielkiej liczby samochodów w Niemczech myślało się

nieraz, że cywilizacja mechaniczna przyniesie jedno niezamierzone
dobro: ulży doli końskiej chabety. Ale - wierzcie - widok ptaka,
który nie może wyplątać się spod kół samochodu, jest równie wstrzą

sający. W tej śmierci, w tej walce dwóch szybkości tkwi coś nie~

słychanie smutnego.
Ze wszystkich dróg niemieckich najwięcej zjeździliśmy Pomorza.

Złożyło się na to wiele przyczyn, a nie ostatnia była i ta - upór. Im
więcej piętrzyło się przeszkód, i manewry, i nieuprzejmość, i drażniąca
ciekawość szpicli, tym silniejsza chęć poznania tego kraju do ostatka.
Poza tym tu dopiero nie czuliśmy się tak obco, jak w całej dotych
czasowej podróży. Wszędzie indziej, w Saksonii, w Bawarii, nad Re
nem, wszędzie odczuwało się to, że jesteśmy w obcym kraju, że nie'
jesteśmy u siebie. Tu po raz pierwszy od początku podróży nie było

tego wrażenia, które szczególnie wieczorami dawało się we znaki.
Może· to sprawiał krajobraz, może liczne pamiątki polskie, jakie

na każdym kroku wychodziły naprzeciw. Pomorze Zachodnie, .po któ
rym jeździmy we wszystkich kierunkach, jest przecież·geograficzną;

geologiczną i etnograficzną całością z Pomorzem Gdańskim. Wszelc
kiemu podziałowi przeczy przyroda. Każdy przedział jest sztuczny.
I jeśli kto ma prawo i powód o tym przypominać, to przede wszystkim
Polska.

Wystarczy jeden krótki rzut oka na kartę geograficzną. Pas nie
miecki zachodzi wzdłuż Bałtyku szczególnie głęboko -.w porównaniu
z granicami połud~iowymi - na wschód. To pozostałość "pomostu':
krzyżackiego, jaki się wyciągał ku Brandenburgii. Przeżytek dawnych
racyj, politycznych. Jeśli z Poznania wykreśli,się linię prośtą·na pół
noc, to linia ta papotka nie Gdynię i nie Jezioro LŻarnowieckie, ale
Koszalin i Kołobrzeg; taka sama linia wykreślona z Wolsztyna spotka
niemal SzczecinI Granica zachodnia Pomorza polskiego jest zbyt
ścieśniona, aby charakter krajobrazu mógł się z tą całą kąbalistyką
graniczną pogodzić. . ..

Oto przyczyny, dla'. których Polak znajdujący.sięna Pomorzu
Zachodnim czuje się w swoim krajobrazie i pozbywa 9bcości. . .

Są zresztą przyczyny inne. Podróżując po całych Niemczech nie
można napotkać nicżego polskiego, gazety, książki,· sklepu; .żadnego



rekwizytu codziennego, który by przypominał dom. Po kilku tygod
niach takiej' podróży rodzi się głód swojskości. Ten głód może być

za~pokojony dopiero na Pomorzu Zachodnim, które Niemcy nazy
wają Pommern w odróżnieniu od nazwy Pommerellen, nadawanej Po
morzu Gdańskiemu. A tymci ta obfitość znaków polskich jest więcej

podziwu godna, że właśnie tu czyni się tysiączne zabiegi, aby pol
skość zatrzeć i zatuszować.

A jednak jest. Co prawda, w dalszym ciągu nie znajdziesz ani
gazet, ani książek, ani sklepów, ale spotyka się żywych ludzi. Co krok.
Przy każdej okazji. Nikt by u nas nawet nie przypuścil, ilu ludzi na
Pomorzu Zachodnim mówi po polsku i ilu się czuje Polakami. Nie
mówię tu o obywatelach polskich, którzy przyjechali na roboty
rolne albo przemysłowe. Mówię o ludziach stale w Pommern mie
szkających, za tubylców uważanych, z polskością się nie zdradzają

cych, może wahających się i w sobie niepewnych, może grzebiących

już swoje polskie wspomnienia, ale przecież jeszcze żywych.

Po raz pierwszy w życiu miałem możność przekonania się, co to
za wściekła siła odporności mieści się w tym pojęciu, że ktoś się

urodził Polakiem, że ktoś tak czy inaczej, przez pokrewieństwa czy
mieszkanie z Polską był kiedyś związany. Przez długie lata, przez po
kolenia tkwi na dnie serca wyschły korzeń, który z jakichś tajemnych
źródeł czerpie soki do półsennej, czekającej tylko obudzenia okazji.

Nie jestem w stanie w tej książce spisać wszystkich moich
t a k i c h spotkań i rozmów z t a k i m i uśpionymi Polakami. Było

by to niemożliwe, bo szłoby o dziesiątki rozmów. Mogę wspomnieć

tylko o kilku.
Formułą wyzwalającą była, rzecz ciekawa, tabliczka na samocho

dzie "PL", to znaczy Polska. Działała ta tabliczka w taki sam spo
sób, jak działa księżyc na lunatyka. Odczytywano owe litery nie tą

częścią istoty, którą się myśli, tylko tą, którą się czuje, wbrew my
śleniu.

W Gryfii o godzinie dwunastej w nocy, gdyśmy wracali po ko
lacji do hotelu, ktoś się wysunął z cienia pozostawionego na ulicy
auta. Chuda, niska postać. Musiała tu tkwić dłuższy czas czekając,

aż wyjdziemy.
- Gufen Abend.
- Gufen Abend.
Chuda postać manewruje tak, aby odsunąć mnie od oświetlo-

nych drzwi hotelu. I w cieniu ulicy powtarza jeszcze' raz:
- Dobry wieczór. .
- To pan Polak?
- Dawny Polak.
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- Jak to, dawny?
- Pochodzę z Polski, teraz jestem Niemiec. Żona Niemka,

dzieci tylko parę słów umieją po polsku.
Chwila milczenia.
- I dawno pan tutaj?
- Dwadzieścia lat. Od ~ojny. Spory czas.
Mówi doskonale po polsku.
- A skąd? Z którego miasta?
- Ja - z Lublina. Z Lublina.
Proponuję, abyśmy poszli na piwo oblać to nieoczekiwane spo

tkanie z lubliniakiem. Nie, na piwo ze mną nie pójdzie. Ale może

jeszcze porozmawiać, żwłaszcza gdy pójdziemy w boczną ulicę.

- Tyłe razy chciałem choć pojechać do 'Polski, ale nie ma pie
niędzy. Szewstwo nie przynosi wiele. Teraz wszystko tylko maszyny
i motory. Nawet w szewstwie. Zresztą ręka ludzka nie potrafi szyć

po staremu tych "ersatzów". Żyje się więc z tego, co przynoszą starzy
ludzie do naprawy, podszycia. Starzy profesorowie uniwersytetu...

Chodzimy długo po pustej uliczce i rozmawiamy o Polsce.
- Tyle razy chciałem - opowiada raz jeszcze - pojechać na

tydzień, na dwa dni. Ałe niech pan powie, czy z sześćdziesięciu marek
miesięcznego zarobku można coś uszparować na podróż,' gdy się ma
czworo dzieci? Tak i chyba zostanę Niemcem.

W chwili pożegnania przypominam sobie:
- Pan jest szewcem?
- Tak.
- Widzi pan, zdarła mi się od naciskania akceleratora pode-

szew. Od tygodnia szukam okazji, aby podeszew naprawić. Czy
mógłby pan to zrobić?

- Zrobię. Tylko jak?
- Jak?
- Bo ja nie mogę wchodzić do hotelu. Nie mogą mnie 'Yidzieć

razem ,z panem.
Po naradzie okazuje się, że jedyny sposób wyjścia z sytuacji

jest taki: ja zdejmę buciki na ulicy i przemknę się w skarpetkach
do hotelu. Nocą szewc wykona swoją pracę, a ja rankiem w tym
samym trybie pracę odbiorę·

Jak się rzekło, tak się stało: przez ulicę poważnej, patriarchalnej
Gryfii polski dziennikarz paradował w skarpetkach. I tylko nazajutrz
rano wyłonił się konflikt pieniężny, bo 'szewc nic chciał wziąć zapłaty.

Uparł się, a. riastępnie rozzłościł. Powiedział, że jeszcze zbudzę jego
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żonę, Niemkę, i nawarzę mu takiego piwa z Gestapo, o jakim w Polsce
nikomu się nie śniło. Byliśmy w Gryfii jeszcze dwa dni. Codziennie,
gdyśmy wracali wieczorem, szewc czatował koło samochodu. Ale na
nasz widok znikał teraz szybko.

Osobną okazją przy polskich spotkaniach były chwile nabierania
benzyny. Ileż to razy, na dźwięk polskiej mowy, obsługujący stację

zwracał się do nas po polsku. A trzeba by tu podkreślić jedną

sprawę: samochodów niemieckich kręci się w Polsce wiele, za wiele
niekiedy, polskich wozów w ciągu roku ukazuje się na terenie całych

Niemiec zaledwie kilka. Taki polski znak jest niespodzianką, zasko
czeniem, przeżyciem.

W Starogardzie pompiarz benzynowy nie chciał nas puścić.

- Czy zna pan Bnin?
- Znam.
- A nie wie pan, co słychać z rodziną Skrzypczaków?
- Nie, nie wiem, niestety.
- To mój wuj. Tam się rodziłem.

- I z Bnina przyszedł pan do Niemiec?
- Ach, so dumm, so dumm. Byłem głupi. Powiadali po wojnie,

żeby iść z Polski, bo nie ma tam co robić, bo będzie nędza i głód.

A tu col - podniósł wzburzony głos - a tu col wszystko wywożą,

wszystko odbieraj ą, a płacą źle.

Pan Zielke z Kołobrzegu inaczej tę sprawę ujął:

- Mieszkałem w Polsce niejeden rok. W Gnieźnie. In Gnesen.
Mój ojcie<; był Niemiec, a matka Polka. Ojciec postawił na swoim,
"wyciągnęliśmy"do Niemiec. Nie mogę narzekać, powodzi mi się do
brze; dla obrotnego człowieka pracy wszędzie dość, w Polsce czy
w Niemczech. Ale interesy to chyba lepsze się teraz u was robi? Co?

Rozmowy takie i takie. Sentymentalne i trzeźwe. Ale jedno
z nich wszystkich wynikało: u tych ludzi na Pomorzu Zachodnim,
wszystko jedno jakich, na wpół zniemczałych,·czy już prawie calkiem
pogrążonych w niemczyźnie - urosła wielka legenda o Polsce; jako
o kraju, w którym się inaczej żyje, lepiej pracuje, w którym jest swo
boda i dostatnie pożywienie. Ta legenda u ludzi nie podejrzanych
o polskość rośnie wbrew oficjalnej propagandzie, wbrew szkole,
wbrew kalumniatorskim zachodom arbeitsmannów. Wszystkie. co
dzienne zawody obecnego reżimu niemieckiego staj ą się drożdżami

na urastanie tej legendy. I warto wspomnieć: taka sama legenda była

tu już niegdyś, kiedy Stany Pruskie w latach 1453/4 domagały się
rządów i urządzeń. polskich, które były lepsze i doskona~sze.
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A ile razy, teraz po powrocie, myślę o owych dziwacznych spot
kaniach, przypomina mi się za wszystkie razem ta scena: z mrocznego
tła miasta wyłania się co dzień przez trzy dni chudy, mały człowiek,

przybliża się ostrożnie do samochodu i wyciąga rękę. Nie dotyka ka
roserii wozu, bo ta jest niemieckiego fabrykatu, dotyka ręką tabliczki
rejestracyjnej z polskimi znakami i pieczątką polskiego urzędu...

Psiakrew l że też taki okropny, oleodrukowy, ostatniorzędny kicz
może mieć aż tak porywający patosI

Miasta na Pomorzu Zachodnim porozrzucane są rzadziej niż

w innych krajach Rzeszy, i wszystkie, trzeba to obiektywnie stwier
dzić, mają charakter niemiecki. W zewnętrznym wyglądzie. W archi
tekturze, która jest ciężka, przygniatająca, pruska. A raczej lepiej
powiedzieć - krzyżacka. Bo o ile wsie posiadaj ą do dziś wiele cha
rakteru polskiego, o tyle miasta ten charakter zatraciły, a stratę za
wdzięczają właśnie Krzyżakom.

Nie bardzo na to jeszcze w nauce zwracano uwagę, zaledwie na
pomknienia rzucając, ale pogląd ten będzie musiał być zbadany i roz
patrzony: że miasta pomorskie rozbudowywane były przez Niemców
według pewnego systemu komunikacyjnego. Mianowicie tak były do
bierane, aby dzielił je pomiędzy sobą zawsze jeden dzień drogi konnej.
Z Frankonii do Prus Wschodnich właśnie przez 'Pomorze Zachodnie
i Gdańskie biegł trakt krzyżacko-pocztowyi na tym szlaku osadzały

się miasta. Dokładniej: miasta, które na tym szlaku się znajdowały

i do niego pasowały, mogły liczyć na rozbudowę; zwiększenie: inne
malały. Bo przecież wiadomo, że nowych miast pomorskich' Nfeincy
założyli niewiele; to, co oni nazywają założeniem, bylotylko rozbu-
dowaniem; na słowiańskich grodach. '

Warto wymienić, wskazując ńll mapę, takie nazwy: Bytów (Bii
ław), Lębork (Lauenburg), Słupsk (Siolp), Sławno (Schlawe), Derłów

(Riigenwalde), Białogard (Belgard), Kołobrzeg (Kolberg), Trzebiatów
(Treptow), a zbaczając na południe: Miastko (Rummelsburg)'i Szćze
cinek (Neusłettin). We wszystkich tych miastach spotkać można cha
rakterystyczne budownictwo, bliźniaczo,podobne do budownictwa
krzyżackiego. Przy wjeździe dó miasta - wysoka turma z czerwonej
cegły, w kościołach gotyk, tzw. "gotyk wiślany". Gdy się tak te rzeczy
ze sobą zestawia i kojarzy,wówczas i pewne zaulki historii stają się

jaśniejsze, odpada wiele historycznych złudze~.,

A w każdym z tych miast, w o.wych starych czerwo.nych ,budow
lach znajdują się nieprzebrane bogactwem archiwa, wktórych drzemią
dokumenty historyczne. Wiele z tych archiwalnych bogactw zostało
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już przetrzebionych, wiele wywieziono do Szczecina i Berlina, ale dość

dużo jeszcze jest. To, co pozostało, dzieli się' na dwie części: jedna,
która dotyczy spraw niemieckich, jest wystawiona na widok pu
bliczny; drugą, dotyczącą spraw polskich, skrzętnie zamyka się

przed niepowołanymi.Zupełnie tak samo, jak z archiwami w Gdańsku.

Takie "nieprzenikliwe" archiwum posiada każde tutejsze miastecz
ko. W Kołobrzegu jest na przykład obszerne, kilkuizbowe archiwum ze
zbiorami dokumentów polskich, które stało się dla świata nauki zupeł

nie niedostępne. Gdy się wspomni o gościnności, jakiej doznają Niem
cy w polskich archiwach, o swobodzie, jaką się tu cieszą, a gdy się rów
nocześniema w pamięci owe zaryglowane zbiory pomorskie - ogarnia
człowieka gorycz. Nie jestem mściwy, nie znam uczucia podjudzania,
ale przecież·trochę sprawiedliwości by się przydało: przecież to gorzko
pomyśleć, że w Polsce nie posiadamy ani jednej monografii
Pomorza Zachódniego z powod u braku ź ród e ł, że w społe

czeństwie polskim skutkiem tego zginęła świadomośćpolskości Pomo
rza Zachodniego. Znikła, rozwiała się, jak mało która strata.

Gośc'innie rozwarte archiwa w Polsce i zaryglowane w Niem
czech. Jedyna pociecha i jedyne tłumaczenie: że my nie mamy czego
ukrywać, Niemcy ryglami ukrywaj ą polskość niemieckiego Pomorza.

W przeciwieństwie do miast, wsie posiadają charakter polski
w budownictwie, w zwyczaju, w sposobie zabudowania. Nic dziwnego.
Dziś wieśniacy pomorscy mówią już po niemiecku, ale kilkadziesiąt,
ale sto lat temu iluż naprawdę umiało ten język?1 W pamiętnikach

szlachty pomorskiej z ubiegłego wieku można czytać takie zwierzenia:
ojciec kształcił syna w prawie,w rzemiośle wojskowym, w administra
cji i w mowie polskiej. Brał guwernera Polaka. InaczeJ syn, który miał

się dobijać urzędu krajowego, nie byłby zrobił żadnej kariery. Nie
umiałby się rozmówić z przychodzącymi do urzędu. _

A wŚzczecinie, w wielkim; wcześnie zniemczonym Szczecinie nie
które księgi parafialn~ jeszcze w połowie zeszłego wieku były pro
wadzone po polsku. Bowiem góra była niemiecka alboznienwzona,
ale lud był polski. Ostateczna germanizacJa dokonała się po roku 1850,
w związku z uderzeniem germanizmu. na Wielkopolskę: Wielkopolska
się obroniła, a~e padła polskość"Pomorza Szcżecińskiego, ó'garnięta mi
peryferiach językowych uczuciem.beznadziejn!Jści.- .

~y rozdział to pamiątki tkvii.ącegłębiejpod powierzchnią. Na
wiązujące;do· czasów (jawniejszych.· Nie-wspominam o nazwach: Jeśli

Meklemburgia. posiada -ponad -50% 'nazw pochodzenia słowiańskiego,

to po-mórze. ma ich proceIit-zna~znie'wyzszy, .bez mała podwójny.
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Likwiduje się nazwy z zajadłością, ale mimo to zostaje ich jeszcze
dość na świadectwo prawdzie.

Chodzi o pamiątki innego rodzaju. O ruiny dawnych grodów
słowiańskich, oraz o resztki kaplic, kościołów, dworów i pałaców. pol
skich. Wiele tego jeszcze zostało. Pod Szczecinem w Przylepie (Scha
denleben), Lelbehn (Sireihofer Alpen), Kolbaczewie (Colbiizow), Star
kowie (Siorkow), Pniewie (Pinnow); dalej, w pewnej odległości za By
sinem (Boissin), koło Szczecinka (Neusiettin) w Parsędzku (Persan
zig), koło Makowic (Mackfitz). Za N augardem, ponad jeziorem
Waświn (Woihschwiensee), w miejscowości Riickwerder znajdują się

wały słowiańskie, podobnie na zachód od Kalisza (Kallies), w miejsco
wości Falkenburg. Na zachód od Schivelbein znajduje się wzniesie-.
nie zwane "Polacken-Berg", koło Draumburga znajduje się miejsco
wość "Siarosien-Burg", słowiańskie pamiątki znajdują się koło Ju
chowa i koło Altmiihl. Szczególnie wymienić należałoby stare cmen~
tarzysko słowiańskie na północ od Szczecinka, koło miejscowości

Wurchtow. Pod Anklam i Słupskiem znajdują się ruiny klasztorów
św. Wojciecha, znak, że kult świętego z Gniezna głęboko tkwił kiedyś

na Pomorzu.
Tych pamiątek, tych wykopalisk jest tak wiele i tak na każdym

miejscu, że aż ów nadmiar stał się powodem kapitalnego pomysłu.

Oto w pierwszych latach po wojnie wszystkie muzea polskie i ludzie
pracujący naukowo otrzymali od pewnego "uczonego" niemieckiego
z terenu Pomorza Zachodniego list i katalog. W liście było napisane,
że "uczony" dostarcza do muzeów wszelkie'okazy w\ykopalisk, ')v kata
logu podane zostały ceny. Łopatka brązowa tyle, 'ułamek urny tyle,
żelazna ostroga tyle. Według gustu, upodobania i miejsca w gablotce.
Szeroki handel fałsżu historycznego. Takie' to pomysły rodzi plenne
w wykopaliska słowia~skie Po~orze Zachodnię, .

Osobny rozdział poświęcić trzeba kościołom. Jeszcze w kilku
miejscach znajdują się stare, piękne kościoły drewniane. Owa lata
temu spalił się w Piasznie jeden z tych kościołów"przepięknymodrze
wiowy barok.

A kazalnica w Radaczu (R8dd8ii) I Jest to 'historia tak osobliwa,
że należy ją opowiedzieć dokładniej.

We wsi Radacz niedaleko Szczytna, czyli 'Szczecinka .(Neusfef
iin), wsi bardzo skromnej i nie wyrÓżniającej się 'żądną osobli~ością,
znajduje się równie skromny kościół ~urowany. Kosciół jest brzydki,
zbudowany z tzw.'"pruskiego'Uluru";-':1est'róWnież frochę opustoszały,
ponieważ pastor mieszka w sąsiedniej wsi i tyiko od czasu do czasu
na nabożeństwa przyjeżdża dó Radacza. Słowem, sama szarość i zwy-
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Zamki krzyźackie na naszym Pomorzu (z lewej w Świe

one drogę dziejowego parcia Niemców na wschód, a ruiny

czajność. Lecz oto na tle tej zwyczajności jedna niezwykłość, gdy się

już z mozołem klucze od kościoła dostanie i wejdzie do wnętrza.

Od razu wzrok zwraca się ku ambonie, która lśni złotem, ujmuje
pięknym kształtem i zwraca uwagę swoją niezwykłością. Ta ambona
wybija się ponad wszystko, co znajduje się ze sprzętów i ozdób
w owym protestanckim kościele. Napis łaciński na ambonie jeszcze
bardziej zaostrza ciekawość: "Currus friumphalis Johannis Sobiesky,
Regis Polonorum". Wóz tryumfalny Jana Sobieskiego, króla Polakó~.

Więc to aż taka pamiątkal Lecz skąd wóz tryumfalny króla Jana wje
chał na ambonę kościoła w Radaczu?

Historia była taka:
Za uratowanie chrześcijaństwaoraz Niemiec pod Wiedniem nie

wiele sprawiedliwości i uznania otrzymał król Polski, ale to jedno do
stał od wiedeńczyków: tryumfalny wóz, w którym mógł wrócić do
kraju. Wóz był ozdobny, w stylu ówczesnego smaku, to znaczy trochę

po barokowemu za ozdobny. Nie musiał-się królowi podobać, albo mu
zanadto niewdzięczność niemiecką przypominał, bowiem podarował

on ten patetyczny pojazd któremuś ze swoich krewnych na Śląsku.



ciu, z prawej w Radzyniu) majll swojll :tYWIl treść: wyznaczajq
ich mówiq, :te Polska umiała ten pochód powstrzymaći złamać.

Za Fryderyka Drugiego wkroczyly na Śląsk wojska pruskie. Po
bily Austriaków i nagarnęły wiele łupów. Między innymi zdobyły rów
nież ową barokową kolasę. Nie wiadomo, dla jakich powodów ta wła

śnie kolasa przypadła szczególnie do smaku zwycięskiemu generałowi

von Kleistowi, który wyprosił ją sobie u króla Fryderyk~. A że był to
człowiek niezwykle praktyczny, więc kolasę przerobił na kazalnicę

w swojej wsi Radaczu, gdzie co dopiero wystawił kościół, a nie miał

jeszcze ambony.
Tak więc wspaniały wóz tryumfalny znalazł się w wiejskim ko

ściele na Pomorzu Zachodnim. I dlatego na ambonie w Radaczu lśni

wśród malowideł mitologicznych i arabesek - orzeł polski, herb So
bieskich, oraz inne znaki i emblematy nasze. Wtrętem późniejszym

jest tylko domalowany w jakiś czas potem, ale za to na czele, herb
von Kleistów. Kola zniknęły dość dawno temu. Zabrali je zza oltarza
żołnierze Napoleona, gdy w roku 1806 szli tędy zdobywać Kołobrzeg

i Szczecin.
Ludność Radacza otacza tak osobliwą ambonę szczególnąestymą.

Ubezpieczyli ją wysoko i mocno byli zaniepokojeni wiadomością po



zawarciu porozumienia polsko-niemieckiego, że historyczna kolasa ma
być zwrócona Polsce.

Rozsnuła się wokół ambony nawet przypowieść ludowa: na
szczycie kolasy znajduje się złocista kula. Lud radacki powiada, że

kula jesf ze szczerego złota, a ma taką właściwość, że w zwykłe drew
no zamienia się w rękach złodzieja. Kto by złakomił się na to złoto,

wyniesie z kościoła tylko drzewo. Taka opowieść ludowa ze wsi Ra
dacz. Aby niczego w tym opisie nie pominąć, warto nadmienić, że

w ostatnim przedwojennym spisie ludności 21 radaczan podało w ru
bryce "narodowość" - narodowość polska!

I wreszcie dworki. Można je spotkać. Wiele. W stylu takim,
jaki się u nas określa "staropolski dworek wiejski". Bardzo często

znać późniejsze dobudówki, już inne, już cięższe i masywne; powstaje
z tych architektonicznych kombinacyj dziwoląg, mieszaniec, z którego
ratuje się tylko ganek i drewniane kolumienki. Ale są jeszcze i ucho-

wane, nie ruszone nie
zgrabną ręką dobudo
wywacza.

Wiele ich w oko
licy Rummelsburga,
gdzie do dziś dnia żyje

rodzina Puttkamerów.
Jedna linia tego rodu
przeniosla się na Litwę

i tam w tak osobliwy
sposób otarła się' o
skrzydła polskiej po
ezji, druga została na
Pomorzu, dosługując

się łask królów pru
skich. A jedna i dru
ga wywodziła się z
pnia polskiego, z do
brej, zasłużonej rodzi
ny Święców czy Pod
komorskich. Z Pola
.ków przerobili się na

Koszalin - miasto mię

dzy I a s e m a m o r z e m.



mieckiej, uczony
Selchow!

W slowiańskim K 0

lobrzegu tętni

d z i ś o b c e ż y c i e.

Puttkamerów. Są

dziśNiemcamibez
żadnych polskich

sentymentów.
Tylko pamiątki

rodzinne, zacho
wane w zbiorach
pałacowych, tyl
ko nazwy miej
scowości Bartin,
Trebin i Varzin

są wspomnie
niem, które nie
chce ustąpić.

Tak jak nie
ustąpi w wielu
przedstawicielach
szlachty pomor
skiej, do których
należy kapitan

marynarki nie-
poeta w jednej osobie - pan Bogislaw von

. Kanclerz Hitler był na Pomorzu do roku ]937 tylko raz jeden.
Czy dlatego. że Pomorze jest peryferią i matecznikiem starych jun
krów pruskich. którzy nie pałają do "Fiihrera" miłością? Należy przy
puszczać, że dlatego. Bo gdy wreszcie po długiej nieobecności w roku
1938 przyjechał tu po raz drugi, właśnie tu i właśnie jakby tylko do
junkrów w te odezwał się słowa:

"Widzę z uczuciem dumy i zadowolenia w poszczególnych okrę

gach niemieckich wszędzie ten sam obraz wielkiego i potężnego dą

żenia wzwyż. Coraz bardziej nabieram przeświadczenia, jak konieczne
jest, by dwa filary w państwie byly niezachwiane: z jednej strony
wiecznie promieniująca politycznie partiti narodowo-socjalistyczna,
z drugiej - armia niemiecka. Zależnie od tego, w jakim stopniu te
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dwa filary będą się łączyć i stanowić wykładnik całości przeznaczenia
niemieckiego, będzie mógł'naród nasz ze spokojem patrzeć w przy
szłość".

Nie bez właściwego znaczenia słowa te wypowiedziane zostały

właśnie tutaj, gdzie żyje tradycja dawnego pruskiego militaryzmu,
gdzie jest najwięcej niechęci i gdzie w ostatnim roku zdarzały się po
garnizonach bunty i zamieszki.

Ale poza junkrami cała reszta niemczyzny tutejszej nie zasługuje

zupełnie na napomnienia kanClerza. Robi się tu wszystko, aby zama
nifestować niemieckość. Im wyraźniejsze ślady polskie, tym zawzięt

sze pokostowanie. Można powiedzieć, że nie tylko cały aparat admini
stracyjny, nie tylko urzędy, nie tylko szkoły, ale całe życie' społeczne

zużywa hi więKszość sił swoich na rozszerzanie i utwierdzanie niem-
czymy.' . , ",

Na Pomorzu Zachodnim wychodzi obecnie około dwudziestu
kilku pism periodycznych, których jedynym zadaniem jest przepro
wadzanie dowodu prawdy" na, odwieczność germańską tych ziem.
W pismach bogato ro~rzucone są odpowiednie aforyzmy i wiersze.

Oprócz pism tysiące druków innych. Każdy powiat wydaje swój
kalendarz, "Heimat-Kalender". A w każdym kalendarzu przede wszy
stkim artykuły kroju prehistorycznego i historycznego. W Ameryce
wynaleziono podobno aparat, który się nazywa ,;wykrywaczem kłam- ,
stwa". Gdyby ten aparat inógł być stosowany równiei do rzeczyniar
twych, do książek - "Heimat-Kalender" pod działaniem jego zaczę

łyby się palić same. Ze wstydu.
Ale jeszcze lepsze chwyty stosują etnografowie i folkloryści. Na

Pomorzu Zachodnim bardzo energicznie kultywuje się miejscowy
folklor. Wychodzą osobne monografie o zwyczaju ludowym, zakła

dane są osobne zbiory.
Zwiedzamy po drodze jedno z takich lokalnych muzeów. pyrek

tor oprowadza i objaśni~. Wyldadanani o tym, że.ludność okolic nad
brzeżńych palico roku na' wipsnę słomianego chochoła. 'Zimą zaś
chodzi z turoniem. ,', ~. " ',' " , " '

- ro Jęst zwyczaj głęboko gerinański, który zą.chował się w czy~

stej ,postaci' tylko na Pomorzu. ' "
Wówczas zareplikowaliśmypanu dyrektorowi:
...:.. A 'wie pan, dlaczego "zachował'się tylko, na, Pomorzli"? Wie

pan? "
"Pan dyrektor zabierał się do dłuższego 'wYkładu:'

,- Chwileczkę, później pan. opowie. Teraz proszę .posłuchać:
Zachował się dlatego, ponieważ i chochół i turoń to folklor. wyłącznie
słowiański; a Pomorze' to ziemia słowiańska.
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Sądzę, że oni to wszystko mówią nawet w dobrej wierze. Bo tak
ich nauczono, ale ktoś przecież te wersje musiał układać.

Rozmowa w muzeum przypomina zdarzenie w klasztorze cyster
skim w Kolbaczu (Colbatz). Działo się to roku zeszłego latem. Do
Szczecina zjechał w swej podróży po Europie głośny pisarz fran
cuski Henri de Montherlant. Zamierzył napisanie reportażu o Europie
środkowej, zawadził więc i o Pomorze. Oczywiście, wystawiono do
borową ekipę oprowadzaczy, którzy Francuzowi wszystko pokazali
i wszystko skomentowali.

Na Pomorzu znajdują się dwa klasztory Cystersów, w Eldenie
i Kolbaczu. Oba podróżnikowi pokazano, przy czym zaaplikowany
został dłuższy wykład o misji cywilizacyjnej klasztorów niemieckich
na ziemiach polskich.

- To Niemcy zakładali klasztory tak pożytecznego zakonu,
który uczył następnie Polaków rzemiosła, uprawy roli i ogrodnictwa.
Cała pierwotna cywilizacja polska poszła z rąk niemieckich na
ziemie polskie.

Chata rybacka z okolic Koszalina świadczy o natu
ralnych zwil\Zkach Pomorza Szczecińskiego z PolskI!.



Królewski wóz t ry u m f a I n y
Jana III służy protestantom
w Radaczu za' ambonę.

- Czy pan, panie
dyrektorze, nie przecenia
tych zasług? - zapytał

Montherlant.
- Chyba nie...
- Bo . tu został

opuszczony drobny szcze
gół.

- Jaki?
- Że zakon Cyster-

sów pochodził z Francji,
a w tych czasach, o któ
rych pan wspomniał,miał

na ziemiach niemieckich
tylko swe domy rozdziel
cze...

Jeździmy po dro-
gach pomorskich i zbie

ramy doświadczenia. Gdy się wyjeżdża zza zakrętu, idą naprzeciw
skrzydła wielkich, drewnianych wiatraków. Zakręt sprawia,· że się

odnosi wrażenie, jakby olbrzymie, ruchome skrzydła stąpały po
drodze i miały butami olbrzyma zdeptać wszystko, co napotkają.

Ale to tylko złudzenie.

Gdy się wjeżdża do wiosek i małych miasteczek pomorskich, na
płotach' wiszą niewielkie skrzynki, podobne do prostych kapliczek,
są bowiem uwieńczone kwieciem i wiankami zieleni. Ale wewnątrz

tych nowoczesnych kapliczek nie ma świętej figury: na tablicach wi
szą rozporządzenia partyjne, oznaczone u góry zawołaniem "Heil
Hitler". W Polsce się wieńczy zielenią rzeźbę Chrystusa albo Matki
Bożej, w Niemczech dzisiejszych taka kwietna ozdoba służy rozpo
rządzeniom partii.

Inne doświadczenie. O niemieckiej czystości, porządku i syste
matyczności ma się jak najlepsze wyobrażenie. Ale to wyobrażenie

załamuje się bardzo silnie w przejeździe przez drogi Pomorza Zachod·
niego. Są okolice, są wsie tak /zaniedbane i brudne, budynki tak nad
walone, obej$cia zaśmiecone, inwentarz niedoglądnięty, że mogą iść

na pokaz, jak nie należy gospodarstwa rolnego prowadzić. Inaczej
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jest na zachodzie i południu Niemiec, inaczej na samej wschodniej
granicy, ale tu na Pomorzu - zaniedbanie wyjątkowe.

W którymś z mijanych miast wstępuję do księgarni i wpada mi
do rąk podręcznik szkolny do średnich klas szkoly powszechnej.
W czytance znajduje się utwór pt. "Niemcy i ich sąsiedzi", a w nim
takie cenne myśli:

Niemcy zamieszkiwali całą środkową Europę.

Posiadłości Germanów sięgały do Francji i za rzekę Bug.
Źli sąsiedzi w ciągu wieków odebrali Germanom wiele z ich ziemi.
W traktacie wersalskim Polska odjęła Niemcom odwieczną zie-

mię niemiecką: Pomorze, Wielkopolskę i Śląsk (mapal).
Młody Niemiec powinien poświęcić wszystkie swe si/y na ode

branie ziem utraconych.
Niemcy są narodem wysoko cywilizowanym. Kochają oni ziemię

i umieją na niej gospodarować. '
Polacy przejęli całą kulturę od Niemiec, ale jej nie umieli w pełni

wyzyskać. Zajęte przez nich ziemie, niegdyś kwitnące, znajdują się

w upadku. ,
Specjalny styl pedagogiczny musi panowaćw szkolach powszech

nych na niemieckim Pomorzu. Oprócz podręcznika występuje jeszcze
gorliwy nauczyciel. Opowiadano mi takie, najzupełniej au~entyczne

zdarzenie:' .
Niemka z Pomorza Zachodniego jedzie ze swym dziesięcioletnim

synem do Chojnic w odwiedziny do siostry. Chłopak jest bardzo
przejęty. W szkole była mowa o Polakach, więc jest teraz bardzo cie
kawy, jak oni wyglądają.

Przez cały czas podróży siedzi spokojnie, zaszyty w kąt wagonu.
Dopiero gdy minęła rewizja celna i paszportowa a pociąg wje'chał na
terytorium polskie, chłopak zerwał się nerwowo i podbiegł do okna.

- Czy minęliśmy już granicę?

- Już. '
- To jesteśmy w Polsce?
- W Polsce.
Chłopiec wygląda przez okna i patrzy na ludzi.
- Aber, Mufti, wo sind die Polen? Wo sind die PolenI
Biedak widzi samych cywilizowanych ludzi, a na podstawie opo

wiadań w szkole spodziewał się czego innego:' dzikusów, długich bród,
pomierzwionych włosów. baranich futer wywróconych spodem do góry.

Taka to jest przeszłość i teraźniejszość na Pomorzu ~achodnim.





Całego piwa nawarzył kelner z "Kurhausu" w Łe

bie. Przyjechaliśmy do Łeby po południu, po kilku go
dzinach jazdy w gęstym deszczu. Zmarznięci, osowiali,
patrzymy ze smętkiem na kilkunastu gości, którzy się

jeszcze po wielkim hotelu kręcą.

I na morze. Bowiem budynek połoźony jest tuż

nad samym morzem, które w tej chwili stało się oło

wiane od chmur, prawie czarne. Tylko na wschodzie
mała, nieznaczna plamka 'przejaśnienia. Przy zupie
mała wypustka słońca powiększa się znacznie, jakby
nam chciała wynagrodzić fatalną zaprażkę z mąki;

przy mięsie ukośny promień słońca przekradł się już
przez wielkie okna i siedzi na talerzach, drwiąc naj
oczywiściej z długiego, brunatnego sosu, który ma
koloryt więcej niź zagadkowy.

Więc nasz towarzysz, z którym jedziemy od
Szczecina, nabiera otuchy. Zamawia cztery kieliszki
"Steinheger", co jest' odpowiednikiem "czystej wy
borowej", i pyta:

- Herr Ober, niech pan powie, gdzie tu jest
jezioro Łeba, Lebasee?

Widzieliśmy po drodze rzekę Łebę, widzieliśmy

kanał spławny dla łodzi, teraz patrzymy na morze, ale
jeziora nie widać. A istnieją powody, dla których
interesuje nas wlaśnie - jezioro.

- Ach - powiada kelner - to nie jest wcale.
daleko. Jeziora nie widać z drogi,ponieważ zasłaniają

je domy miasteczka. Fahren Sie mit Kraftwagen?
- Ja, mit Auto.
- Jetzt sagt man Kraftwagen - poucza nas kelner.
Przyjmujemy admonicję z uległością.

- Also passen Sie auf. Gdy kończy się park
"Kurhausu", jest początek miasta. Trzeba skręcić

w pierwszą przecznicę na prawo, koło piekarni.' Zaraz
potem będzie dworzec. Przejedziecie szyny, następnie

most na rzece. I stamtąd droga już prosta. Las i je
zioro.

Dodał jeszcze na zakończenie:

- Bardzo piękne jezioro. Nasz gospodarz napisał

o nim książkę.

-O!



- Tak. On pisze wiele książek. Ale teraz śpi po obiedzie. Jest
bardzo zły, gdy się go w takiej porze budzi. Z gośćmi rozmawia albo
rano, albo przy kolacji.

Słońce zwyciężyło deszcz, chmury i ołowiany koloryt nieba. Jest
jasno i świeżo. W parku drzewa błyszczą kryształami kropel deszczo
wych. Jedziemy. Wzdłui pryncypalnej ulicy siedzą rybacy przed
niskimi domkami i przyglądają się samochodowi. Łeba nie jest wiel
kim miastem, jest zwykłą prowincjonalną dziurą, nie posiadającą

nawet kina. Jedyną atrakcją mieszkar'lców są samochody dążące do
"Kurhausu". Jest wrzesień. Sezon właściwie skończony. Tym upor
czywiej i zachłanniej należy przypatrywać sil:( turystom, których los
zagnał tutaj jako niezasłuiony naddatek dla oczu poczciwych mie
szkańców rybackiego miasteczka.

Ktoś z naszych zwraca uwagę:

- Patrzcie, czy jest choć cień różnicy między nimi a rybakami
na Helu?

Nie, nie ma cienia róinicy! Przyglądam się tej wystawie rybac
kich twarzy, równo i grzecznie pousadzanych wzdlui domów pryncy
palnej ulicy: oblicza slowiaJiskic, choć kaszkiety wyrobu niemieckiego.

Z tego zapatrzenia wynikło niemal poplątanie drogi. Bylibyśmy

przejechali piekarnie:( i dom, w którym drukuje się "Leba Zeituns". Bo
Łeba nic posiada kina, ale posiada swój organ prasowy. Pewnie od
bitkę "Pommersche Zeifung" z jedną kolumną miejscową. W dodatku
piekarnia i gazeta najbliżej ze sobą sąsiadują. Na znak i symbol.
Strawa dla ciała, strawa dla ducha. Dzisiaj w bułce jest 25010 otrąb

i kartofli, w gazecie dwa razy tyle komunikatów "Deutsches N ach
richiell-Biiro".

Później idzie wszystko według kelnerskiej instrukcji: dworzec,
tor, kanał z białymi żaglami łodzi. I droga do lasu. Wspominamy
o tym, że trzeba by zrobić kilka zdjęć. Ale poobiednia ocięiałość

odkłada fotografowanie na póiniej.
- Czekajćie, dojedziemy do jeziora.
W ogóle panuje nastrój wspaniały i beztroski. Rano rzęsisty

deszcz, teraz pogoda taka, jaką może dać tylko dojrzałość jesienna,
gdy porzuci kaprysy. Ale i pogoda i nastrój jest rzeczą zmienną,

przekonaly nas o tym wypadki najbliższe.

Wjeżdżamy w las. Piękny las małych sosnowych drzew, które
wykarmione zostały przez nadmorskie piaski. Niedaleko już musi
być jezioro, bo z lewej strony przez pnie i gałęzie prześwieca słońce

i drga na· szybie. . . .
W pewnym miej cu las się kończy, pełnym pędem wjeźdżamy

mi<;dzy zabudowania. Co prawda, jest po lewej stronie jezioro, ale po
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Zamarly las nad Lebq przypomina dzieje ludu, który
na tej zIemi tyl od zarania, trwal - I uległ przemocy.

prawej są budynki. Jeden przy drugim. Z drzewa i blachy. Baraki.
Wokół nich druty kolczaste. Nie mamy czasu przyglądać się wodzie,
ani temu, że właśnie ląduje na niej olbrzymi wodnopłatowiec ze swa-
styką, bo sprawa wyraźnie jest podejrzana. '

Znaczenie rekwizytów aż się rzuca w oczy swoją wymową. Nie
ulega w tej chwili żadnej wątpliwości, że droga zaprowadziła nas
w sam środek lotniska wojskowego. Zastanawiamy się, co robić. Za
łoga dzieli się na dwie partie: jedni twierdzą, że skoro droga jest
publiczna i nie ma iadnej tablicy ostrzegawczej, należy jechać, druga
partia radzi po prostu - wiać.

Rozpierzchłe zdania sprowadza do wspólnego mianownika siła

wyższa. Teraz ani jechać naprzód, ani wiać nie moina, tylko po
prostu trzeba stać w miejscu i słuchać.

Z najbliźszego baraku wypada oficer słuibowy w pełnym uzbro-
Jeniu i kilku żołnierzy z bagnetami nasadzonymi na karabin.

Zaokrąglony ruch ~ęką:

- Otoczyć.

Zgrabną tyralierą żołnierze otaczają wóz ze wszystkich stron.
Trzech stoi z tyłu.
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Oficer zbliża się do okna. Salutuje:
- Dokąd?

- Do jeziora.
- Przez lotnisko?
- Nie wiedzieliśmy.

- Przecież nie trudno "wiedzieć", że to obiekt wojskowy.
- Oczywiście, tylko że gdyśmy się zorientowali, już nie można

było wrócić.

Szare oczy zwężają się w wąskie szpary.
- Aparat fotograficzny jest?
N asz towarzysz wyciąga z kufra aparat fotograficzny, którego

w dniu owym nie wyjmowaliśmy jeszcze.
Oficer patrzy ostro na każdy ruch. Następnie bierze aparat,

wyjmuje z futerału i od razu wydaje rozkaz:
- Teleobiektywl
- Nie ma teleobiektywu. To jest aparat amatorski, wyciecz-

kowy.
Znowu drwiące spojrzenie. Pudełko obraca się w rękach inkwi

zytora. Poddane zostaje dokładnym oględzinom.

- Wycieczkowy? - powiada powoli oficer - ale bardzo dobry
wycieczkowy.

Powiedziane to zostaje takim głosem, że mrowie przechodzi po
skórze. Lecz mimo wszystko świadomośćutrzymuje dystans do dzie
jących się wypadków. Zdarzenie wydaje się nam groźne, ale równo
c'ześnie niesłychaniemelodramatyczne i groteskowe. Przypominają się

reportaże teatralne i kinowe z afer szpiegowskich. Aktorzy grający

łapaczy szpiegów starają się o ,największą surowość głosu, marsową

minę i twardy, przeszywającywzrok. Przewracają oczyma akurat tak
samo jakpan kapitan na lotnisku w Ł.ebie.

Po oględzinach aparat wędruje do rąk adiutanta.
- Drugi aparatl
- Więcej aparatów nie mamy.
- Tak pan mówi?!
Chwila milczenia i później strzał:

- A właściwie mówiąc po cości~ tu przyjechali?
- N a wycieczkę,

Przez cały czas oficer stara się utrzymywaćw granicach rzeczo
wej i zimnej poprawności, nie wychodzi z formy, ale teraz nie może

sobie oszczędzić zjadliwej uwagi: '
- Na wycieczkęl Więc całe Niemcy są na wycieczkę za małe.

Potrzeba akurat lotniska w Łebie.
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I zaraz zaczyna się indagacja:
- Skąd?

- Z Polski.
- W jakim celu nastąpił wyjazd do Niemiec?
- W celu turystycznym. .
- Na Pomorze? Na pogranicze?
Ach, jak żałuję, żem nie mial okazji wspomnieć o tych niezliczo

nych autach i motorach niemieckich, które się kręcą bez przeszkód
na terenie polskiego Pomorza, w pasie przygranicznym, ale oficer nie
zostawia czas~ na dyskusję. Żąda odpowiedzi.

- Nie, nie tylko na Pomorze. Zjechaliśmy całe Niemcy. Na
końcu Pomorze.

- A kto wskazał lotnisko?
- Kelner.

- Tylko bez drwin. Czas najmniej
odpowiedni do witzów.

- To nie są witze. To jest praw
da. Kelner w "Kurhausie" powiedział,

że jeśli chcemy jechać do jeziora, mamy
jechać tędy.

- Tak, ale
mimo wszyst
ko wjazd na
lotnisko jest
przestępstwem.

Oficer się

zastanawia.
Wówczas,

gdy ważą się

w umyśle pana
kapitana nasze
losy, losy czte
rech"szpiegów"
znad jeziora
Łeby, wkracza
do rozmowy
czynnik dotąd

milczący. Mo
ja żona zna
psyc.hikę nie
·miecką dosko
nale. Mówi:
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- Jeździliśmy po całych Niemczech. W wielu miejscowościach

przejeżdżaliśmy obok obiektów wojskowych. Wszędzie były napisy
z ostrzeżeniami: "Wjeżdżanie, zatrzymywanie się i fotografowanie
terenów wojskowych - zakazane". A tu nie było żadnej tablicy.

Oblicze pana kapitana wyraża zakłopotanie. Kieruje oczy
w stronę lasu, patrzy na chmury, które znów nadciągają, i nie
odpowiada. Chce skierować rozmowę na co innego.

- Czy po przyjeździe do Łeby od razu przyjechali państwo na
lotnisko?

- Nie. Mówiliśmy przecież, że jedliśmy obiad w "Kurhausie".
- Sprawdzimy.
- Bo gdyby była tablica...
Humor pana kapitana jest coraz gorszy.
- Ile fotografij jest na wstążce? Proszę powiedzieć od razu.
- Niedużo. I same krajoznawcze.
- Sprawdzimy.
- Bo gdyby była tablica z ostrzeżeniem, nikt by tu nie wjechał.

- Możliwe - mruczy oficer.
-Więc, czemu nie ma tu tablicy l - głos kobiecy przestał być

perswadujący i łagodny, jest ostry, niemal rozkazujący.

Myślę, że to nerwy, i robi mi się trochę nieswe ;0. Ale to nie
nerwy. To właśnie znajomość pruskiej psychiki. Ten ostry ton wy
wołuje skutek przeciwny, jakiego można by się spodziewać. Pan
kapitan jest teraz o wiele mniej arbitralny, w głosie słychać ton
usprawiedliwiania się.

- Gniidige Frau - mówi - tablicy jeszcze nie postawiliśmy.

Ale może być pani pewna, że gdy będzie pani jeszcze kiedy miała

okazję zapędzić się w te strony, zastanie pani tablicę na pewno.
W głosie jest i tłumaczenie się, i sarkazm, nuta melodrama

tyczna, ale wszystko razem sprawia wrażenie.

Teraz już krótko:
- Proszę oddać wszystkie papiery i poczekać. Wydalanie się

z samochodu grozi śmiercią. Żołnierze będą strzelać.

Ręka przy daszku. Odchodzi.
Nie mogę powiedzieć, żeby godzina, przez którą kazano nam

czekać, należała do najprzyjemniejszych w życiu. N a domi~r' złego
pogoda znów się zepsuła. Słońce zapadło za chmury. Zrobiło się

ciemno. Woda Łeby zszarzała. Komendant otaczającegonas oddziału

kazał zapuścić motor i usunąć się na sam brzeg drogi. Za chwilę

mimo nas poczęły przelatywać ciężarowe auta zwożące budulec
i jakieś tajemnicze mate~iały wojskowe. Wóz stawał, natychmiast
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rzucało się ku niemu kilkunastu ludzi i w przyśpieszonym tempie wy
ładowywało przywieziony materiał do składnic.

Sytuacja nie była przyjemna, ale też nikt bardziej niewinpie nie
był posądzony o szpiegostwo. Bez względu więc na to, co myślał nie
miecki oficer na lotnisku wojskowym w Łebie, co myśl.eli ludzie z ota
czającej nas warty i póżniej władze, które nas badały - o istnieniu
lotniska nie wiedzieliśmy poprzednio absolutnie nic. Łeba interesuje
z innych względów: ze względów krajoznawczych i etnograficznych.
Przecież to jest właśnie owo jezioro, wokół którego żywioł polski naj
dlużej przetrwał, a starzy ludzie jeszcze do niedawna mówili tu po
polsku, "po wendyjsku", jak powiadają Niemcy, a może i dziś jeszcze
zachowały się żywe resztki polskiego języka.

Swoją drogą nietęgo musi być z psychologią w niemieckim kor
pusie oficerskim. Jakżeż mogła przyjść do głowy myśl z takim podej
rzeniem! Trzeba rzeczywiścieniewiele znać podstaw psychologii, żeby

przypuścić, że szpieg w celu zdobycia materiału będzie jeździł ze zna
kami ościennego państwa, wlokąc za sobą rodzinę. Więc te bezpod
stawne szykany tym większą budzą żawziętość. Dotychczas nie zwra
całem uwagi na mijane tereny wojskowe, ale teraz nagle zainteresowa
nie się zjawia. Skoro tak, obejrzymy sobie wszystko dokładnie. Jest
wiele czasu, pozostawiono go nam do zbytku, możemy sobie wszystko'
pooglądać.

Więc po lewej ręce rozciąga się jezioro, olbrzymie; drugiego
brzegu w tej chwili nie widać. Na tym brzegu, który znajduje się od
naszej strony" urządzono obszerny port dla wodnopłatowców. Przy
długich betonowych molach stoją maszyny. ~rzed chwilą lądował

jeden hydroplan, teraz przylatuje drugi. Obydwa od polskiej gra
nicy, która nie dalej leży od Łeby, jak jakie dwadzieścia kilometrów.

Wyloty olbrzymich hangarów zwrócone są również na wschód,
ku Gdyni. Niedużo 'ich jest na raZie, jak i niewiele jeszcze baraków
żołnierskich. Ale po wielu szczegółach widać, że przychwyciliśmy

chwilę budowy: ten wielki' port lotniczy jest dopiero rozpoczęty. Cię·

żarowe auta zwożą bezustannIe budulec. Las jest wycięty na znacznej
przestrzeni, ziemia splanowana. Plac pod budowę gotowy. Nie lada
port się tu przygotowuje.

Teraz przypominają się inne fragmenty podróży, które dotych
czas mijały nie zauważone. Przypominająsię budowane obecnie 'mor
skie fortyfikacje w Kołobrzegu, dalej nowo wznoszone lotnisko koło
Koszalina: To lotnisko, które leży tuż przy głównym trakcie i możliwe

jest do obejrzenia z drogi, stanowi jedną z największych przestrzeni,
jaką temu celowi poświęconą widziałem. W chwili naszego przejazdu
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setki robotników zjeżdżało rowerami z budowy. Na obszernym placu
wznosily się wysokie budynki z betonu i szkła.

A jeziora nadbrzeżneI Każda dokładniejsza mapa pokaże, że

wzdłuż samego brzegu Bałtyku ciągnie się pas nadbrzeżnych jezior.
W najbliższym sąsiedztwie Łeby znajdują się jeziora: Więckie, Gar
deńskie, bliżej Polski Jezioro Sarbskie. Te wszystkie wody wzięte

zostały w rachuby wojskowe. Coś się na nich buduje, umacnia, za
kłada, po jeziornych falach 'spacerują pływaki hydroplanów.

Z nadzieją przeprowadzenia studiów etnograficznych trzeba się

pożegnać. Bo rzecz jest taka, że właśnie tu, właśnie nad jeziorami, we
wioskach zapadłych między błota i trzciny nadbrzeżne; z drogami tru
dno dostępnymi-tunaj dłużej utrzymał się język polski, kaszubszczy
zna. Gdzie indziej natarcie niemieckie miało otwarte drogi, tu dotrzeć

było trudniej. Więc zachował się język, obyczaj, pieśń. Pole jak
stworzone dla badań uczonego. Od teraz jednak mowy nie ma
o takich studiach, każdego badacza zatrzyma patrol wojskowy:

- Stać, ręce do góryl
I wymierzona lufa rewolweru.
Czekanie się przedłuża. Do budynku, w którym zniknął oficer,

schodzą się wojskowi, wyjeżdża z pośpiechem w stronę miasta jakieś

auto. Zaczynamy rozmawiać o tym, co z nami zrobią. Patrzę na moje
towarzyszki - są spokojne, starają się nawet ukręcić jakiś dowcip
dopasowany do sytuacji. Ani śladu przestrachu i nerwów. Człowieka

poznaje się w próbie. Jeśli w takiej książce, jak ta, godzi się dawać

świa,dectwo ,prywatnej prawdzie - trzeba powiedzieć, że kobiety
naszej wyprawy okazały więcej spokoju i opanowania, niż ten, który
teraz relację z owego zdarzenia spisuje.

- Muszą nas puścić - mówi Krystyna zadzierzystym głosem 
nie jesteśmy szpiegami.

Przy tych słowach wychodzi z baraku oficer i jest o nas innego,
wprost przeciwnego zdania. Obok niego idzie żandarm, "Schupo".
Sprawa wygląda tak: papiery zatrzymują. My mamy się udać natych
miast dó "Kurhausu" i pod groźnymi rygorami nie wydalać poza jego
mury. W ślad za nami wyjedzie żandarm, który przekaże nas wła

dzom śledczym.

Zołnierze odstępują od auta, motor zaskakuje natychmiast. I nie
szumi, ale śpiewa.

Po drodze w rozmowach naszych powraca ten sam motyw: z jaką

swobodą mogą się poruszać Niemcy po nadgranicznych terenach pol
skich. Przypominają się opowiadania zasłyszane w podróży: właści

ciele ziemscy z Pomorza niemieckiego, dawni oficerowie, posiadają
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przez cały rok paszporty. Co jakieś dwa mieSIące wyjeżdżają do
swoich znajomych i krewnych na polską stronę. Siedzą po dwa, trzy
tygodnie. A zabierają ze sobą przez granicę przepisaną sumę walut:
to znaczy 10 marek. I oto odsłania się po raz pierwszy ta okropna
sprawa: różnica mniejszości polskiej w Niemczech a niemieckiej
w Polsce. Tam jest przeważnie żywioł robotniczy, wieśniaczy, tu jest
inteligencja, lekarze, adwokaci, fabrykanci, bankierzy i właściciele

ziemscy, którzy mają wzdluż granicy majątki i mogą szerokim sercem
podejmować po kilka razy do roku swoich krewnych z Rzeszy...

Do hotelu przyjeżdżamy ciemniejącym wieczorem. Na dworze
jest czarno od chmur, w sali restauracyjnej ponuro od schmurzonych
twarzy. Na morzu zerwała się fala i bije z hukiem o brzeg, w hotelu
szemrzą języki w nachylonych konspiracyjnie głowach. Wiedzą tu już

o wszystkim. Był telefon i instrukcje. Jedzenie podać, ale nie spu
szczać z oka! Wszyscy obecni wypełniają polecenie najskrupulatniej.
Odsunęli się od naszego stolika pod samą ścianę i warują. "Spione".
Kobiety mają nerwowe wypieki na twarzy i wyciągają długie szyje:
Jerum, jerum, tyle razy czytało się historie szpiegowskie, i oto traf
zdarza, że ma się szpiega, jak na półmisku. Nie jednego. Czterech!
W tym dwie kobiety!

Zjawia się kelner. Ten sam.
- Już pan wie?
- Słyszałem.

- Jakże można było nas tam posyłać?!

Jest skruszony i' przerażony. Widać, że naprawdę uwikłał nas
w tę całą kabałę mimo woli. On jeden ma psychologiczną pewność,

że podejrzenia wobec nas są niesłuszne.

- Mein Ehrenwort, nie wiedziałem. W sierpniu tam jeszcze nic
nie było. Wszyscy chodzili tamtą drogą na spacer...

Zjawia się gospodarz i gasi wymowność kelnera.
- Więc w sierpniu nie było tam jeszcze niczego?

-- Oblicze- gOj>podarza marszczy się: W tej chwili nie myśli na
pewno o swoich książkach.- Grzecznie, ale surowo przecina rozmowę

i prosi o zamówienie.-
Po kolacji horyzonty SIę wyjaśniają. _Ważność przygody maleje.

Krystyna mówi: - _.- .----- _
- Będziesz miał przynajmniej porządną sensację dla s'wojej

książki.

- Masz rację, tylko nie jedną sensację. Najważniejszą sensacją

dla polskiego czytelnika będzie przypomnienie o tym, O czym zapom
niano zupełnie: o Pomorzu Zachodnim. O W,szystkim się u nas pa
mięta, o Śląsku Opolskim, o Śląsku Cieszyńskim, o Spiszu i Orawie,
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o Prusach Wschodnich, o Kijow,ie, Litwie i Inflantach, tylko tego nie:
o Szczecini'e. Właśnie o tym, co jest ważne, co jest do pamiętania

konieczne,
Krystyna się zastanawia.

Z początku chciałeś pisać co innego. Tylko wrażenia z po-
dróży.

Tak. Po drodze się zmieniło.

- I będziesz zachęcał do zabrania Szczecina?
- Nie.
- Tego nie rozumiem.
- Zrozumiesz. Moja książka nie ma być podjudzaniem i sia-

niem nienawiści. Musi mieć moralną podstawę. Jasno i bez ogródek
powiem prawdę, jak było, jak jest. Widziałaś w Wołyniu, jak oni
szaleją. Nie dość, że nam zabrali, jeszcze teraz chcą uspokoić sumie
nie, że zabrali swoje;

Krystyna nachyla się i tonem konspiracyjnym powiada:
- Ale czy to będzie właściwie;.. i politycznie, że tak otwarcie

napiszesz: tośmy mieli. i stracili, tośmy mieli i też stracili, Ziemię

Lubuską, Śląsk, Pomorze. To jest przyznawanie się do klęski, przy
pominanie niedołęstwa, nie jest to przyjemne.

. - Jestem idaI1Ta,-~e nie ma co zanadto!,olffYlCowaĆi owijać
rzeczy w bawełnę. Robi to cała literatura publicystyczna w Niem
czech. Nawarstwia, nawarstwia, nawarstwia potworną lawinę samo
okłamywania. I przychodzi chwila, że lawina rusza, że grzebie ich pod
kłamstwem, które sami z .takim trudem wznieśli. Nie, ta moja przy
szła książka musi być uczciwa. Bez ogródek o Niemczech, bez ogró
dek o Polsce. Że tyle a tyle okazyj straciliśmy, że wtenczas przegra
liśmy, że wtenczas byliśmy niedołężni. I wiesz po co to?

- Po co?
- Ażeby stało się to, na co się zanosi, że wreszcie pOjmIemy

sens dziejów. Że się wreszcie p.rzełamie nasza zła droga i zacznie
dobra. Że ani jednego kilometra z tego, co mamy. Z tego okruchu
morza, które się nam dostało. Morze jest płucami Polski, zawsze br1o,
tylko nie zawsze_ się to u nas rozumiało. Jest potrzebne do życia, jak
powietrze:-jak pożyWienie, jak zdrowie, jak...

------- - ...naszej czwórce to, żeby nas nie zamknęli za szpiegostwo
na piętnaście lat - poddaje żona.

I to sprowadza rozmowę znowu do naszej dzisiejszej, przygody.
Robi się późno. Władze śledcze jakoś się nie pokazują. Decydujemy
się wobec. tego iść spać. N a pierwszym piętrze "KurhBusu" jest nie
miło. Pustka i chłód. Przez okna wpada coraz głośniejszyhuk morza.
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.
Elektryka pali się ciemno, żarówki w umbrelce pod sufitem są oszczęd

nościowe: piętnaście świec na wielki pokój.

Przed rozejściem się siedzimy jeszcze w oczekiwaniu: niechby
jUZ przyszli, żeby czlowiek miał spokojną noc. Ale nie przychodzą.

.Więc o jedenastej odprowadzam niewiasty do ich pokoju. W ~hw.ili

pożegnania zapytanie:
- Jak myślisz, co będzie?

Trochę dział~.E!Jok-pokoju (ryk morza. Jest przy ty~ zimno,
wiatr-ciągnie-pO"korytarzui przetwiera drzwiami pustych, opuszczo
nych przez letników pokoi.

Zamykając drzwi widzę jakąś konspirację matki z c6rką~ jakieś

szepty. Na stoliczku nocnym zjawia si'ę, jak co dzień, podróżny wize
runek Matki Boskiej.

Godzina jedenasta. Pól do dwunastej. Mój towarzysz poszedł na
zwiady. ale ja się .
kI adę. Jestem zmę

czony i chce mi
się spać. 'Światło

gaśnie. Zasypiam.

Po pewnym
czasie budzi mnie
glośny stukot w
drzwi, które nagle
się otwierają.Czy
jaś ręka przekrę

ca kontakt. Do
pokoju wchodzi
czterech umundu
rowanych i cywil
nych urzędników:
Jeden niesie ma
szynę do pisania
pod pachą. Pro
wadzą mego to
warzysza...

Wydmy
nad Ł e b q 'w' słońcu ..
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ŚPIEWNIKI
. .

CICHNĄ W TRUMNACH

Są lata siedemdziesiątezeszlego..stulecia. -W-Polsce mroczno i po-o
nuro. Co dopiero miniorre--pawstanie napawa goryczą i smutkiem.
Rod.zą--st~ienia:"praca od podstaw", praca pozytywna. I po

----;oli rusza życie naprzód. Zapalają się nowe nadzieje. Zjawiają się
w odmiennych formach, ale tych samych spraw dotyczą.

Na ten czas przypada rozwój polskiej prasy. Wprawdzie ołówek

cenzora szaleje, wprawdzie redakcje uginają się pod represjami, ale
ilość pism rośnie. Wychodzą w trzech zaborach liczne gazety co
dzienne, wychodzi wiele tygodników. "Tygodnik lIlustrowany", "Wę
drowiec", "Biesiada Literacka", później "Rola", ."Ziarno", "Gazeta
Swiąteczna", "Przewodnik Katolicki".

Treści aktualnej jest niewiele, a i tę, którą można dać, trzeba
skrzętnie skrywać między wierszami, w aluzjach, w bajkach, w przy
powieściach. Więc wchodzi w zwyczaj szeroki dział artykułów ze
świata, doniesień o różnych ciekawostkach, dziwach, osobliwościach,

co zresztą jest w stylu epoki, która objawia.zachłanny głód konkretu
i wiedzy. Każdy taki artykuł ozdobiony zostaje ilustracją. Zrazu ilu
stracja wykonana jest niezdarnie, prymitywnie: wycina się ją naprzód

.na drzewie albo miedzi, a później powiela drukiem. Ależ biegiem lat
sztuka ilustracji bardzo się wydoskońala.

W latach siedemdziesiątychołówek cenzorski dokucza, znęca się

nad tekstem i iląstracjami, ale czy może nie puścić w dziale osobliwo
ści. świata doniesienia o zastanawiających odkryciach nad 'brzegiem
Bałtyckiego Morza? Przecież Bałtyk to dla ówczesnych polskich sto
sunków - egzotyka! Mniejsza z tym, że o dwieście, trzysta tylko kilo
metrów odległa, ale egzotykal Nikt we wspominaniu Bałtyku nie do
patrzy się wolnościowych dążeń.

Więc wychodzą te artykuliki ilustrowane nadmorskim obrazkiem:
wizerunkiem łodzi, albo wysmaganego. wichrem oblicza rybackiego.
Dowiedzieć się znich można: ze na brzegu Morza Bałtyckiego, na za-'. .



chód od Gdańska mieszka lud, który ubiera się bardzo oryginalnie,
żyje z połowu ryb morskich, a mówi - rzecz zdumiewająca! - nie po
niemiecku, jakby się należało spodziewać, tylko językiem kubek w ku
bek podobnym do mowy polskiej.

Nad Bałtykiem! W prowincjach niemieckichI Tragedie naro
dowe przyćmiły pamięć: niewielu pamięta, że to ziemie polskie, każdy
myśli - ziemie niemieckie.

Rozsiadła się rodzina na czerwonej kanapie, na pluszowych fote
lach, pod sztuczną palmą, w kręgu naftowej lampy i komentuje prze
czytane pismo. Kiwają z podziwem głowami nad świeżym numerem
"Tygodnika Illustrowanego".

- Jacyś koloniści pewnie.
- Chyba nie koloniści - budzi się wątpliwość - wyraźnie jest

napisane "mieszkają od wieków".
- Pewnie mała garstka.
- Nie mała garstka, stoi wydrukowane 400.000. Blisko pól-

miliona!
- I łapią ryby w morzu! - mówi ktoś il}llY z podziwem, tak

jakby mówił o zamorskich osobliwościach, bo niesposób pomyśleć,

że człowiek mówiący po polsku mógłby łowić ryby w morzu! Gdzie
ziemia polska, a gdzie morze!

Ale obrazki z wioskami kaszubskimi zaczynają się w pismach
wszystkich trzech zaborów pojawiać coraz częściej, a obok nich arty
kuły już bardziej dokładne i mniej egzotyczne. Któreś z poważniej-



szych pism zamieszcza sprawozdanie z badań rosyjskiego uczonego
Hilferdinga; który z Petersburga wyprawił się nad Bałtyk i napisał

wielką pracę: "Ostatki Słowian na południowym brzegu Bałtyckiego

Morza". Po roku osiemdziesiątym rozchodzą się wiadomości o wyni
kach podróży do Kaszub polskiego badacza A. J. Parczewskiego.
Urodził się on w Kaliszu, działał w zaborze rosyjskim, ale ku tym
pomorskim sprawom zainteresowanie swe kierował. Niebawem poja
wia się rocznik XXII Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu,
a w nim ów słynny "szkic historyczno-etnograficzny" Parczewskiego:
"Szczątki kaszubskie w prowincji pomorskiej". Jeszcze parę lat, je
szcze parę lat, a co mądrzejsi i bardziej patriotyczni ludzie zaczną

latem zapuszczać się na piaszczyste wydmy Bałtyku.

Fakt jest dokonany. Następuje odkrycie Kaszubszczyzny.
Dosłownie odkrycie. Bo przedtem wiedziano, ale tego faktu nie

było w świadomości. Oczywiście, bardziej wyszkoleni w historii pa
miętali uparcie, że tam kiedyś rozciągała się Polska; byli tacy, którzy
z upor~ierdzilLdeklamując fragment z "Pana Tadeusza" o Gdań
sku, że Polska będzie~Ale_o-1ym,że w tych okolicach
mieszka lud polski, o tym nie pamiętano. Jeszczeo~Kaszuha_chprzy
Gdańsku, owszem. Ale koło Słupska - nie wiedziano. ----

Nie było dawniej w zwyczaju zajmowanie się ludem, badanie
etnografii. Interesowały opinię tylko dzieje większych rodów.
A w związku z brzegiem Bałtyku myślano, że większe rody polskie
wymarły, ustępując miejsca szlachcie niemieckiej, albo że się zgerma
nizowały. O ludzie kaszubskim napisało nieliczne prace kilku Polaków,
paru Niemców, ale czas przejrzenia jeszcze nie nadszedł. Nawet pan
ZorianTIc'-łęga-Choaakowski,zapalony -zbieracz ludowości i inspirator
romantyków, na Kaszuby się nie zapędził. Nawet Wincenty Pol
w swej "Pieśni o Ziemi naszej" o Kaszubach ~zapomniał.

Odkrycie dokonało się w drugiej połowie zeszłego stulecia. By
'wają takie niespodzianki. Szekspir przez dwa z górą stulecia przeleżał

się w zapylonych bibliotekach, najprzedniejszym umysłom nic nie mó
wiąc swoim nazwiskiem,' dopóki go z wielkim trzaskiem nie odkryto
przy końcu wieku XVIII. Z Kaszubaini tak samo. I tak samo doniośle.

Okazało się mianowicie, -że na dość szerokim pasie nadmorskim
mieszka lud mówiący po słowiańsku. Historia swoje, a lud swoje.
Ziemia IJrzechodziłaz rąk do rąk, odbywały się nad nią targi i krętac
twa krzyżackie, brandenburskie, pruskie; papierami, dokumentami,
traJ.<:tatami zapieczętowywano je na siedem niemieckich pieczęci. Wy
dawało się, że wszelka pamięć, że wszelki słuch po ;łym czynie znikł.
A tu nie. Odkrycie się dokonało, jak wyrzut sumienia. Gdy się bo
wiem krętackie proce~y historii zaczęły odbywać, Kaszubi w swoich



kątach przycupnęli, przywarowali, przylgnęli do ziemi i pozwolili fa
lom czasu po sobie przechodzić.

Aż z tego ustronia, z tego bohaterskiego półsnu przychodzi prze
budzenie. Przychodzi jak błyskawica. Nagle społeczeństwo polskie
słyszy słowa pacierza:

"Wojcze nasż, który jes w Niebie, swianceno bondze Imio
twoji, przijdze krolejstwo - stani sa two wolo, chleb nasz dej nam
dzis, wopuszczaj nam nasze winie ako me wypuszczome nasze' wino

wacy. Nie wodza nas na pOKuszenie, la nas wabawnij wote zlewa.
Won twoj jest to krolejstwo esz na wieki wiecznej. Omenka."

(Słowa te zasłyszał A. J. Parczewski z ust rybaczki .z Wielkiej
Garny - Doszy Jost).

Ależ tak, nie ulega wątpliwości, to jest język polski. Niewsp,ół

czesny, przypominający pierwotny tekst "Bogurodzicy", ale niewąt

pliwie polski.
W ten sposób okazało się, że nad Bałtykiem mieszkają Polacy:

Tu krótkie wYJasmenie językowe. W czasach badzo dawnych
istniał wspólny dla wszystkich Słowian - język prasłowiański (nie
starosłowiański św. Cyryla i Metodego, bo ten jest już pochodny).
Z biegiem czasu w obrębie tej jednej wielkiej całości nastąpiły zróż

niczkowania; poszczególne tereny słowiańskie poczęły przeżywać pro
cesy historyczne, język ich poddany został rozmaitym wpływom.

Ugrupowania, które wyszły z tej' retorty historycznej, językoznawca

dzisiejszy dzieli na następujące części: język polski, czeski i sło

wacki tworzą grupę zachodnio-słowiańską języków słowiańskich; ję

zyk rosyjski, małoruski (czyli ukraiński) i białoruski tWorzą grupę

wschodnio-słowiańską; słoweński zaś" serbochorwacki i bułgarski
tworzą grupę południowo-słowiańską.

Z zachodnio-słowiańskiej grupy języków słowiańskich wytwo
rzyły się dwie mniejsze grupy: lechicko-łużycka i ·czesko-słowacka.
Z części zaś lechicko-łużyckiej wyprowadziły się języki: Rołabski: łu
życki i polski. Język połabski zaginął już dziś zupełnie, 'ale język łu

życki istnieje dotąd. Ja~olwiek stanowił on ,przejście od części

czecho-słowackiej do lechickiej; zawsze był bliżsZy 'językowi polskie-
mu, a i dzisiejsze Łużyce silnie jeszcze lechizują. , ' ", . , .

W ten sposób powolnymi szlakami rodowodowymi do'chodzimy
do języka polskiego, do tzw. grupy llllrzecZy lechickich, Priynależność
jakiegoś narzecza do danej grupy ustala sięnapodsbiwie podobień-
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stwa, na podstawie najbliższychpokrewieństw. Jeśli istnieją tu jakieś

różnice, są nimi zaledwie drobne odchylenia.
Droga jest taka: istnieje język. Ten język rozpada się na narze

cza, narzecza zaś rozpadają się na gwary. Terytorium językowemu

narzecza odpowiada terytorium etnograficzne plemienia, w obrębie

którego wyróżnia się rozmaite szczepy (odpowiadające gwarom).
W obrębie języka polskiego były dwie grupy:· 1. pomorsko

polska, czyli kaszubska, oraz 2. kontynentalno-polska. 'Wobec tego na
język polski złożyły się następujące narzecza:

pomorskie
wielkopolskie
kujawskie
śląskie

małopolskie

mazowieckie.
Te narzecza odpowiadały plemionom: Polan (wielkopolskie),

Pomorzan, Kujawian, Ślęzan, Wiślan (małopolskie) i Mazowszan.
Zawiązek Polski leżał na terenie narzecza wielkopolskiego i po

morskiego. Oba te narzecza oddziałały silnie na powstający język,

wpłynęły nań w sposób decydujący, tym bardziej, że długo ważył się

Wpływ tych dwóch narzeczy; co będzie pierwsze: narzecze Polan, czy
narzecze Pomorzan? . .
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A trzeba wiedzieć, że dawne narzecze Pomorzan było zasięgiem

potężnym, zaciągało się na tereny daleko idące. N arzecze potężne,

niemal tak potężne, jak narzecze wielkopolskie. Bo - jak dziś ustalo
no (T. Milewski) - sięgało bardzo daleko na zachód: tylko Połabianie

po drugiej stronie Łaby mieli swój własny język. Obotryci z dzisiej
szej Meklemburgii, Ranowie na Rugii, szczepy związku weleckiego
(Lutycy), szczepy Pomorza Zachodniego i Pomorza Gdańskiego 
wszystko to mówiło jednym wspólnym narzeczem pomorskim. Piękny

kawał ziemi, olbrzymia przestrzeń! Granicę tej przestrzeni dobrze jest
utrwalić sobie w pamięci - albowiem studia językowe są jeszcze bar
dziej pewne od studiów historycznych, którym niekiedy brak ogniw.
Otóż językoznawca stwierdza ponad wszelkąwątpliwość,że w czasach,
z których brak nam jeszcze ściśle historycznych dokumentów, zalegał

dźwiękiem jednego narzecza lud pomiędzy rzeką Łabą a rzeką Wisłą.

Jedno narzecze, ale mnóstwo gwar.. Fryderyk Lorentz na dzisiej
szym tylko terytorium kaszubskim naliczył aż 76 gwar, cóż dopiero
mówić o terytorium, które sięgało do Łaby!. Ale wszystkie one były

W Koszalinie znajdują się specjalne zbiory folkloru jamieńskiego, zrekonstruowano
cale izby mieszkalne tutejszych rybaków. Jeden rzut oka wystarczy na to, aby zauważyć

zbieżność z folklorem kaszubskim. Bo też to jeszcze bardzo niedawno było jednością.



do siebie poaobne w tej mierze, w jakiej podobna jest mowa Kaszuby
spod Kartuz do mowy Kaszuby spod Lęborka.

Wszystko to byli Słowianie, nazwa ta żyła w świadomości ple
miennej. Nazwa szczepu brzmiała pewnie -. Pomorzanie. Akta
łacińskie mówią na nich Pomorani, akta krzyżackie w XIII wieku
Pommern. (Nazywano te ziemie również "terra Slavie".) To nazwa
pierwotna, prawdopodobnie używana już od czasów, gdy tylko za
częto się tą stroną Europy zajmować, a więc jeszcze od czasów rzym
skich, w okresie ożywionego handlu bursztynowego.

O "Kaszubach" zrazu nic nie słychać. Pierwszy raz słyszeć się

daje w XIII wieku, ale nie przy Wiśle, tylko tam, gdzie jest dziś Me
klemburgia. Nazwą Cassubia, Cassubitae objęta była Meklemburgia,
Pomorze Zachodnie, szczególnie zaś Ziemia Białogardzka (Belgard).
Nazwa ta weszła do tytułu książąt Pomorza Zachodniego, dux Cassu
borum, dux Wenden und Kaschuben, po których nosił ten tytuł aż do
swej kapitulacji cesarz Wilhelm II.

Pochodzenia nazwy "Kaszuba" z całą pewnością nie ustalono..
Istnieje przypuszczenie, że było to zrazu przezwisko lokalne, nada
wane przez wyższe warstwy niemieckie słowiańskim tubylcom. Po
wstało podobno od zwyczaju noszenia długich, fałdzistych płaszczy,

czyli szub, które nosili mieszkańcy Meklemburgii. Inni uczeni twier
dzą, że to nazwa topograficzna.

Warto obserwować, jak się ta nazwa w ciągu stuleci przesuwa:
z Meklemburgii przez Szczecin ku Wiśle. Nie każdy prąd wody można

z brzegu rozeznać, ale gdy się na wodę rzuci gałązkę, po jej ruchach
stwierdzisz, dokądwoda bieży. Albo jest zmuszona biec. Taką gałązką

na nurcie historii pomorskiej jest owa nazwa: "Kaszuba". W miarę

postępów germanizacji chroni się nązwa coraz bardziej na wschód.
Sporadycznie pojawia się nad ujściem Wisły za czasów krzyżac

kich, około roku 1500 jest już na dobre w Gdańsku jako lekceważące

i pogardliwe określenie warstwy niższej. Tak to rozumieli Niemcy.
To, co dla nich było lekceważeniem,dla nas jest tytułem do gorącego

uczucia.

.Co z wielkiego szczepu pomorskiego zostało, w chwili gdy się za-. .

czynało ubiegłe.' stulecie? .zostało niewiele.
Liczebnie 'do pół miliona ust wymawiających słowiańskie wy

razy. Terytorialnie na zachodzie kilka wysp: wyspa hanowerskiego
Wendlandu, który należał do języka połabskiego,wyspa narzecza po
morskiego w. północnym Szlezwiku; maJy rezerwat na Rugii i wyspa
koło Koszalina.
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o niej jednak trzeba napisać osobno. Koło Koszalina, w okoli
cach wiosek Jamna i Łabusz od dawna wyróżniała się spomiędzy oko-

. licznych terenów osobna wyspa etnograficzna. Ludzie posiadają tu
inny typ fizyczny, inaczej mówią po niemiecku (dialekt dolno-nie
miecki, wszędzie tam, gdzie był podkład słowiański), inaczej się ubie
rają, inne mają zwyczaje, a gdy się wiążą małżeństwem, dobierają się

niemal wyłącznie między sobą.

Osobliwość, dziwo I Wspaniali wyzyskiwacze osobliwości tury
stycznych, rozglosili natychmiast Niemcy w stu prospektach i afiszach
niezwykłą regionalną odmianę germańską: Jamundheide. Gdy zaje
dziesz do Koszalina, w Verkehrsverein wręczą ci od razu fotografie
i prospekty, zaprowadzą do muzeum, gdzie są całe pokoje folkloru
jamieńskiego, i każą koniecznie do tego Jamna jechać. Tam ludzie
na wiosnę topią bałwana, zimą chodzą z turoniem, podczas wesel
wkładają wspani~ły ludowy strój. Prachtvolle, urdeutsche Folklore
Insel! Biedacy...

...kilka wysp na zachodzie i zwarty. blok na wschodzie Pomorza.
Niewielki blok, ale zawsze zwarta, jednolita masa mówiących po ka
szubsku. Bo tylko ci się liczą: mówiący. O innych nie wspomina się,

choć właściwie warto i trzeba. Przecież tak bardzo niedawno zacho
dził u nich ten fakt oderwania się od języka. Warstewk~ niemczyzny
jest tu wszędzie płytka i sypka. Nie grubsza jest jak młody, pierwszy
lód, który się pod lada naciskiem może. jeszcze załamać. Chcidząc;po
tych ziemiach, chodzi się właśnie po takim łamliwym lod~i~. .TYl!cQ
kilkomilimetrowa warstwa wierzchnia jest stała, pod spodem masa
wód jeszcze nie stężała. A przecież narodowoŚc i język< to. nie' tyik~
fonetyczny dźwięk, żYją pod nim głębokie złoża. procesów, które tak
łatwo nie znikająl. _. ..... ..

W połowie wieku zeszłego językiem polskim mówili ludzie z po
wiatów: słupskiego, bytowskiego; lęborskiego (oraz ze wschodniej czę

ści powiatu człuchowskiego, który już należy do Pómorza Wschod
niego; rzecz prosta, na tej części romorza wszędzie panował tYlko
język polski; będzie jeszcze o tym mowa osobno).. Razem 54 mile
kwadratowe obszaru, 405 km2• .

Rozdziału niniejszego nie można~czytaćbez mapy. Trzeba na nią

patrzeć. Dobrze patrzeć. Owe powiaty to szmat ziemi najgłębiej dziś

ze strony niemieckiej wpier'ający się'·w pblskiegranice:' To trójkąfn.a
poru, którego. wierzchołkiem jest .milisto Cżłucłiów. Jeden bok trÓj
kąta zdąża przez' Bytów i Lębork ku morzu, drugi:: zdąża wt0n: samym
kierunku przez miasto .Słupsk. . Podstawą: trójlćiita.--jestBałtyk.; I. są
w tym dwa pasy: bardziej zachodni·iwschodnL·Zacb,ódni'je"st'PJ"ote
st:ancki j mocniej, 'niemal Zup.ebj.ie·zgemiahizbw~nY:·.,w.schddni·.,. ,_.kato~

23



licki i jeszcze zupełnie żywy. W tym rozdziale jest mowa o pasie za
chodnim, czyli słupskim.

Ten trójkąt to jest resztka Pomorzan mówiących językiem pol
skim, a znajdujących się w obrębie Niemiec. Uczony rosyjski Hilfer
ding badał te strony w roku 1850, uczony polski Parczewski w roku
1880, drugi uczony polski Rudnicki w roku 1912. Relacja każdego

z nich. różna w czasie, różna jest również w obliczeniach. Cyfry są

coraz mniejsze. Kaszubszczyzna w tych stronach katastrofalnie się

cofa!
Ale jeszcze jest, jeszcze o niej mówićmożna jako o rzeczy żywej I
Ludzie tutejszych okolic mówią narzeczem pomorsko-kaszub

skim. Ale w tym narzeczu są różne gwary. Trzy gwary:
Najbardziej na zachód, a więc w powiecie słupskim, w parafii

smołdzińskiej i gardzieńskiej siedzą Słowińcy. Lingwiści dopatrują

się w tej nazwie szczepowej naj dawniejszych źródeł nazwy "Słowia

nie". Od Słowińców na wschód aż do wioski Izbicy i rzeki Łeby sie
dzą Kabatkowie albo Karwatkowie. Nazwa jest bardzo lokalna i nie
wiadomo, skąd poszła, czy od nazwy stawu w Cecenowie, czy - jak
chcą inni - kabatów, czyli kaftanów, które tu noszą białki. Wreszcie
jeszcze bardziej na wschód, aż do granicy polskiej mieszkają już tylko
Kaszubi, bez żadnego bliższego określenia. (Istnieje zapewne jeszcze
więcej nazw lokalnych; np. w zachodniej stronie, nad samym morzem
pewną grupę kaszubską nazywają jej sąsiedzi Istkami, albowiem l~
dzie tamtejsi używają często partykuły "istek"; ale nazwy te więk

szego znaczenia nie miały).

Gdy się tak te nazWy analizuje, trzeba pamiętać, że różny jest
ich ciężar gatunkowy w perspektYwie historycznej, różne je wywołały

przyczyny. Nazwa "Kaszubi", poczęta z przezwiska, z biegiem czasu
rozprzestrzeniła się i objęła cały obszar pomorski. Osiadła jako
nazwa główna na nazwy szczepowe, z których znowu "Słowińcy" wy

.dają"się nazwą bardziej zasadniczą i ważką, "Kabatkowie" nazwą póź

niejszą, lokalną, z przezwiska, ale później i na mniejszym terenie po
wstałą.

JakiIDi drogami szło germanizowanie? Wszystkimi, o jakich
tylko' można było pomyśleć. Niemieccy właściciele rolni zmuszali
swoich włościan do pozostawania na niemieckim kazaniu. (Podczas

. gdy ludość słowa po niemiecku nie rozumiała,·stąd 'jak w średnio

wieczu "niemieckie kazanie"). Niezawodnym narzędziem wynarada
wiania było wprowadzenie przYmusowej oświaty. Oczywiście nie
mieckiej. Dotychczas istniały tu szkółki prywatne i parafialne z języ-
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kiem polskim, ponieważ całe środowisko było polskie. Obecnie przy
szła przymusowa szkoła niemiecka.

Swoją wielką porcję zasługi mieli również pastorzy niemieccy.
Nie wszyscy, zdarzały się wyjątki, jak ów pastor Krommer, który
"gadal i pial po slowińsku", ale ogromna i przeważająca większość.

Zachodni teren tutejszy od dawna był protestancki. Pastorzy, przy
dzieleni do parafii, nie tylko nieśli posługę religijną, szerzyli również

germanizację. Wbrew potrzebie, wbrew istniejącemu stanowi .rzeczy
wprowadzali spowiedź, konfirmację i kazania niemieckie, a usuwali·
polskie. Dałoby się z dat tej gorliwości ułożyć smutny różaniec wspo
mnień: zniesiono język polski w zborach: w Smołdzinie - r. 1790,
w Gardnej - r. 1827, w Stojęcinie - r. 1816, w powiecie lęborskim 
r. 1811, w Cecenowie - r. 1856, w Główczycach - r. 1856, w Osieku 
r. 1856, wChabrowie :- r. 1864.

Wbrew sprawiedliwej potrzebie, ale i wbrew osobistym intere
som samych pastorów, którzy mieli sto kłopotów z ludem, nieraz
słowa w niemieckiej mowie nie umiejącym wymówić. Kroniki no
tują pod rokiem 1829 aż groteskowe perypetie pastora Jana Punschke,
który ani rusz nie mógł sobie dać rady z ludźmi parafii ruszczeckiej.
Albo ta historia z Cecenowem: "Razu pewnego wakował urząd pa
stora. Dziedzic dał w Słupsku prezentę Szymańskiemu, chłopi jednak
byli za Friedericim z Lęborka. Prezentowany przez dziedzica utrzy
mał się na urzędzie, lecz dopiero przy pomocy siły wojskowej wpro
wadzony został do zboru" (Parczewski; z pracy· tego uczonego za
czerpnięte zostały również dalsze cytaty kaszubskie).

Bo Kaszubi nie łatwo rezygnowali ze swojej mowy. Walczyli.
Stwierdzenie "ia jem z Polski" było powszechne i mocno ugrunto
wane. Wyrzucenie siłą języka polskiego schodziło się w ich świado

mości znajstraszniejszym kataklizmemI Wielu Kaszubów mówiło

Hilferdingowi, że przychodzi antychryst i będzie koniec świata.

- Starzy płakali i lamentowali, woni beli jesz Kaszebi, źe dzeci
sę muszeli po niernecku uczec, ale to nic nie pomogło. Taraz to wszet
ci muszemy Niemcami bec, to je zły; starszy nie mogą uczec dzeci,
a to je zły - wskazując na j~dną ze starszych kobiet mówił dalej 
kej wona mała beła, to wona chca sę po kaszebsku uczec, ale woni nie·
dozwolili ksandz i szkolni.

. - Przyszedł cwang i muszeło wszytko polsko zagubione bec
i wszytko po niernecko bec: Ta polska mowa muszeła wustac, Ldlo.
tego jen beło zażegnonie po niemecku:

Najgorsza była ta przepaść, która otwierała się międży starszym,·
a młodszym pokoieniem. -Rodzice przestali rozumieć.dzieci. Stało się

faktem, .że tylko starzy ludzkumieli po kaszubsku, młodZież zaledwie
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W czasach, kiedy nad całymi

południowymi brzegami Bał

tyckiego Morza mieszkał lud
słowiański, szumiały tu gęste

lasy, kwitło bujne życie przy
rody. Człowiek współżył naj·
ściślej z jej błogosławionym

i życie krzewiącym rytmem.
GęstY bór dawał osłonę i bez
pieczeństwo, dostarczał mate
riału na żeglarski sprzęt, po
chylał się cieniem nad uznojo
nym wypoczynkiem człowie

ka. Ale już rychło zaczął iść

od zachodu łoskot siekiery
uderzającej w pnie słowiań-

. skiego boru. Naprzód z dale
ka dawał się słyszeć łomot pa
dającego lasu, później szła ta
niszczycielska siła coraz bar
dziej na wschód. W wieku
XVIII było już tak, jak nary
sotwał na ilustracji artysta: na
zachodnich połaciach tylko
nieliczne wyspy słowiańskiego

lasu, zwarty szereg został

.mocno cofnięty ku wschodo
wi. Ale przez dwa następne

wieki cofanie szło jeszcze da
lej. Rok 1920 wreszcie je za
trzymał,.zatrzymał na liniach,
które rysoWnik zaznaczył jas
nyIni kreskami. Las słowiań

ski przystanął w miejscu~ I
chyba już ostatecznie, chyba
już na zawsze, na wieki. Że

romski napisał takie zdanie,
myśląc o tych sprawach: "Od
tąd już Niemiec iiigdy nie
pójdzie na wschód"; Napisał,

a odzewu i odpowiedzi szukał

w polskich sercach. Bo spra-
. wa postępu ofensywy czy jej
ostatecznego zatrzymania 
w nich tylko się rozstrzyga.





po parę wy,razów; obecnie ta granica wieku jeszcze bardziej przesu
nęła się w latach, już tylko starcy zagadają po kaszubsku, po sło

wińsku. Gdy Parczewski zjawił się w tych wsiach, Kaszubi nie mogli
wyjść z podziwu, że taki młody, a umie po ·słowińsku.

W kronice zboru w Cecenowie zanotował pastor taką uwagę:
"lm Jahre 1876 wurde der leizie kaschubische Gottesdiensi und
Abendmahl gehalten, es war kein Bediirfniss mehr vorhanden, da nur
3 alte Witwen vorhanden waren, welche auch deuisch sprechen
konnien". (W roku 1876 zostało odprawione ostatnie nabożeństwo po
kaszubsku; nie było żadnej potrzeby utrzymywania dalej takich na
bożeństw, ponieważ żyły jeszcze tylko trzy stare Kaszubki, które
zresztą również umiały po niemiecku).

Bóg go tam wie, jak z tym "Bediirfniss" było naprawdę. Ale na
prawdę kasowano język polski, gdzie się tylko dało. Kaszubi się bun
towali: jedni próbowali oporu, inni przepowiadali przyjście antychry
sta, jeszcze inni po prostu emigrowali. W połowie zeszłego wieku, za
rządów szkolnych nauczyciela Kupelke, z jednej tylko wsi Cecenów
wyemigrowało stu ludzi. Od tych lat zaczyna się masowa emigracja
z całej Kaszubszczyzny do Ameryki. Przez lat osiemdziesiąt niemal
trwająca. Jedni osiedlali się w Stanach Zjednoczonych, jak w owej
miejscowości Herman, w stanie Minnesota, gdzie burmistrzem był

Mare-Miszewski, inni w dalszych okolicach, a wielu wyjeżdżało do
Kanady. Pod Ottawą istnieje cała polska okolica, w której miesz
kają sami Kaszubi.

Rozmawiałem z człowiekiem, który zwiedzał te kaszubskie
okolice.

- Żeby pan wiedział, jak CZYs'tą kaszubszczy~nę zachowali do
dziś. I rzecz dziwna, poznikały germanizmy z języka. Kiedym zwie
dzał te miejsca. w których na emigracji osiedlali się Kaszubi, zawsze,

. nieodmiennie panował tam ten sam krajobraz: lekko pofalowany,
przecięty małymi rzekami, przysiadły nad wiankiem zalesionych je
zior. Nigdy nie wybierali inaczej, zawsze tak, jak było u nich w oj
czyźnie. Nie mogli żyć w niej swobodnie, pełnym życiem, więc prze
nosili ją przez morze...

Wzruszające są opisy, nawet obce, nawet niemieckie, jacy to byli
ci Kaszubi zn,ad Ba!tyku. Ludzie zacni, dobrzy, cnotliwi, gościnni.

J serdeczni, zbliżeni do siebie, jak rzadko, w obliczu strasznego niebez
pieczeństwa: po nabożeństwach na cmentarzu cerkiewnym całowali

się i - jak podaje niemiecka kronika - "und es war ein Leib und eine
Seele, nicht wie jeizt bei den Deuischen" (- i było to jedno ciało

i jedna dusza, nie tak, jak to jest obecnie u Niemców).
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Tak było w gminach protestanckich, a jakże musiało być wgmi
nach katolickich! Bo i ten problem zaznaczył się w tym zakątku: pro
blem różnicy religijnej I Ale tylko tak: gminy protestanckie germani
zowały się prędzej, gminy katolickie opierały się dłużej, opierają się

do dziś. Nadgraniczne gminy w powiecie bytowskim były katolickie
i do dziś czysto mówią po polsku. Powtarza się ta sama sprawa, co na
Łużycach. Przyczyna, dla której północne Łużyce słabną coraz bar
dziej, południowe trwają. A trwają dlatego, że są katolickie. Działa

tu kontrast i różnica religijna. Katolicy w środowisku protestanckim,
niemieckim mają nie tylko odrębność języka, mają jeszcze odrębność

religii. Wyrasta problem tak ważny na wszystkich słowiańskich tere
nach w obrębie Rzeszy: ..Katolik to Polak, to Kaszuba, a protestant
to Niemiec". Ciekawą rzeczą dla ustalenia ciągłych wpływów polskich
na te strony jest fakt istnienia tu bardzo starych kościołów pod we
zwaniem świętego z Wawelu, św. Stanisława Biskupa.

Katolickie są wsi takie jak Rozłazin, Ugoszcz, Niezabyszewo,
Wierzchucin i wiele innych. Gdy nie było kościołów w miejscu, Ka
szubi z Pommern przechodzili przez granicę prowincji na teren dzi
siejszego Pomorza polskiego, do wsi parafialnych: z Wierzchucina do
klasztoru Cystersek w Żarnowcu, do Parchowa, do Tułowa, do Go
widlina.

I rzecz elektryzująca: ten sam problem istnieje do dziśl Kaszubi
z terenu niemieckiego przechodzili na polską stronę (dopóki im tego
nie zakazano) nie tylko dla zobaczenia się z krewnymi, dla załatwienia

spraw rodzinnych, ale i z motywów religijnych, na nabożeństwa, na
odpusty.

Długi czas po wojnie ludzie z pogranicznej wsi Wierzchucin cho
dzili do swego kościoła parafialnego w Żarnowcu, bo granica prze
krajała parafię na dwie części. Nie w smak było Niemcom takie cho
dzenie na polską stronę: wybudowali niedawno kościół w Wierzchuci
nie. Wydawałoby się, że wszystko jest załatwione. Tymczasem nie.
Przed rokiem gruchnęła po całych Kaszubach wiadomość o niebywa
łej profanacji: procesja Bożego Ciała w kościele wierzchucińskim zo~

stała sprofanowana uczestnictwem tajnej policji!
Władze niemieckie walą w pas pograniczny górę pieniędzy. Wy

sadzają się i wysilają. W pewnej miejscowości granica przecięła na
dwie połowy łąkę. Gospodarzowi po niemieckiej stronie dali długo

terminową pożyczkę i zwieźli kilkanaście worków sztucznego nawozu
za darmo. Połowa łąki wybujała wspaniale, zielone soki aż tryskają ze
ździebeł trawy, druga połowa w porówaniu - chuda, niska, zwykła.

Tylko przyjść, od razu się widzi: to wspaniałość, a to pospolitość.

Taka zapobiegliwość lepsza jest niż plakat - żywa, zielona reklama.
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Takich żywych reklam jest wiele. I nie mogą wydziwić się Niemcy, że

mimo tego wszystkiego, mimo tryskającej sokami trawy Kaszubi, któ
rych do głębi przejęła wieść o profanacji procesji, zwracają swoje
oczy i serca do... chudej połowy łąki. Ci zmaterializowani Kaszubi!

Niemcy nie mogą wyjść z podziwu. Niemcy nie rozumieją. Nie
pierwszy raz.

Jeden z Kaszubów koło Słupska mówił:

-My stari możemy po kaszubsku, młodzi nie.
A inny:
- Ci co pólsta, szacy mogą po slowińsku. Ninia te mlodzi wicej

nie mogą.

Szkoła, zbór, sprawy zarobkowe i karczma (bo karczma zdziałała

wiele złego) wpływały na to,· że język się wynaradawiał.

, Któryś z Kaszubów opowiadałParczewskiemu, że chodził do nie
mieckiej spowiedzi, bo miał białkę rodem z Retchojc. A ktoś inny
narzekał na nauczyciela, że z ich mowy, z ich obyczajów:

- Śmiał sę a podkarbiał.·

Jeszcze inny zauważył znowu:
- Ksandzowe nic po polsku nie uczą, chcą polską wiarę za

tampic.
, Skargi biegną jedna za drugą.·

- Gdy grossmama wumierała w roku 1842, umarłej dano w zarg
kancjonał słowiński, bo go tam już czytać nie umiano.

I oto wyłania się szczegół, który aż poraża swoją straszliwą wy
mową. Ustalił się zwyczaj, że gdy w jakiejś rodzinie zanikała znajo
mość dawnej mowy, książki do nabożeństwa i śpiewniki w kaszubskim
języku pisane (np. Katechizm mały dr Marcina Lutra z niemieckiego
języka w słowieński wystawiony przez Michała Pontana, sługę słowa

bożego w Smołdzynie) wkładano do trumny ostatniej osobie z ro
dziny, która jeszcze po kaszubsku mówiła. Na znak i symbol. Przej
mujący symbol.

Niekiedy całe wioski taki pogrzeb urządzały: tak się stało

w Szmołdzinie (w którym jest zresztą bogate archiwum lokalne).
\ .

"Gdy jednak starzi zdechli a młodi czytać już po polsku nie mogli,
przy budowie nowego kościoła w roku 1874 wrzucono stare, w nie
zrozumiałym dla żyjącego pokolenia języku drukowane księgi religijne
do podziemi kościelnych. Tam je zamurowano na zawsze" (Par-
czewski). .

Tak to zeszło śpiewnikom, tak kancjonałom, których jedynym
żywiołem jest lotna pieśń.' Zamykano je w trumnach I albo w kryp
tach, po cmentarzach. Cóż za patos'w tym zwyczaju!



Można by o tym życiu pisać obszerne powieści, a opowieść by
łaby dostatecznie barwna, aby przejąć czytelnika. Kto wie zresztą,

czy nie przełamie się kiedy milczenie o tych sprawach i nie zmaże

wstydu: i powstanie porządna, wszechstronną monografia o Ziemi
Słupskiej, Lęborskiej, Bytowskiej.

A na razie przynajmniej parę informacyj jeszcze:
Równocześnie z procesem wynaradawiania szedł proces prze

ciwny: zdarzały się wypadki, że Niemcy się kaszubizowali. Bo odpór
był silny, poczucie rodowe potężne. Utarła się w języku niemieckim
nazwa takiego uparciucha: Steinkaschube. Czyli, że jest twardy jak
kamień. Nawet gdy już nazwiska się niemczyły, duch pozostawał sło

wiański: w pewnej wsi były rodziny Piotterów, Bogadtków, Schiman
ków i Gresenów i żadna z tych rodzin słowa nie umiała po niemiecku.

Nazwy miejscowościsą do dziś w przeważającej mierze słowiań

skie, choć chrzty pruskie, zwłaszcza w ostatnich dwóch latach, sieją

tu prawdziwe spustoszenie. Na ilość nazw wiejskich w powiatach: .

bytowskim 54, niemieckich istniało tylko 4,.
lęborskim 139, niemieckich istniało tylko 4,
słupskim 150, niemieckich istniało tylko 5.

Zdarzały się ponadto takie wypadki, że nazwy niemieckie po
pewnym czasie zupełnie ginęły. Dawny słowiański charakter pozostał.

również w nazwach miejsc niezamieszkałych(Flurnamen). Warto wy
mienić kilka: Pletka Bruch, Alt Londzke, Gohrken, Blotki, Lonken.
W powiecie słupskim zachowała się ciekawa osobliwość: oto każde

gospodarstwo posiada swoją stałą, pni.dawnąnazwę: Pisanke, Marcynk,
Szymonke. Gospodarz nabywając takie gospodarstwo musi przyjąć

do swego nazwiska nazwę gospodarstwa. Gdy nowonabywającymjest
Niemiec, na przykład Herr Schultz, jego nazwisko brzmi odtąd

Schultz-Plsanka.
Wbrew oczekiwaniu, wbrew temu, co uparcie twierdzą Niemcy,

w każdym tamtejszym Kaszubie żyje świadomość łączności z Polską.

Gdy Kaszubę spod Słupska czy Smołdzina pytał Parczewski o Kluki,
mówiono mu:

- Tam wszande są polski ladze.
A o sobie mówili:
- Ja jem z Polski.
W roku 1890 był w Niemczech powszechny spis ludności. W ru

brykach "język" w pewnej okolicy powiatu bytowskiego 108· Kaszu
bów napisało "język polski", a tylko 22 "kaszubski". W innych tam
tejszych powiatach było znów tak:' Rzecz si~ miała przeciwnie, niż na
Pomorzu Gdańskim. Bo tam: w powiecie puckim 25 język polski -
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651 j. kaszubski, w kartuskim 378 j. polski - 286 j. kaszubski, w wej
herowskim 166 j. polski :.....-- 379 j. kaszubski.

Jednym z ośrodków, które najodporniej, najpowolniej podda
wały się germanizacji" choć ostatecznie dziś już zgermanizowane zo
stały, był wąski pas nad samym Bałtykiem,przy brzegach Jeziora Gar
deńskiego i Łebskiego, a szczególnie wsi Kluki i Izbica (Giesebitz). Je
zioro Łeba nazywająKaszubi "ŁebskaRebacaja", ponieważposiada ono
dużo ryb; są w nim: uekonie, karóse, uososie, liny, menki,wangorze.
W morzu zaś żyją ponadto: flandry, preklingi, jasotre, sledze i piekonie.

W pracy Parczewskiego opisany jest dość dokładnie folklor ka
szubski. A więc i sposób budowania wsi - podłużny (przeciwnie niż

u Połabian, gdzie był półkolisty), są opisane i ubiory, i zwyczaje, i opo
wieści, i zanotowane teksty pieśni. Mowa jest również o zabobonach,
o Smantku, albo Złym, oraz o kraśniętach, które są duszkami domo
wymi; na ogół przyjaznymi dla człowieka, ale nie daj Boże zadrzeć
z nimi złym traktowaniem.

Z zapisanych przez Parczewskiego opowieści ludowych wynoto-
wuję na tym miejscu następującą: •

"Przy Chmielnie była pogańska córka Zuzanna. Złożyła drzewa
na budowę kościoła i zbudowała kościół. Ojca prosiła, aby jej pienię

dzy przysłał, pisząc, że buduje zamek. Ojciec był jeszcze pogan;
gdy przyjechał i zobaczył, że to kościół, dał ją przebić na dwirze.
Przebili ją i wrzucili do jeziora, wtedy i dzwony poszły za nią w głąb

wody. Idąc dzwoniły imię jej: Zuzanna.

Była święta Katarzyna,
Miała ojca poganina.

Jeden dzwon wydostali na wierzch. Na Boże Narodzenie dziew
czYna była nad wodą i zobaczyła dzwony; jeden uchwaceła i wy
ciągnęła. Gdyby była chwyciła wielki, to by inne także wyszły za nim,
a było ich razem trzy. Tylko jeden mały przyszedł do góry, a gdy go
wzięli do torma, śpiewał zawsze: Zuzanna, Zuzanna, tak że go przelać
musieli. Inne dwa pozostały się w wodzie i wołały: my nieszczęsne,

gdyby wielki wzięła, to byśmy wszystkie wyszły."
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Ze stanu podróży naszej wynika, że

jesteśmy jeszcze w Niemczech, ale prawda
etnograficzn~ nie zna sztucznych granic po
działu. Cóż można począć na to, że część

Kaszub została w granicach państwa nie
mieckiego? Czy dlatego opis Kaszub rozbić

na dwie części, czy dlatego zniszczyć kon
strukcję sprawozdania?

Nie chcąc tych zbrodni popełniać, zo
stawiamy nasze powłoki cielesne nad jezio
rem Łeba, oddane pod dobrą opiekę panów
z " Gestapo", myślą zaś przekraczamy gra
nicę. Idziemy drogą przez Wierzchucin i Żar

nowiec, drogą, która dziś zarosła wysoką

trawą. Nikt tędy nie jeździ, coraz mniej
ludzi chodzi.

A przeszedłszy .tę drogę znajdujemy
się niebawem w sercu Kaszub, w morzu Ka
szubszczyzny.

Nie rozumiało się tego dawniej, ale te
raz zrozumieć trzeba: Kaszubszczyzna to
wielka, niezwykła rzecz. Takie zrozumienie
nie jest rzeczą łatwą. Przyznaję. S.am mie-



szkałem na Pomorzu wiele lat, nad brzegiem byłem wiele razy, a nie
mogę twierdzić, żeby zrozumienie przyszło prędko i łatwo. Jesteśmy

z Kaszubami złączeni najściślej, jesteśmy jednej krwi i jednej mowy,
de daje się odczuwać jeszcze pewna psychiczna przegroda, która nie
pozwala na pełną, idealną harmonię.

Krąży o Kaszubach wiele uszczypliwych wiadomości, które plot
karskie języki roznoszą po kraju. A że ci Kaszubi zmaterializowani
i skąpi, a że są zniemczeni, a że z letników drą skórę, a że są separa
tystami, i w końcu, że są wśród nich tacy, którzy twierdzą, że narzecze
kaszubskie to jest osobny język, równie dobry jak język polski.

Pomału. Stać nas na zrozumienie roli intryg niemieckich w pro
cesach historycznych, niechżeż zdobędzie się Polak na zrozumienie
chwili dzisiejszej.

Przede wszystkim, kto to są naprawdę ci Kaszubi?
Tytuł niniejszego rozdziału powiada o nich "Motyl w jantarze".

I to jest prawda. Jantar, jak wiadomo, jest dawną nazwą na bursztyn.
Zdarza się, że w wyłowionej bryle bursztynu można zobaczyć pod
słońce wtopione w stwardniałą żywicę, świetnie zachowane stworze
nia: żuki, biedronki, motyle. Jest podanie, ze gdy się taką bryłę deli
katnie rozłupie, dawny stwór ożywa i leci na dalszy ciąg swego życia,

przerwanego wiekami snu.
Mało które porównanie, mało która analogia wydaje się trafniej

sza nad tę właśnie: Kaszubszczyzna jest motylem zachowanym
w jantarze. Kiedyś, w wieku XII, XIII, XIV wszystkie ,?ząstki Polski
były równe, szły równym krokiem historycznym. Ale później się te
rzeczy zmieniły. Pewne części poszły szybciej, inne musiały czekać

na swoją kolej. Były takie, które w tym czekaniu zatraciły się, dały

.zdławić, za mało bohaterstwa duchowego wykazując, albo za mało

pomocy doznaj ąc. .
A z Kaszubami było inaczej. Pomocy też niewiele doznawały.

Ale mimo to zasklepiły się w sobie, jak w żywicę, i trwały, i trwały,

. nie załamując się przez siedem stuleci! Wszystkie siły używane tu
były na to, aby się nie dać. Może dziś przez to nie są tak bardzo
posunięte w rozwoju. może nie są takie paradne,· błyszczące i świa

towe jak inne części Polski, ale za to mają jedną właściwość, której
inne nie posiadają: za trzymaly w pełnej świeżości te cechy,
którymi odznaczała się Polska średniowieczna. Profesor
Baudouin de Courtenay stwierdził: Kaszubszczyzna jest bardziej pol
ska niż polszczyzna sama. Uwaga odnosiła się do mowy; tkwią w niej
przecież jeszcze dotąd formy, przez które język polski przechodził,

są w niej jeszcze dźwięki, o które dzisiejszy język polski jest uboż-
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szy; te d"źwięki, które tak okropnie rażą delikatne uszy i poczucie
estetyczne letników.

Uwagę profesorską można odnieść do wszystkiego innego na
tym terenie: do folkloru, do zwyczajów, do pieśni. Wszystko jest tak,
jak było dawniej, przed tysiącem lat. Muzeum przeszłości, które nie
zastyga nieruchomo w nudzie muzealnych sal, ale żyje. Z całej Polski
powinny się na te miejsca odbywać pielgrzymki: aby Polak mógł

przyjrzeć się źródłom swego narodu.
Że Kaszuba jest zamknięty w sobie i nieufny? Złożyły się na to

powody. Trzeba przecież obiektywnie przyznać, że Polska nie zawsze
miała czas na pamięć o Pomorzu. Że zaprzątnięta innymi troskami,
troskę o Pomorzu zostawiała na czas sposobniejszy. Z pierwotnego
terenu pomorskiego obroniła się niemczyźnie zaledwie jedna piąta.

Reszta poszła na stratę. Może o tym Polak pomorski nie myśli, może

sobie tego jasno nie uświadamia, ale jest przecież w człowieku

instynkt samozachowawczy, jest zbiorowa, plemienna racja, która
boleje nad stratą i zapytuje o przyszłość.

Kto potrafi oderwać oczy od dnia dzisiejszego i spojrzeć na rze
czy z wyżyn dziejowych, ten dojrzy: było wielkie plemię pomorskie.
Z tego wielkiego plemienia krok po kroku, skrawek po skrawku,
piędź po piędzi - odejmowano. Dziś pozostał niewielki obszar. Ostat
nia reduta lechickiego plemienia Pomorzan. Trzeba wiedzieć: dzień

dzisiejszy to przecież nie kres ataku germanizacyjnego, to przystanek.
Przeciwne wichry historii uderzają w Pomorze, ono znaj
duje się na drodze niemieckiej ekspansji.

Przeszłość i przyszłość zbiega się na tym bałtyckim wybrzeżu

i ustami Kaszuby zadaje pytanie. Dwadzieścia lat temu Polska wró
ciła na ten teren, powrotem swoim dała odpowiedź, ale zarazem
wzięła odpowiedzialnośćza przeszłość i przyszłość.

Derdowski tak scharakteryzował swoich rodaków:

Męstwo, chytrosc i upartosc, fife i wekręte
Jesz Kaszube do dzys po nim "(Świętopełku) mają w spodku

wzęte.

Niechętny język męstwo przekręca na upór, chytrość pomawia
o fałsz, "fife" o złośliwość, bo plotkarz nie rozumie, że wszystkie te
cechy urobiły się w zmaganiu z wrogiem, w siedmiu wiekach ciężkiej

rozgrywki. Cóż jednak znaczą takie przywary wobec fanatycznej pra
wości Kaszubów! "Kaszuba jest katolikiem (z wyjątkiem najbardziej
zachodnich skrawków, już za granicą niemiecką położonych), a katoli
cyzm pojmuje akurat w ten sposób, jaki Akcja Katolicka forsuje dziś
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na innych terenach: w praktyce codziennej. Na Kaszubach nie ma
zabójstw, nie ma kradzieży, pijatyk i hulanek. Panuje surowy styl
życia. Przyjście na świat nieślubnego dziecka jest wyjątkiem i rzad
kością. Trzeba zrozumieć, jak w takim środowisku działa przykład

starosty, który nie chodził do kościoła i żył w rozwodzie z żoną

a w konkubinacie z rozwódką.

O każdym takim wypadku dowiadują się natychmiast całe Ka
szuby, a ponieważ·Kaszuba nie umie rozróżnić urzędnika od państwa,

zgorszenie jest wielkie i powszechne. Bo zżycie i solidarność społe

czeństwa tutejszego jest jedną z najbardziej imponujących cech. Po
nieważ jest tych Kaszubów mało, ponieważ niemal wszyscy są ze sobą

w jakiś sposób spokrewnieni albo spowinowaceni, a związki rodziime
pamięta się tu bardzo dokładnie, trzymają się oni w silnej łącz

ności. Spadek po czasach niemieckich. Powiadają żartobliwie, że gdy
Jabłonowski spod Pucka kichnie o godzinie dziesiątej, o pół do jede
nastej wiedzą o tym pod Wejherowem. W tym "fifie" jest sporo
prawdy. Solidarność i spójnia taka, jak u Żydów, może zresztą

i u nich się tej cnoty poduczyli, bo dawniej było tu Żydów wielu,
"każdy Kaszuba miał swego żydka". Teraz nie ma ich tu wcale. Chyba
z nowego, powojennego importu.

O nieufności Kaszubów, podejrzliwości i zamknięciu się w sobie
panuje ustalona opinia. Ale czy rozumie się istotę tej właściwości?

Opowiadano mi na Kaszubach taką autentyczną anegdotę:

Któregoś roku jakiś instytut naukowy wysłał na Pomorze kilku
młodych uczonych do przeprowadzenia badań socjologicznych. Lu
dzie jak ludzie. Jeden był chłop szczery i otwarty, mimo doktoratu,
i umiał z wieśniakami dojść do ładu, inny był nadęty, dostojny, "nie
do ludzi". Zwłaszcza nie do Kaszubów, którzy są zamknięci w sobie
i trzeba dopiero zyskać ich zaufanie. Poza tym obdarzeni są poczu
ciem humoru i nadętość umieją wcale pięknie prześmiać. Tak się

właśnie zdarzyło z tym młodym uczonym.
Pan doktor od socjologii chodził i badał zwyczaje kaszubskie.

Badał również potrawy, jakie Kaszubi jadają. Do jednej chaty przy
szedł i powiada:

- Zgotujcie mi, ojciec, taką potrawę, jaka u was uchodzi za
najbardziej galową i najbardziej kaszubską. Ja tu przyjdę za dwie
godziny, a wy mi to ugotujecie.

Powiedział i wyszedł bardzo przejęty swoją ważnością.

- Mało od niej nie pankł - mówi mi mój znajomy Kaszuba.
Gdy wyszedł, gospodyni i gospodarz porozumieli się szybko,

białka bierze się wnet do gotowania. Zdjęła z kołka największy gar
nek, do tego garnka nalała ze dwa litry mleka, dodała cukru, wanilii

367



i grysiku. A' gdy to już wszystko razem było, usadzono do środka

dobrego, tłustego węgorza. Potrawa w garnku gotuje się godzinę,

gotuje się dwie.
Po dwóch godzinach przYchodzi pan doktor i pyta:
- Potrawa jest?
- Jest.
- No to będę jadł.

Postawiła gospodyni wielki talerz i nalała węgorzowej polewki.
Pan doktor spróbował ostrożnie i krzywi się. Pyta:
- Co to jest?
- A no polewka z wangorza.
- Potrawa kaszubska?
- Kaszubska.
Więc zatkał nos i zamknął oczy, i je, a je. W końcu zjadł cały

talerz.
- Dać jeszcze?
- Nie. Jeden talerz wystarczy.
Po kilku tygodniach pan doktor napisał długi artykuł o "regio

nalnych potrawach kaszubskich". Gdy numer tego pisma z artykułem

zaszedł na Pomorze, całe Kaszuby zrywały boki z "wangorzowej
polewki".

Tak z zarozumialcami. Z innymi inaczej. Kaszuba jest nieufny,
ale gdy raz przed kim serce otworzy, największe tajemnice zwierzy,
najlepszym, najwierniejszym przyjacielem będzie. Wiem o tym, że

w obecnej na przykład chwili na tym przyjacielstwie rośnie kilka
książek o Kaszubszczyźnie. Tacy są więc: z wierzchu może chytrzy,
może zamknięci, może mruki i materialiści, ale "ludzie dobrzy na
wskroś. Gdy przyjechali tu z głębi Polski, z Podhala, z Małopolski

koloniści i kupili kaszubską ziemię, bieda z początku aż piszczała
u nich. Wówczas Kaszubi, których ziemię, bądź co bądź, zajęto, po
życzali kolonistom zboża, kartofli, konia do orki.

A najważniejsze, że zabici, zatwardziali, nieprzejednani Polacy.

A jo z duszą i ze sercem Polok jem jak oni,
Me Kaszube, jesz sfrzeżeme Polsci. morsciech granic,
A w Warszawie naszybraca mają naju za nic.

(Derdowski)

Opowieść o polskości Kaszub jest jedną znajpromienniejszych
kart naszych ostatnich dziejów i pod względem wymowy równać się

może chyba tylko z podobnym fenomenem na Śląsku, gdzie również

przez wiele wieków panowania niemczyzny zachowała się czysta i ży

wa polskość. Nie miejsce tu na pisanie obszernych i wyczerpujących
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Nieraz liche krowiny muszli stawać w zaprzęgu i wykonywać ciętkll pracę w ka
szubskim polu. Ale co roku z wiosnll pole szumi bujnll zielenili nowego życia.

studiów O polskości' Pomorza. Tylko kilka drobnych i świeżych przy
czynków. Choćby ten przykład równoległy z \Vrześnią:

O dzieciach z Wrześni wie cała Polska, wie cały świat z odezwy
Sienkiewicza. Któż natomiast wie o dzieciach spod Kartuz, które
uchyliły się od nauki pacierza w języku niemieckim? Pan dr Aleksan
der Majkowski, którego niedawny zgon opłakiwały całe Kaszuby,
jedna z najpiękniejszych postaci tutejszych, lekarz z Kartuż, pozo
stawił w swoich zbiorach protokół lekarski z oględzin dzieci kartu
skich zbitych przez niemieckich nauczycieli. To nie było bicie, to
była masakra. Nie pręgi, ale rany aż do kości.

Była na Pomorzu Września, byli również Drzymałowie. Nie
jeden. Kilku. Gdy im nie pozwolono budować, mieszkali przez całe

lata w wozach. Czy raz jeszcze nie potwierdza się fakt, że Pomorze
leży na uboczu: któż o tych bohaterstwach wie, kto pamięta?!

Za czasów niemieckich nauczyciele i sołtysi urządzali różne uro
czystości, na przykład w imieniny Wilhelma. Dla dzieci w szko'le, dla
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dorosłych w' sołectwie. Na czterdzieścioro dzieci - przychodziło

osiem, dziewięć. Dorośli nie przychodzili wcale. N a zapytanie od
powiadali:

, - Szklankę piwa i bułkę mogę oglądać i w domu.
Bo ażeby złowić na uroczystość zmaterializowanych Kaszubów,

aranżerowie obiecywali im poczęstunek. Że niby cesarz Wilhelm jest
taki dobry i pamięta o Kaszubach. Cesarz Wilhelm, który nosi, .obok
wielu innych, właśnie tytuł: "dux Cassuborum".

Swoją drogą niełatwe nieraz musiało być stanowisko takiego
urzędnika niemieckiego. Bywał jedynym Niemcem wśród żywiołu

kaszubskiego. Działał, był ważny, a w zamian za to doczekiwał się

ładnego epitetu, którym Kaszubi obrzucali wszystkich urzędników

niemieckich: "ufrzydupszczy"...
Za akcję wynaradawiającą nie tylko brzydki przydomek, ale

i coś gorszego: "Coca Rabca". O tej jednak instytucji, której opis
zawdzięczam magistrowi Makarewiczowi, parę słów więcej.

"Coca Rabca" to była cała instytucja, jakaś wendeta rodowa.
Zapoczątkowała ją szlachta kaszubska, która odznacza się gorącą

i rzutką krwią. Później rozeszło się to na całe Kaszuby.
W każdej wsi było kilku młodych mężczyzn, którzy wiązali się

głęboką tajemnicą i zakładali "Cocę Rabcę", a raczej przejmowali ją

od poprzedniego pokolenia. Organizacja wyłącznie konspiracyjna, nikt
nie wiedział, kto do niej należy. Gdy jakiś urzędnik-niemiecki, żan

darm, nauczyciel, sołtys, zbyt silnie dawał się we znaki Kaszubom,
którejś nocy zostawał przyłapany przez kilka par silnych ramion.
Po mocnym przytrzymaniu przystępowałado "kulturtriigera" słowiań

ska "Coca Rabca", to znaczy mężczyzna przybrany w kobiece stroje;
zdejmowaładrewniany chodak z nogi i grzała draba ile wlazło; w tym
czasie inni pomagali kijami, a 'jeden wygłaszał zmienionym głosem

przyczyny, dla których wyrok jest wykonywany. Lanie nie było baga
telne, było ostre, doskwierające, obliczone na trzytygodniowe co naj
mniej leżenie w łóżku. I co naj ważniejsza, takie, które zmuszało do
milczenia. Bo niechby zbity pisnął słowo, dochodzenia i tak do
niczego nie doprowadzały, a "Coca Rabca" miała pamięć przeraźliwie

dokładną i wstępującą: każde następne bicie było mocniejsze od po
przedniego.

Zdarzały się wypadki zbiorowego oporu wobec władzy. Gdy
wójt nie chciał dać jakichś papierów, przychodziłagromada mężczyzn

z kijami i posłuch wymuszała, co prawda niekiedy ze złymi następ

stwami, bo w procesach późniejszych następowały ostre wyroki ska
zujące. Z tej serii naj głośniej doprasza się sławy wspaniały, niestety
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nie dość jeszcze głośny, bunt robotników-Kaszubów w fabryce amu-
nicji w Kokoszkach. .

Było to już w latach wojennych. Wśród Kaszubów wrzało; wszę

dzie mówiło się: "Polska bandzie". Aby prędzej była, umyślili odmó
wić pracy w fabryce amunicji, jaka znajdowała się' w Kokoszkach.
Rozumowano tak: im mniej amunicji dostaną Niemcy, tym szybciej
załamią się militarnie, tym prędzej Polska powstanie.

Była też taka historia z Rexem. Komisarz policji niemieckiej
w Kościerzynie nazywał się Rex. Takie oryginalne nazwisko, trochę

śmieszne i kłopotliwe, bo obdarza się nim nieraz także i psy. Tak



właśnie traf zrządził, że dobry Polak, gospodarz spod Kartuz,
a w wolnych chwilach bibliotekarz polskiej biblioteki, nazwał swego
psa też Rex. . .

W owe 'czasy do zajęć komisarza policji należało rewidowanie
polskich bibliotek: czy, broń Boże, nie zawierają jakich książek zaka
zanych. Wybrał się razu pewnego komisarz pod Kartuzy do owego
bibliotekarza. W chodzi, a tu izba pełna gospodarzy. Czas zimowy
był, książeczki z Poznania cichaczem właśnie nadeszły, pogwarka
szła aż milo. Pies leży pod piecem. Pan komisarz wchodzi i pyta:

- Hier ist die polnische Bibliothek?
- Tu.
- Jestem Rex, przyszedłem zrobić rewizję.

Na to gospodarz podszedł do drzwi, otwarł je szeroko, aż

buchnęła mroźna para, i stanąwszy na środku izby ~akrzyknął:
- Rex raus! .
Komisarz skamieniał. Zrobił się purpurowy. Spojrzał po obec

nych i gotował się do groźnego,wystąpienia. Ale już zaczęły się śmie

chy i chichoty wśród zebranych. Więc spiorunowawszy Kaszubów
wypadł na powietrze.

Nie darował obrazy. Przed sądem brat szlachcic Kaszuba tłu-

maczył się: .
- To wcale nie na wysoką osóbę 'pana komisarza Rexa wołałem,

wołałem na swego psa. Gdy my Kaszubi siedzimy wizbie, pies może
być razem, ale gdy wszedł przedstawiciel władzy, nie wydawało mi
się godne, aby przebywał razem z psem. Zwłaszcza, że się tak
samo nazywają. To i zawołałem: "Rex raus!"

Kaszubi mają głęboki żal do swej Macierzy, że nie zabrała swego
czasu Gdańska. Gdańsk był przez wiele wieków stolicą Kaszubszczyz
ny, ta tradycja utrzymuje się do chwili obecnej. Pamiętają Kaszubi
Gdańsk, pamiętają dobrze te chwile w roku 1919, kiedy w Lęborku

stała tylko jedna kompania wojska i to w dodatku dowodzona przez
Soldatenraty, a miejscowi Niemcy, widząc, co się dzieje, przysyłali

delegacje do zawiązujących się władz polskich. Delegacje mówiły:

- Jeśli chcecie, to sobie Lębork weźcie.

A w Gdańsku~Niemcy na gwałt uczyli się po polsku. Takie to
były czasy. tylko że nie mogliśmy wszystkiego na raz robić: wschód
się palił. .

Kaszubi są przywiązani do języka. Mówił mi jeden znajomy
rybak o takim, który poszedł do miasta i później po powrocie udawał.

że zapomniał swojej mowy.
- Jakbym mu tak z lewa...
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Na całym terenie Kaszub utrzymuje się OpInIa, że język polski
jest językiem odświętnym, kaszubszczyzna mową na codzień.

- Ludzie w mieście mówią tak z wysoka, a u nas tak po prostu.
Język polski jest językiem nabożeństw kościelnych: nieszporów,

majowych modłów. Warto wejść w maju do któregoś i kościołów

kaszubskich: litania do Matki Boskiej płynie naj czystszą,. najprze
śliczniejszą mową polską.

W Chojnicach pewien stary Niemiec, fryzjer, który całe życie

spędził w Nadrenii, a przed dwudziestu laty jakimś trafem zabłądził

na Pomorze i tu już pozostał, powiedział mi:
- Ich habe schon ein polnisches serc, tylko mówić gul kann ich

nicht. .
A taka wiadomość: umierał teraz, w roku 1938, stary Kaszuba,

sołtys. Za sołectwo należało mu się jeszcze trochę grosza z dawnych
czasów, 600 zł. Właśnie co dopiero przyszły z Warszawy. Dla Kasztlby,
który jest z reguły biedny i cierpi niedostatek, 600 zł to majątekI I oto
umierającyprzekazuje ten majątek na F. O. N. Nie dla czczej chwal
by, nie dla orderów i awansów i kariery, bo życie w nim ledwo tliło.

Ale ze szczerego, miłującego serca, które rychło miało stanąć 'przed
Bogiem. '.

I tak można by snuć tę opowieść, zdarzenie za zdarzeniem.
Na jedne miejsca braknie, innych opowiedzieć z pewnych względów

nie można. Zwłaszcza jedną chciałoby się opowiedzieć. Taką, że
gdyby naj zawziętszy cynik, naj czarniejszy pesymista, najbardziej
przez Niemców wobec Kaszubów nafaszerowany człowiek posłyszał,

wziąłby tych ludzi, o których w zdarzeniu chodziło, Kaszubów z kilku
wsi, ku sobie i powiedziałby:

- Bracia, jesteście Polakami ponad wszelką zwykłą miarę,

jesteście nimi bardziej, niż którykolwiek z nas.

Tam gdze Wisla od Krakowa
W polscie morze plynie,
Polsko wiara, polsko mowa
Nigdy nie zadzinie.
Nigdy do zgube
Nie przyńdą Kaszube,
Marsz, marsz za wrodziem!
Me trzemąme z Bodziem...

Ten, który powyżsZy "marsz kaszubski" napisał, jest znakomi
tym przedstawicielem Kaszubszczyzny, a- zarazem jednym· z najwięk

szych poetów polskich. Tak! Nie przesada. Prawda najczystsza, naj
rzetelniejsza. Poemat Jarosza Hieronima Derdowskiego ,,0 Panu Czor-
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lińscim, co do Pucka po sece jachol" jest jednym ze wspanialszych
utworów, jakie wydała poezja polska. W swoim rodzaju arcydzieło.

Jeszcze się o' tym w Polsce dobrze nie wie, jeszcze się krzywi nosem
na trudności gwarowe, ale przyjdzie czas powszechnego odkrycia i po
wszechnego entuzjazmu, a w ślad za tym pójdzie to "łgarstwo"do szkół

jako lektura obowiązkowa, konieczna. Rzadko można spotkać taką

plastykę i siłę opisu, taką zawiesistośćstylu, taką kipiel temperamentu.,
Taką samą, jaką było i samo życie pana Hieronima Jarosza.

W arto to życie opowiedzieć.

Oerdowski urodził się akurat w połowie wieku, 10 marca 1852
roku, w Wielu, powiecie chojnickim, i od razu można powiedzieć, że

nie miał żywota spokojnego, na miarę przeciętną. Nie był nawet
biedny, na stosunki kaszubskie należał do zamożniejszych:ojciec jego
posiadał kilkusetmorgowe gospodarstwo w okolicy żyznej i posyłał

syna do gimnazjum.
Al,e trzeba było znać Herusia Oerdę - jak siebie żartobliwie na

zywał. Ten by usiedział spokojnie na miejscu: wędrował z gimnazjum
do gimnazjum. Nigdy przed nikim nie krył się z tym, że myśli i czuje
po polsku, a specjalnie nie krył się z tym przed nauczycielami.

- Du bisf ja aber Kaschube.- starał mu się wytłumaczyć po
niektóry preceptor.

- Ja. Ich bin ein Pole.
Między jednym popasem w gimnazjum a drugim ojciec perswa

dował:

- Bój się Boga, Hieronimie, siedź cicho przez gimnazjum. Do
staniesz abiturf;, będziesz mógł gadać, ile wlezie.

Przycichał więc i hamował gorącość serca. Poszedł do gimna
zjum w Braniewie. Wydawało się, że wreszcie zagrzeje miejsce. Ale
nie. Szesnastoletni Derdowski opuszcza gimnazjum i kraj, i w roku
1868 wyrusza do Włoch z zamiarem walczenia w obronie papieża

w szeregach francuskiego generała Lamoriciere'a!
Teraz wypadki w tym osobliwym, olśniewającym życiu idą szyb

ko: walczy pod Lamoricierem, idzie z nim do Paryża, uczy się gorzel~

nictwa. Ale po dwóch latach wraca do kraju i pragnie kończyć po
rzucone gimnazjum: nigdzie go wszakże nie chcą przyjąć. Więc na
odmianę guwernerka. Lecz i to krótko. Wyrusza znowu w świat;

idzie przez Niemcy, Austrię, Węgry, Turcję. Wreszcie skrajna nędza

przyłapuje go w Rzymie.
I tu następuje kapitalna pointa, prawdziwy kaszubski "Hf". Pisze

list pod zmienionym nazwiskiem do rodziny i donosi o swym zgonie.
Równocześnie prosi o nadesłanie pieniędzy na koszta' pogrzebu. Pie
niądze przyszły, 'nieboszczyk siada do pociągu i wraca do kraju; przy-
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jeżdża do rodzinnego domu akurat w chwili, gdy rodzina wybierała

się na nabożeństwo za spokój jego duszy.
Patrzą na niego i chcą uciekać: mara. A Heruś mówi:
- Darujcie, inaczej nie mogłem sobie poradzić. Byłbym tam

zdechł.

Jakżeby mu mogli nie darować. Tylko, Jaroszku, siedź już w do
mu, żebyś nigdzie nie jachoł. WłaśnieI Naprzód grzecznie siedzi
w Toruniu, w redakcji "Przyjaciela Ludp" pod wytrawną ręką Danie
lewskiego i pracuje. Pisze tam swój najlepszy poemat, poemat
o "Czorlińscim". Rychło jednak opuszcza Toruń, jedzie do War
szawy i kręci się po redakcjach, ale nie może znaleźć pracy; dociera
do Petersburga. Trafia na pana Bogusławskiego.

A pan Wilhelm Bogusławski, dyplomata rosyjski, ale Polak i Sło

wianin rzeczy świadomy, z góry patrzący na "wschodnich" Moskali
siedzi właśnie wieczorami w domu i pisze swoje trzytysiącstronicowe

dzieło: "Dzieje Słowiańszczyzny północno-zachodniej". Tych dwóch
dawno się szukało. Derdowski współpracujedłuższy czas z Bogusław

skim; on mu mówi o Kaszubach, tamten znów uzupełnia jego wy
kształcenie ogólne i szczegółowe: o dziejach Słowian zachodnich.

Tęsknota za swoimi stronami woła Derdowskiego z powrotem
do kraju. Znów jest w Toruniu, w "Przyjacielu". Pisze dalsze swe
dzieła: "Walek na jarmarku", "Kaszube pod Widnem", oraz "Jasiek
z kniei". W roku 1885 opuszcza Derdowski raz jeszcze ojczyznę, tym
razem na zawsze. Jedzie przez Atlantyk i osiada w $tanie Minnesota,
w mieście Winonie, gdzie zakłada i redaguje pismo dla emigracji
"Wiarus". Winona jest bowiem osadą niemal zupełnie kaszubską

(w 70010), a w okolicy podobnej zupełnie do krajobrazu pomorskiego
siedzi wielu osadników spod Pucka i Wejherowa. 19 sierpnia 1902
roku, zmożony chorobą, umiera. Pochowany jest na polskim cmen
tarzu za oceanem.

Taki był Derdowski. Jego gorące, niespokojne serce całe było

oddane myśli o Polsce.
Największy poeta kaszubski, wielki poeta polski.



PIANKNY
Powoli weszłB nfl szczyt Uswinu i IBm siBdłB.

KRAJ

Z jednej strony morze, z druQiej strony morze. Tu sz/imry kolorowe,
cZBrnym dymem buchfljące, IIJ krBśne żBQle motorówek już szukBjących

bBńtków, tam brunBtne żBQle powoli kricujących pomflrenków - B nBd
'wszystkim, wysoko w powietrzu, lęQo śpiewBjące bBsem dźwięcznym hy
droplBny, tBm ZBŚ bon wlecze ZB sapą dłuQi pióropusz biBłeQo dymu. Co



J. BANDROWSKI ,;ZOLOJKA"

się słało z tym półwyspem, do niedawna jeszcze tak samotnym, cichym
i zapomnianym? Nowe, wielkie domy wyrastają z piasku, fu nowy por/,
tam budują port - stąd widać nawel jeQo dymy - wielki parli W K·u
żnicy morze z każdym rokiem zabierało Qrunl, wdzierało się do domów,
kradło ziemię - i rady na lo nie było. Teraz Poluchy zrobiły fam
mały kanał. o jakie slo sążni odprowedziły morze od kraju - a Qdy
len kanał burze piaskiem zasypały, lo oni przysłali lorpedowiec, klóry
się kilka razy po kanale przejechał i oczyścił Qo, a potem przy
jechał na dwa dni baQier, piasek wybrał i było po "I r o s ku".

- Ja, Malka Polskal



Kaszubi. mieszkają w powiatach: morskim (dawniejszy pucki
i wejherowski), kartuskim, w zachodniej części powiatu kościerskiego

i w północnej stronie powiatu chojnickiego.. Na terenie "wolnego
miasta" Gdańska wiele wsi mówi narzeczem kaszubskim: Konrads
hammer, Brzeżno,Brętowo,Kołpinko,Kołpino,Nunki, Belkówko, Kal
budy, Czapelsko Wielkie, Babidół, Pręgowo Dolne i Górne, Majdany,
Krezki, Nowawieś, Klonowo, Czarnahuta. Razem więc z częścią, któ
ra znajduje się w obrębie Rzeszy, mieszkają Kaszubi w ośmiu powia
tach nad brzegiem Morza Bałtyckiego i w Gdańsku. Dawniej zasięg

Kaszubszczyzny szedł o wiele bardziej na zachód i południe. N a
rzecze kaszubskie słychać było koło Rugii, sięgało aż ku Nakłu.

Tyle zostało dziś z wielkiego plemienia Pomorzan - 200.000
ludzi mówiących narzeczem kaszubskimI Tyle, ile Łużyczan!

Ale na terenie dzisiejszego Pomorza polskiego mieszkają nie
sami tylko Kaszubi; można tam znaleźć aż cztery wielkie grupy języ

kowe: kaszubską, chełmińsko-kujawską wraz, z pokrewnym Kocie
wiem, wielkopolską i mazowiecką. Wedle spisu ludności z 30 września

1921 roku liczba mieszkańców województwa pomorskiego wynosiła

939.495 osób, w tym 754.907 Polaków, czyli 80,4%. Z liczb języka pol
skiego wypada na narzecze kaszubskie około 175.000, na język lite
racki okolo 60.000, na inne narzecza około 500.000. (Obecnie, po stwo
rzeniu tzw. "Wielkiego Pomorza~' i przyłączeniu doń ziem południo

wych, liczby te uległy, oczywiście, znacznej zmianie).
Grupa kaszubska jest elementem na tych ziemiach najstarszym.

Wszystkie trzy inne grupy są stadiami przejściowymi pomiędzy na
rzeczem kaszubsko-pomorskim a narzeczami sąsiednimi: i tak Kocie
wiacy wraz z grupą chełmińsko-kujawską nawiqzują do kultury Ma
zowsza, do niej też, ale już wprost, nawiązuje grupa mazowiecka. Do
kultury mazowieckiej i wielkopolskiej nawiązuje poprzez Kujawiaków
grupa wielkopolska. Te stadia przejściowe PQwsta!y przez oddziały

wanie na siebie z jednej strony kaszubszczyzny, z drugiej gwar wiel
kopolskich, kujawskich i mazowieckich.

. Terytorium czysto kaszubskie jest niewielkie, ale bardzo zwarte
i jednolite. Jednolite w tym znaczeniu, że całe mówi jednym narze
czem, ale nie jedną gwarą. Fryderyk Lorentz naliczył aż 76 gwar ka
szubskich! Każda ma swoją nazwę i odpoWiednik w terenie. Bo gdy
,się dokładnie przyjrzeć terenowi kaszubskiemu, spostrzeże się, że

każda okolica posiada swoją odrębną, regionalną nazwę. Podstawy
podziału i 'nazwy są rozmaite: językowe, zawodowe, określające kraj
obraz, kulturę, majętność, zwyczaje i ubiory.

Ogólny podział Kaszub rozpada się na trzy części: północną,

środkową i południową. Na północy wyróżniają się mniejsze części:
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"Belaków", "Rybaków", "Lesoków", Droboceszów", "Wrzesaków"
i częściowo "Jusków". W grupie środkowej wyróiniają się "Lesacy"
pojezierni, czyli "Muce" lub "Juski", oraz "Korczacy". W grupie
zaś południowej "Kidloni", "Łyczacy" i "Zaboracy" (J. Gajek: "Skład

etniczny Wielkiego Pomorza"). Braci zaś swych z zagranicy, Kaszu
bów z okolicy Słupska, Lęborka i Bytowa, nazywa się tu Pomrami
albo Pomerankami.

W ustach Kaszubów wiele z tych nazw posiada znaczenie prze
drzeźniające i kpiarskie. Jest to zazwyczaj sprawka północy Kaszub,
która uważa się za lepszą i czuje w obowiązku wykpiwać poludnie,
łatwiej .ulegające wpływom okolicznym, łatwiej zmieniające gwarę.

Na północy mieszkają "Fajn-Kaszubi", na południu "Grab-Kaszubi".

W życiu Kaszub 'wielką rolę odgrywa żart i humor. Jedna okolica
żartuje z drugiej. Powstają na tym tle opowieści i anegdoty, prawdzi
wa licytacja dobrego, samorodnego żartu. Przytoczmy choćby jeden,
który zacytował ks. H. Gołębiowski w swoich "Obrazach rybackich":

Podkpiwa sobie północ z południa, ale i wewnątrz tej północy

można spotkać antagonizmy. Żartują sobie zwłaszcza Pucczanie
z mieszkańców półwyspu, tzw. "Mjędzymorza". Opowiadają o nich,
że na całym półwyspie żyje tylko jedna krowa. Bardzo jest ona hono
rowana, ale mimo' to nie ma co jeść, bowiem na półwyspie znajduje
się tylko piasek, a nie ma trawy. Od czegóż jednak dobry pomysł?

Rybacy zakładają krowie zielone okulary i wyprowadzają na wydmy,
a krowa patrząc przez zielone szkła na piasek myśli, że to trawa, po
żera ją i tak się oto żywi. Ta krowa zresztą jest według Pucczan
uniwersalna. Ponieważ koni tu nie ma, więc w zimie, kiedy zatoka
zamarznie i łodzią jechać nie można, Helanie byliby odcięci zupełnie

od świata. I znowu pomysł: zaprzęgają do sań krowę. Aby zaś ta
krowa prędzej się poruszała, rozpinają nad nią żagiel, w który dmie
wiatr, osobliwy zaprzęg popychając naprzód.

Takie to są żarty i "fife". Ostre, trafne, ale opowiadane tylko
między sobą i nie przekraczające nigdy miary. Gdyby tylko ktoś

obcy chciał zrobić' krzywdę rybakowi z Kuźnicy - całe' Kaszuby
staną w jego obronie!

Ziemia kaszubska jest obok Podhała najpiękriiejszą ziemią pol
ską. O tym niewielu ludzi w Połsce wie. Sam powi!lt kartuski po
siada sto kilkadziesiąt jezior, trochę mniej powiaty morski i chojnicki.
Jeszcze gdyby oka wodne' stały na płaskiej ziemi, byłoby pięknie,
ale nie tak wspaniale. Nadzwyczajność, niezwykłość polega na tym,
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że owe jeziora tworzą na Kaszubach istne terasy wodne, że kraj jest
pofalowany, powyginany w fantastyczne, najpiękniejsze kształty

tektoniczne, że te wzniesieni.a poobsadzane są gęstym lasem, szpil
kowym i liściastym.

Są tu pagórki, są wzniesienia, ale można zobaczyć i prawdziwe,
wysokie góry. Najwyższymi górami na całym Pomorżu są kaszubskie
Góry Szymbarskie, czyli Wieżyca, wysoka' ponad 300 metrów. Trochę
mniej, bo tylko 213 metrów posiadają Chełmice pod Wielem. Znaczną
wysokość ma również stercząca samotnie pod Gostomiem Łysa Góra.
Nie trzeba dodawać, że mieszka na niej Smantek .razem z pokaźną

ekipą czarownic, czyli po prostu mówiąc "ciot".
Z ust dr Majkowskiego słyszałem zabawny szczegół tych stron

dotyczący. Po zajęciu Pomorza przez wojska polskie wzięto się szyb
ko do przywracania nazw polskich we wszystkich miejscowościach.

W największej części wypadków sprawa była łatwa, po prostu zno
siło się nazwę niemiecką, narzuconą, a przywracało polską, pradawną.

Ale były jakieś nowe wsi, osiedla, przysiółki, kolonie, któ.re już



Niemcy w czasie swego panowania nazwali po swojemu. Dla tych
trzeba byto dać nazwę polską, a zgodną z duchem kaszubszczyzny.
Do tego celu uproszono dr Majkowskiego, jako najlepszego znawcę

kaszubszczyzny, i jednego księdza (którego nazwisk;a, niestety, nie
pomnę) i ci dwaj zaczęli nadawać nazwy. Powstat przy tym spór,
jakie końcówki są dla kaszubszczyzny właściwsze, na "ów", czy
"owo": Pawtów, czy Pawto"wo. Stanęło na tym, że' te nazwy, które
nadawat dr Majkowski, kończyły się na "ów"; te, które nadawał

ksiądz, kończyły się na "owo".
Z moich podróży pomorskich posiadam dwa przeżycia krajo

znawcze, których nie oddam za żadne widoki szwajcarskie. Ośrodek

piękna na Kaszubach to okolica Kartuz. Ale nie o Jeziorze Kartu
skim chcę pisać, ani nawet nie o RaduńskiIIl, do którego wpada
sławna rzeka Radtinia, lecz tylko o Jeziorze Cichym. Jest takie
miejsce na drodze do Kartuz, kiedy samochód wywozI na dość

znaczne wzniesienie. I wówczas wystarczy obejrzeć się za siebie:
widok na Jezioro Ciche.



Jest ono' ciche i zatajone między kręte, lesiste brzegi. Taką fan
tastykę kształtów nie łatwo sobie wyobrazić, trudno wyśnić, wyma
rzyć. W nagłym wzruszeniu przypominają się motywy szwajcarskie,
nałażą wspomnienia znad Lemanu, wyskakują gdzieś z kątów pamięci

pochwytane sztafaże wschodnie, chipskie, czy malajskie. Ale to
wszystko jeszcze nie to. Cisza i obłoki, cynober i błękit, ramiona naj
piękniejszejpanoramy i najwspanialsze marzenie. W takim miejscu
powinna być postawiona tablica ostrzegawcza dla szoferów: "Bacz
ność, nie oglądać się! Obejrzenie grozi śmiercią". Najbardziej za
truty wyziewem miasta człowiek, największy cynik, najtępszy sztur
mak wielkomiejski otworzy gębę w nabożeństwie, kierownica wysunie
mu się ż rąk, a on razem z wozem spłynie lekko po zboczu na samo
dno Cichego Jeziora. I taki będzie efekt pięknego krajobrazu.

Gdyby podobny cud miała zagranica, uczynionoby z niego naj
wspanialszy rezerwat turystyczny, ludzie z całego świata złaziliby się

i zbiegali, żeby to oglądać. A przecież Jezioro Ciche nie jest jedy
nym pięknym jeziorem na Kaszubach.

Drugie przeżycie przychwyciło nas na odcinku niemieckim, po
drugiej stronie granicy, ale także na wysokości Kartuz. Nikt nie ma
pojęcia, jak bardzo, jak zupełnie Niemcy zabili granicę. Nie chcą,

aby ani jedno źdźbło polskościprzeniknęłona drugą stronę. Urządzają

się przy tym tak, żeby od nas nic się nie mogło przez granicę prze
cisnąć, od nich zaś do nas jak najwięcej. Droga pod Żarnowcem

zarasta, a takich dróg jest setki. Zarosły również szyny kolejowe.
Dość powiedzieć, że z polskiego Pomorza ani jedna para pociągów nie
jedzie do Rzeszy; jeśli jadą, to - również nieliczne - do Prus
Wschodnich, do Rzeszy nie.

Ale choćbyś zabił wszystkie drogi murem i deskami, zaszpunto
wał mosty, pozrywał szyny i darnią obsadził nasypy, tej rzeczy nie
zmienisz: krajobraz zostaje ten sam. Chybaby· trzeba wypompować

wszystkie jeziora, odwrócić bieg strumieni i rzek, pościnać wszystkie
drzewa, '. powyrównywać pagórki i zakazać róść kwiatom polnym.
Wtenczas można by dopiero dowodzić, że to jest ziemia niemiecka.
Prędzej niel '

. ':Dlatego to, jadąc z Lęborka na południe, wjechaliśmy w kraj
obr~zrówniepiękny, jak nad Jeziorem Cichym. Tylko że zamiast je
ziora miejsce zajęły rzeka i strumienie. Jiny i doliny, którymi płyną,

w zestawieniu z lasami brzozowymi tworzą rzadkiej piękności kraj
obraz. Przy tym, rzecz dziwna, krajobraz trochę dziki i opuszczony.
Po stroni~ polskiej tego smętku i opuszczenia nie ma, po stronie nie
mieckiej jest. Mniej wsi, mniej chat, mniej ludzi. Dużo natomiast
gniazd karabinów maszynoWY.9h.
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Nad śpiewną rzeką Radunią przysiadły kaszubskie chaty. Niskie, pochylone od starości,

wszczepione w ziemię - wsłuchują się letnimi zmierzchami w echa wielkiej przeszłości.

Ziemia kaszubska jest piękna, ale nie jest bogata. Przeciwnie,
uboga jest, bardzo biedna. ,Na piaskach, na lekkich ziemiach rosną

piękne lasy, ale źle dojrzewają zboża. Tylko rybyjeziome i morskie,
tylko drobny przemy~ł chałupniczy stanowi podstawę utrzymani~
Kaszubów. I nad brzegami letnicy, a pod Kamienną Górą - Gdynia.
Ale to osobny temat. Nie jest na Kaszubach tak biednie, jak we
wsiach środkowej Małopolski, ale biednie. jest.

Odżywianie skromne: ziemniaki, 'mleko, placki owsiane, rzadko
mięso. Często mają niedostatek sprzętu gospodarskiego, muszą orać

i jeździć wołami. Ba, jeszcze dobrze, gdy woły są. Kiedy przychodzi
mus, zaprzęga się krowinę i jazda w pole. Ale mimo to, mimo tej bie
dy, przywiązanie do ziemi jest ogromne. Żyje tu odwieczna tradycja
niedzielenia gospodarstw. Gdy jest kilkoro dzieci - a dzieci ma Ka
szuba zawsze mnogo - wszystkie się spłaca, tylko jedno zostaje na
całym gospodarstwie. I to zazwyczaj nie najstarszy syn, lecz naj
młodszy. Starsi idą do miasta, za czasów niemieckich emigr9wali do
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fabryk Westfalii i Nadrenii. W tych czasach nie było jeszcze ośmio

godzinnego dnia pracy, młody Kaszuba harował nieraz po osiem
naście godzin na dobę, zarabiał, a zbierał dytki. "Uszparowane"
marki przesyłał do wsi rodzinnej na nazwisko ojca. Dopiero gdy się

uzbierało sporo, wracał z fabryk albo ze służby, kupował ziemię

i osiedlał się. Tej oszczędności zawdzięczać należy, że tak mało ziemi
kaszubskiej poszło w ręce niemieckie.

Rozpoczął się dziś w Polsce ruch odradzania szlachty zagrodo
wej, zaściankowej, chodaczkowej; powstaj ą związki, zrzeszenia, pułki

osobne. Ale ma się na myśli tylko szlachtę zagrodową z południa

i wschodu Polski; o pomorskim terenie, gdzie siedziała szlachta za
grodowa, o Kaszubach, o ich szlachcie nic się nie mówi. A jest tu
szlachta wyborowa, nie byle jaka, przez królów polskich nobilitowana
(opodal, trochę bardziej na południe znajduje się przecież słynna

Ziemia Dobrzyńska). Szlachta polska pochodzenia dwojakiego: od
wiecznie pomorskiego i napływowego. Kaszubi byli i są dotąd wspa
niałymi żołnierzami, na wyprawy wojenne królów polskich chodzili,
odznaczeń się dosługiwali, toteż i herbów tu wiele. Śmiało rzec można,

że w niektórych wsiach połowa wszystkich Kaszubów to szlachcice,
zwłaszcza tam po stronie dziś ,niemieckiej. Najwięcej się szczycą

swoimi czynami za' króla, Jana pod Wiedniem. Za tego ~róla, który
specjalnie dbał o Kaszubów, na ich ziemi przemieszkiwał, kaplicę

królewską w Gdańsku ilI) zostawił.

Druga warstwa to szlachta napływowa. Było tego napływu kilka
fal. Przychodziła coraz to nowa po każdym nieszczęściu narodowym:
po rozbiorach, po 'insurekcji naczelnika Kościuszki,po powstaniu listo
padowym, po panu Mierosławskim (którego powstanie w Wielko
polsce -zapaliło i tu akty bohaterstwa, skończone wielkim, srogim
procesem), po powstaniu styczniowym. Przychodziła szlachta na ba
nicję skazana i zapadała w tutejsze zakątki. A tak prędko i doku
mentnie dostosowywała się do otoczenia, że po latach kilkunastu nie
poznałbyś: tutejszy czy napływowy. Kaszubszczyzna posiada zadzi
wiającą siłę asyinilowania (m. in. i Niemców). Taki przykład: przed
kilku laty przyszli z Podhala i Małopolski środkowej osadnicy, usa
dowili się w środowisku kaszubskim pod Gdańskiem.-Oziś, po sześciu

latach starzy pięknie "rzekają" po. kaszubsku, ,a góralskie dzieciary ani
słóweczka w innej gwarze "nie mogą". '

Szlachta więc wspaniała,'ale biedna, zupełnie zbiedniała i schło

piała. To Fryderyk II tak się im przysłuży!; On to sp,auperyzował

szlachtę kaszubską, przemocą i chytrością poodbierał ziemię, poobsa
dzał panków niemieckich, a tutejszym, zostawiał zaledwie skrawki.
A choćby nawet i więcej było morgów, to na piaskach niewiele one bę-
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dą znaczyły. Pod Bytowem są szla
checkie majątkipo 600, 700 morgów,
ale pan szlachcic musi sam chodzić

za pługiem, bo piachy, choć takie
obszerne, nie używią wiele gąb.

Czasem nie potrafią używić swoich
najbliższychprzez cały rok i trzeba
chodzić na dorobek. Cóż mówić

o mniejszych gospodarstwach! Ko
nieczność chodzenia za pługiem

wywołała w szlachcie kaszubskiej
piękne cechy chłopskie. Ale ani
trochę nie wpłynęła na szlachet
ność stylu życiowego. Jest dotąd

jeszcze taka wieś na Kaszubach, na
zywa się - Nadole, w której tra
dycja żyje w całej pełni. Panowie
szlachta wychodzą do orki w od
świętnych ubraniach, a przy spot
kaniu przemawiają do siebie przez
"waszmość pan". Gdzie indziej już

się to zatraciło, ale pamięć o szla
chectwie żyje, ceniona sobie wyso
ko; w komorze w skrzyni drzemią

nobilitacyjne dokumenty, a nazwi
sko składa się często z dwóch czę

ści: rodowej i od wsi.
W związku z tradycjami rodzin

nymi jest do opowiedzenia ciekawy
szczegół, tym razem mieszczański.

Żył w Gdańsku sławny astronom
Heweliusz. Od tego astronoma po
szła rozgałęziona rodzina, która
nosi nazwisko Hewelków. Ci He
welkowie są tak rozrodzeni, że aż

muszą co dziesięć lat urządzać zja
.zdy rodzinne.

Zbiedniała szlachta 'kaszubska chodzi za
pługiem, ale szczyci się sw.oim szlachec
kim. klejnotem. Herbami, które zdobyte
zostały na polach bitew, za dzielnoś6

I wlernoś6 polskim ąrólom.
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Na specjalną uwagę i podkreślenie zasługuje religijność Kaszu
bów i ich przywiązaniedo katolicyzmu. U Kaszubów: Kaszuba', Pol~k,
katolik - to jedno. Protestant - Niemiec. Ileż stąd powstało trage
dyj w czasach niemieckichI Dla Niemców-katolików miano w wielu
wypad~ach względy, bardziej ufano im, uważano za dobrych ludzi,
którzy krzywdy nie zrobią. Niestety, zaufanie bywało często wyzyski
wane: Niemiec-katolik okazywał się jeszcze okrutniejszym germani
zatorem od Niemca-protestanta.

. - Mój dziadek był luter - mówił mi ze smutkiem pewien Ka
szuba - to się teraz pewnie w piekle poniewiera.

Jedyne wyrozumienie mieli dla słupskich i lęborskich "Pomeran
~ów"; wie się tu' dobrze o tym, że ich luteranizm powstał z przy
musu. Ze' był niedolą. Więc w kościołach tutejszych wznoszono mo
dły o ich nawrócenie.

Żyje na' Kaszubach szczególnie żywy kult dla Matki Boskiej.
Mało W której okolicy jest tyle obrazów cudownych Jej czci poświę

conych, co na Kaszubach. Warto je choć tylko wymienić: Sianowo,
Sw~rzewo. Wspanj.ałe rzeźby gotyckie w Klonówce, Żarnowcu, Lubi
szewie, Kartuzach, Rumii, Obozinie, Szczodrowie, Strzepczu, Goręczy

nie, Garczynie, .Staniszewie, Żukowie. 'Osobno zaś piękna kalwaria
w Wejherowie, mieście z'ałożonym przez niemiecką rodzinę Wejhe
rów, ale prędko i dokumentp.ie spolszczoną.

Największą cześć odbiera cudami słynąca Matka Boska w Swa
rzewie. W roku zeszłym odbyła się uroczysta koronacja obrazu swa
rzewskiego; Matka Boska obrana została szczególną opiekunką i orę

downiczką nadmorskiej Polski, Królową polskiego morza.
Monografij o folklorze pomorskim przybywa, dżięki Bogu, z każ

dym rokiem. Dowiaduje się więc szeroki ogół coraz więcej szczegółów

o różkach na tabakę, o motywie zdobniczym, który "drzewem życia"

się nazywa, o foluszu" co, dwa pokolenia białek trwa, o tym, że zasad
niczą barwą w całym zdobnictwie kaszubskim jest barwa niebieska,
ponieważ przypomina sobą - morze. Nawet ściany domów na nie
biesko tu malują. Kiedyś przyjdzie uczony' i zbierze te wszystkie przy
ezynki w jedno: w wielk,ą syntezę regionalnego życia kaszubskiego.

Więc tu o tych sprawach dokładniej pisać się nie będzie. A je
szcze tylko dwa drobne uzupełnienia. Jedno o piosenkach. Pan profe
sor muzykologii na Uniwersytecie PoznańskimLucjan Kamieński zbie
ra ludowe piosenki polskie. Zebrał'z Podhala, zebrał także z Kaszub.
Ale jego zbieranie jest osobliwe. To mniejsza, że profesor wynotuje
razem z pomocnikami dokładnie słowa piosenki, on całą melodię wkła

da do muzeum, żeby nie zginęła, nie ·''Została wyparta przez iąne. Jest
to możliwe dzięki wynalazkowi Edisona i fonografom. Kaszuba na
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Ukoronowana na Królowę polskiego morza, cudowna Matka Boska Swarzewska roz
tacza sWll dobrotllwll opiekę nad wszystkimi, którzy dla morza pracujII i z morza żyjII.

prośbę pana Kamieńskiegośpiewa piosenkę do tuby, a fonograf cienką

, igłą notuje i słowa i melodię na wałku woskowym. W seminarium
muzykologii Uniwersytetu Poznańskiego jest pokaźna kolekcja ta
kich wałków. Ale nie dość na tym, wyszła osobna książka pt. "Pieśni

ludu pomorskiego". Z tej książki wiele dowiedzieć się można o kul
turze kaszubskiej. Więc tego, że różne ogólnopolskie pieśni przywę

drowały aż tu, skaszubizowały się i uważane są przez Kaszubów' za
swoje. Wiele motywów ogólnopolskich błąka się w melodiach i sło

wach. Ale oprócz tego są też pieśni tyłko kaszubskie, nie spotykane
gdzie indziej. Są również piosenki dostosowane do zwyczaju "cho
dzenia ze zwierzętami", który to zwyczaj bardzo jest na Kaszubach
zakorzeniony.

Są piosnki różne. Pobożne, o Matce Boskiej, narodowe, obycza-
jowe: Miłosnych jest bardz'o wiele i bardzo pięknych. ; ;
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Jedna 'pieśń pobożna tak idzie:

o Marija, cna dźewica,

Pllorodźelas królewica,
ńiebjeskiego dziedzica;
puorodźelas go bez bolesci,
zbaw nas smutku i żalosci,

zdrowas bądz Marija.

Albo taka kolęda:

Puodzmyżmy, puodzmyżmy,

ubodzy ludze,
nawedzeć dzecątko

w te malej budze:
szewci, krawci, suczenici,
pjekarz w kuzni, powroznici,
c'esla, stolarze...

A tematy świeckie:

Ne chodź kole wuoza, ne chwitaj seuosi,
ne daj chlopcu gąbi, choć ce ladne prosi...

Jechalemci brzezineczką,

spotkalem sę z kochaneczką.

Dwa serduszka, czterf uoczi,
cuo plakali we dne, w noci...

W c'emnim lasku ptaszek spjewa,
gdze Kasulka trawkę zrźina,

narzinala, nawjązala,

a na Jaśka zawolala...

o Niemcu śpiewa się tak:

Świnia nam se uoprosela
pod mostem na grzędźe,

czarne prose porodzela,
będźe Mjemjec, będźe,

czarne prose p'orodzela,
będźe Mjemjec, będźe.



o Niemcu jest wiele piosenek. Nie wszystkie jednak można cy
tować, bo niektóre z nich są bardzo silne w słownictwie i skutkiem
tego do cytacjj się nie nadają.

A drugi szczegół dotyczy poezji. Na Kaszubach kwitła zawsze
poezja. Za czasów niemieckich wydawano liczne tomiki. Derdowski
tej literatury dawniejszej był najpiękniejszym wyrazem. A dziś zja
wisko to samo: młodzi poeci kaszubscy nie próżnują. Już niebawem
okaże się, jak wysokimi wartościamiodznacza się ta kaszubska poezja.

Ale między poezją wydrukowaną w książeczce a mieszkańcem

z głębi Polski staje przeszkoda. Narzecze kaszubskie, gdy się go słu

cha, jest zrozumiałe zupełnie, ale gdy jest napisane, dla leniwców
i uciekinierów od wszelkiego książkowego mozołu przedstawia pewne
trudności.

Mowa kaszubska posiada bardzo wiele wtrętów niemieckich. Nie
uchronił się ich nawet Derdowski. Dopiero dziś za sprawą inteligencji
kaszubskiej odbywa się systematyczne usuwanie z ·mowy tutejszej
wszelkich naleciałości pochodzenia niemieckiego.

Inicjatywę dali i przeważną część pracy tej wykonują młodzi

kaszubscy działacze. Przede wszystkim dziennikarze, pisarze i poeci.
Wspomniało się tu już raz o tej nowej poezji kaszubskiej, ale prze
lotnie. Trzeba tę prawdę ugruntować i podkreślić: w ostatnich latach
zakwitła niezwykłym blaskiem twórczość pisarska na Kaszubach. nu
ich tam jest, tych młodych poetów i prozaików, niesposób wszystkich
wyliczyć. Choćby się zebrało jak najwięcej nazwisk, zawsze się okaże,

że kogoś się pominęło, nie doceniło. Taki urodzaj. .
Urodzaj na pisarstwo, ale i wydobywanie spod obcego nalotu

skarbów języka. Bo ta praca poetycka przypomina znój dawnych,
średniowiecznych szlifierzy: spod jej zabiegów wychodzj świetlisty

i promienny rdzeń mowy, o której językoznawca nie wahał się po
wiedzieć, że jest bardziej polską niż sama polszczyzna:

Nieustanny, wytrwały, coraz zawziętszy nacisk germanizacyjny
nie spowodował wynarodowienia Kaszubów, ale sprawił jedno: roz
sypał w końcu wielką wspÓlnotę na odrębne parafie. Przyszedł czas,
tuż przed wojną, że trzeba się było jeszcze więcej zasklepić, jeszcze
bardziej przypaść do ziemi. Wówczas to nastąpiło owo zróżniczkowa-.

nie na parafie. Dziś Polska przywraca wspólnotę kaszubską. Otwiera
poszczególne komórki i czyni z nich jedną wielką całość.

Że to jest możliwe, że przyszedłszynad morze nie zastała mar
twych i niemych, zawdzięczać trzeba kaszubskiej kobiecie. Autor
wstępu do trzeciego wydania poematu Derdowskiego "O Panu Czor-
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lińscim" powiada, że poeta doczekał się w swojej rodzinnej wsi pom
nika, ale nie doczekał się kto inny, jeszcze bardziej godny tego. Nie
doczekała się bohaterka jego poematu Mareszka, czyli pani Czorlin
ska, która swoją Żabinkę pacierza ,poi$kiego uczyła, która nad jej
dzieciństwem polskie śpiewała kołysanki. Takie, jąk ta:

Ziuziu, ziuziu, corulenku,
Zabjele cy ojca w renku,
Zabjele go ze drudzimi
Top'orami żelaznymi.

A w Raduni krwawo woda,
Szkoda ojca, żeco szkoda!

...Wianek bjerzesz do dum sobie,
Kladzesz go na fafd grobie,
Klęcząc modlisz sę za ojca,
Co go zabjel krzyżok zbojc8.

A w Raduni krwawo woda,
Szkoda ojca, żeco szkoda!

Ten pomnik powinien stanąć albo w parku miejskim w Hallero
wie, jak proponuje wspomniany autor, albo na innym miejscu pu
blicznym, byle widnym! Jeśli nie władze, jeśli nie magistraty, to samo
społeczeństwo. .

A gdy na odsłonięcie pomnika zjadą się wszyscy ważni ludzie,
czyjeś dostojne usta, naj dostoj niejsze, jakie Polska posiada, tak po
wiedzą:

~ Historyk mówi, że słowo "Kaszuba" było przezwiskiem, wspo
mnienie przedwojenne potwierdza, że słowo "Kaszuba" było narzę

dziem upokorzenia. Jeszcze jako przezwisko pogardliwe odczuwał je
Ceynowa. Wspominając to wszystko, ja, reprezentant Polski z woli
Boga i narodu, ogłaszam odtąd uroczyście słowo "Kaszuba" za nazwę

najwyższego męstwa, honoru i patriotyzmu.
Bo nie sztuka być patriotą w dobrych czasach, ale prawdziwą

próbą jest dopiero to: przetrwać siedem stuleci. Bez pomocy, bez
nadziei, bez skargi. A wiernie.
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Ten sam oddech wiatru kołysze przybrzetn~ falę nadbrzetńe lany zbóż.
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Nie mieli szczęścia Kaszubi do Niemców. Urzędnicy niemieccy
wszystko jedno, czy na jednym Pomorzu, czy na drugim, mówili
zawsze: "Du, dummer Kaschube". _

Przy każdej okazji, przy placeniu podatku, rejestrowaniu uro·
dzin, zapisywaniu dziecka do szkoły. P<ild Bytowem pan landrat do
dziś innej apostrofy nie używa. Tę tradycję umocnił król Fryderyk II,
zaborca Pomorza, który odznaczyl się nie tylko amatorstwem na cu
dzą własność, ale posiadał także aspiracje literackie. On to napisał
i wydał broszurę pod egzotycznym tytułem "Orangutan", w której do
wodzi, że mieszkańcy zabranej przez niego ziemi podobni są raczej do
malp niż do ludzi. Ta uderzająca zdolność intelektualna pruskiego
króla przypomina wspaniałe wyczyny przedwojennych urzędników

niemieckich na terenie Kaszub. Jeden na przykład z takich nauczycieli
tuż przed wielką wojną napisał artykuł, w którym podał do wiado
mości, że w Chojnicach nie ma w ogóle cmentarza, bowiem wszyscy
Kaszubi umierają w domu karnym, a ten znajduje się kilkanaście

kilometrów poza miasteni.
To jedna sprawa.
Ale równocześnie forsowali i forsują "separatyzm kaszubski", ile

wlezie szantażując nim Polaków. "Mówicie: Pomorze. Ale przecież

na Pomorzu nie mieszkają Polacy, tylko separatyści kaszubscyl"
Uparłem się, aby tę sprawę zbadać do gruntu, aby będąc na Po

morzu dotrzeć do tych "separatystów", zrozumieć ich prawdę, zbadać

i ustalić. Co widziałem, opowiem. Będę nad wyraz szczęśliwy, jeśli

fakty zebrane i wnioski z nich wyciągnięteposłużą do usunięcia ostat
niej pewnie przegrody, jaka istnieć jeszcze może pomiędzy Polską

a najbardziej zagorzałymi separatystami. Po wtóre, jeśli posłuży do
kompletnego rozczarowania opinii niemieckiej, która na tym separa
tyzmie cośkolwiek pragnęłaby opierać.

Trzeba zarysować naprzód tło psychofogiczne:
Myśl o zmartwychwstaniu Polski była niezmiernie żywa na Ka

szubach. Im bardziej dokuczali Niemcy, im silniejszy przez ich po-



gardliwe lekceważeniepowstawał u Kaszubów kompleks niższości, im
bardziej ich deptano wymyślając od "dumme Kaschuben~', tym tę

sknota była większa. Wytworzyła się zwolna mistyka patriotyczna,
która czyniła z przyszłej Polski romantyczny, wspaniały mit, uosobie
nie wszelkiego dobra. Było w tych nastrojach cOś z natężenia wielkiej
poezji romantycznej.

Przyszło rozczarowanie. Nieuniknione rozczarowanie zetknięcia

się marzenia z rzeczywistością. Przeżyliśmy je wszyscy. Przeżywa

w podobnej sytuacji .każdy człowiek. Ta Polska, która nadeszła, nie
była taka sama, jaka jawiła się w marzeniach. Była sprawą rzeczywi
stą, pod pewnymi względami jeszcze wspanialszą, pod innymi wszak
że gorszą. Zaraz na poćzątku upragnione oddziały polskie, żołnierze

polscy zachowali się jak żywi ludzie: tu przewrócili płot, tam podeptali
pole, gdzie indziej znów zrobili szkodę w podwórzu. Zwykła rzecz.

Ale po rzeczach zwykłych i zrozumiałych przyszły już inne:
błędy popełniane przez stawiającą pierwsze kroki administrację pol
ską. Przede wszystkim obietnice: w pierwszym porywie entuzjazmu
dało się dużo obietnic. Zupełnie zresztą niepotrzebnie. Bo i tak Ka
szubi byliby pełni radości. Ot, z nadmiaru szczęścia. A później nie
moina było spełnić obietnic wszystkich: obiecano dać przy parcelacji
ziemię byłym wojskowym, dostali nie wszyscy; obiecano uporządko

wać podatek gruntowy jeszcze z lat pięćdziesiątych, nie uporządko

wano do dziś.

Następnie taka sprawa: dobierając urzędników, nawet niższych,

coraz bardziej pomijano Pomorzan, ściągając kandydatów z dalekich
stron. Ten sam problem i ta sama pomyłka, co na Wileńszczyźnie,co
w Wielkopolsce, ta sama tu. Rzecz prosta, że ta masa urzędnicza, przy
bywająca z innych okolic Polski, powoli wpłynęła na zupełne wyizo
lowanie żywiołu kaszubskiego z publicznego życia. Zło zwiększyło się,

gdy' wyszło na wierzch, że kilku z tych napływowychurzędników po
pełniło nadużycia. Tym większe musiało powstawać rozgoryczenie,
że Kaszubi przekonali się o takim fakcie: ile razy wykrywało się na
terenie Pomorza jakieś nadużycie urzędnika, zaraz na drugi dzień po
jawiał się nowy atak senatu gdańskiego na polskość. A przecież

w Gdańsku mieszkają Kaszubi, Gdańsk to w. przeważającej mierze
miasto kaszubskie.

Inna rzecz: ludzie, którzy świeżo przybyli na Pomorze, nie rozu
mieją psychiki kaszubskiej. Mówił mi pewien wyższy urzędnik, który
badał stosunki tutejsze: .

- Zastanawiała mnie ilość kar 'administracyjnych, jakie spadały

na Kaszubów, żywioł przecież bardzo lojalny. Zacząłem badać i do
szedłem do wniosku, że wina leży po stronie biurokracji, tych najroz-
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maitszych rozporządzeń do rozporządzeń, tych skomplikowanych na
kazów płatniczych, regresów, odwołań, upomnień. Panie, ja, człowiek

z uniwersyteckim wykształceniem, otrzaskany doskonale z żargonem

biurokratycznym, nie rozumiem często jakiejś sprawy podatkowej,
a cóż dopiero prosty wiejski człowiek!

Kaszubi są bardzo oszczędni, imponuje im skrzętna, przemyślana

gospodarka. Nie lubią, na przykład, urządzania uroczystości, które
dużo kosztują. Jakichś dożynek, na które zwozi się z całego Pomorza
ludzi, stawia bramy tryumfalne. Kaszuba się pyta: "Ile to kosztuje?"
Kto zna choć trochę psychikę Kaszubów, ten wie, jakie wrażenie mu
siało zrobić postawienie pomnika urzędującemu wojewodzie. N ato-

. miast kochają się Kaszubi w prostych, niewyszukanych manifestacjach
patriotycznych, w których biorą udział całym sercem. W zeszłym

roku była jakaś uroczystość narodowa, podczas której miały defilo
wać kutry rybackie przystrojone zielenią. Uroczystość się odbyła,

defilowały różne związki i organizacje, defiladę kutrów w ostatniej
chwili odwołano, albowiem nie starczyło już na nią czasu.

I w końcu rzecz ostatnia: Kaszubi nie mogą zrozumieć dziwnej
nieraz tolerancji w stosunku do Niemiec. Nie mówię o wielkiej poli
tyce, nie, o m~łych sprawach: kolej w Gdańsku jest polska. ale napisy
niemieckie, poczta gdańska uprawia propagandę antypolską, na pol
skich mapach wybrzeża napisane jest Danzig, a dopiero .w nawiasie
i małymi literami: Gdańsk. A sprawa map w ogóle: na mapach nie
mieckich nazwy terenu polskiego wszystkie pisane są po niemiecku:
i Dirschau, i Bromberg, i Tl1orn, nie mówiąc o czerwonej kresce,
w obrębie której jarzy się napis: "Korridor"; na mapach polskich pe
łen respekt - i Lauenburg, i Biitow, i Stolp, i Konigsberg. Na terenie.
Gdańska, cóż dopiero w Rzeszy, nie można niemal dostać gazety pol
skiej, a po polskim Pomorzu przechadzają się swobodnie i butnie
wszystkie "Deutsche Rundschau", "Katowitzerki", "Posener TBgeblat
ty". Czy też sprawa towarzystw niemieckich: Kaszubi lepiej niż pol
skie M. S. Z. wiedzą, jak się zachowują wobec Polaków Niemcy pod
Bytowem i Lęborkiem. A tu w Polsce wszystkie "Deutsche Vereiny"
swobodnie się gromadzą, niemieckie zaproszenia rozsyłają, radiogłoś

niki na mowy Fiihrera nastawiają, przyjście narodowego socjalizmu
głoszą, sztafety przed salami zebrań stawiają, aby swobodnie ćwiczyć

półwojskowe musztry i śpiewać "Horst~Wessel-Lied", spółdzielnie

rolnicze organizują, uzależniając od siebie wieśniaka kaszubskiego
i każąc mu się nisko przed własną butą kłaniać.

Sytuacja więc przedstawia się dziś tak: ludzie starzy na Kaszu
bach żyją w kręgu swego dawnego romantycznego wyobrażeniao Pol
sce. Jeśli dowiedzą się o jakichś niedociągnięciach, wykazują głęboką
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dojrzałość, są przekonani, że niedociągnięcia pochodzą od władz

niższych, od urzędniczych płotek, władze wyższe w Warszawie nic
o nich nie wiedzą. Pokolenie najmłodsze, które przeszło przez szkolę

j wojsko polskie, jest bezapelacyjnie, zupełnie pogrążone w Polsce,
jest pełne entuzjazmu dla tej nowej, rodzącej się, tworzącej, wzmaga
jącej się na siłach Ojczyzny. Stosunkowo najwięcej nieporozumień

jest w pokoleniu średnim, tym, które stykać się musi z urzędami.

Taka jest sytuacja. Dopiero na tym zarysowanym tle można

opowiedzieć ową sprawę separatyzmu i rolę w nim czynnika nie-
mieckiego. .

Separatyzm kaszubski polega na tym, że jego zwolennicy głoszą

odrębność języka kaszubskiego od polskiego. Twierdzą, że Kaszubi to
osobny naród. Nie ulega wątpliwości, że koncepcja ta została sprepa
rowana w połowie zeszłego wieku przez Niemców. Chodziło o wszyst.,
kie szczepy polskie, które znajdowały się w obrębie Rzeszy, a przy
znające się do polskości i mimo wysiłków nie dające się zniemczyć:

Ślązaków ze Śląska Górnego w jego części wschodniej i zachodniej,
oraz Kaszubów. Były również próby J;.lawet w stosunku do Wielko-
polanI .

N aprzód wysuwali taką tezę niemieccy urzędnicy:'"Po cóż si-ę

tak zawzięcie bronicie przed germanizacją? Przecież wy wcale Pola-
kami nie jesteście". -

- A czym jesteśmy?

- No, dawnym szczepem germańskimI

Pomysł był istotnie pierwszorzędny.Od urzędnika wzięli go nie
bawem uczeni i poczęli metodą niemiecką szukać i dorabiać argumen
ty. Prachtvoll! Nie b.ardzo te idee forsowano przed wojną, bo i na ra
zie nie było po temu tak śpiesznej potrzeby. Tylko przy spisach lud
ności poj~wiła się w fQrmularzach nowa rubryka: "kaschubisch". Kto
podał językkaszubski, temu poczęto wmawiać, że pochodzi ze szcze
pu germańskiego. N a razie tylko taki skutek. Siedziało się przecież

mocno w siodle. Więc nie było po' co rękawów Wydzierać. Ale po
mysł istniał. . -

Obecnie wlazł w rękę jak znafeziony. Teraz, kiedy Kaszubszczy
zna pod rządami polskimi (mimo wszelkich błędów administracji)
odetchnęła i rozrosła się, drukarnie w Lęborku, Słupsku i GdańskU

drukują a drukują ulotki, deklaracje, wezwania. Po niemiecku i ka
szubsku. A wydrukowane szwarcuje SIę przez granicę i rozrzuca
wśród Kaszubów. Początek takiej odezwy idzie mniej więcej tak:

"Jest fałszem naukowym twierdzić, ~e Kaszubi są narodem pol
skim. Nieodparte źródła historyczne' dowodzą, że szczęp Kaszubów
jest szczepem germańskim. Ci, co p~wolują się na podobieństwa języ-
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kowe, ulegają łatwym nieporozumieniom. Cóż wam dawała i daje
Polska? ....

I teraz zaczyna się taniec. Sztuka polega na tym, -aby wykorzy
stać wszystkie pomyłki polskiej administracji, wszystkie błędy, a z gó
ry zohydzić osiągnięcia i zdobycze. Kto był dłuższy czas na Kaszu
bach, _ten wie, ile tam krąży inspirowanych przez Niemców, zatrutych
sztychów, kalamburów, dowcipów, złośliwości. O Gdyni, która w po
dziw wprawia i imponuje Kaszubom, taka gadka ze stampilą "Made in·
Germany". W Gdyni są cztery kategorie ludzi: tacy, którzy siedzieli,
tacy, którzy siedzą, tacy, którzy będą siedzieli, i czwarta kategoria

Lud kaszubski
jest silny, zdro
wy i· urodziwY..
Piękny lud.



poczciwców, czyli ludzi głupich. Z utworzeniem Wolnego Miasta
i pozostawieniem Lęborkaoraz Bytowa poza kordonem, odcięte zostały

dla Kaszubszczyzny d.awne drogi handlowe, Oczywiście propaganda
idzie w ruch: Kaszuby produkują rocznie 140.000 gęsi, a mogą sprze
dać tylko 70.000. Reszta nie znajdzie nabywcy I Ta demagogia'roz
puszczona została dla utrącenia z góry dobrodziejstw olbrzymiej hali
targowej, którą pan komisarz Sokół w Gdyni Wybudował. W tych
halach, świetnie zorganizowanych, został urządzony zbyt na produkty
całej Kaszubszczyzny. Już dzisiaj można tam sprzedać nie 140.000 gęsi,

ale 180.000. Więc gadki niemieckiego stempla idą coraz bardziej mimo
uszu, a białki kaszubskie biorą się energicznie do podpędzania chowu.

Ale to nie wszYstko. Inna chytrość: któregoś roku przyszła epi
demia na nierogaciznę. Zaraz wymysł: dawniej to i świnia była moc

niejsza, zaszła na targ do same
go Gdańska, a dziś za polskich
czasów nie ma tyle krzepy, aby
chociaż do Kartuz się dowlec.
Albo. niech którego roku spóźnią

się ławice ryb morskich. Natu
ralnie: przypomnijcie sobie, "za
Niemca" było' inaczej. Szprotki
przychodziłyaż miło, podchodzi
ły nad sam brzeg. Albo niech się

który kuter motorowy zepsuje:

W naszychmuzeach
poświęconych Ka
szubszczyźnie po
kazują zwiedzają

cym wnętrze chat
rybackich: oto taka
jest kultura tutej
s~ego życia co
dziennego. Kultura
wypracowana set
kami lat, kultura
słowiańskIego

życia.



Widzicie, za niemieckich czasów było lepiej. Nie było kutrów moto
rowych, jeździło się na żagiel, który się nigdy nie psuł.

A równocześnie z tymi przygadywankami demonstracja: na sa
mej granicy niemieckiej superfosfaty, związki azotowe, lokomobile

, i traktory, samochody i motocykle. No i pożyczki bezzwrotne. Każ

dy gospodarz na pograniczu dostaje pożyczki bezzwrotne, a dobro
czyńcy starają się już o to, aby o tym pieniąd~u było głośno na
polskim pómorzu.

Sposobów do rozgła;zani~ jest wiele. Agenci, ulotki, radio.i pisma
po kaszubsku drukowane za niemieckie dytki. Jeszcze niedawno wy
chodziło w Wejherowie pismo "Przyjaciel Ludu Kaszubskiego" z co

'rocznym "Kalendarzem Kaszubskim", co do których wyda,\\,nictw
wszyscy byli przekonani, że za gadzinowe wychodzą pieniądze. Teraz
pewnie inne tego typu pisma i gdzie indziej znów się poj~wiają.

Co jednak te sprawy mają wspólnego z separatyzmem kaszub
skim? Mają. Pośr.edniq. Separatyzm kaszubsk~ CeynoWy i dzisiej
szych spadkobierców jegó myśli ma zupełnie inne źródła, gdzie indziej
tkwi korzeniami: Jego tezą jest nie to, że Kaszubi są plemieniem ger
mańskim, ale że są" narodem osobnym, ani polskim, ani niemieckim.
Przyczyny jego tkwią w beznadziejnej atmosferze połowy ubiegłego

stulecia, która podatna była do przyjmowania wszelkich hipotez nau
kowych wymyślonych przez Niemców a powtórzony'ch bezkrytycz
nie nawet przez pewnych badaczy polskich.

Ponieważ sprawa separatyzmu kaszubskiego w jego dzisiejszej
postaci bardzo silnie mnie zajmowała, przeto postanowiłem zetknąć

się z jego przedstawicielami i wprost od nich dowiedzieć się, co jest
w rzeczy samej. Po pewnych zachodach udało się .uzyskać spotkanie
z człowiekiem, który stanowi jedenz ważnych czynników w tym "ru
chu separatystycznym". Jest jakby jego mózgiem.

Było szare popołudnie jesiennego dnia. Prawie mrok. Po Kartu
zach chodziły już wichry, ale w tych wichrach. złoto i czerwień lasów
miały swÓj nowy, trochę smętny urok. Krajobraz kaszubski nie traci
piękności nigdy, nawet w jesiennych wichrach, nawet w taką szarość

jesiennego wieczoru.
Kartuzy nie są wielkim. miastem. Miastem są w ogóle dopiero od

niedawna, od roku 1923, przedtem miały 1800 mieszkańców i były wsią,

teraz mają mieszkańców daleko więcej. Ale jest porządny rynek,
rzeźba religijna i patriotyczna Marcina Rożka, piękne ulice. To w śród

mieściu. Nie idziemy jednak do śródmieścia, tylko na krańce, na pery
ferie, gdzie są maleńkie domki i duże podwórza: w podwórzach gnieź-
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dzi się po k,ilkanaście rodzin. Akcesoria biedoty, nawet nędzy. Wy
dawałoby się: tu mieszka tylko proletariat, niewykształcony,nieoświe
cony, napływowyproletariat miejski. A jest przeciwnie: właśnie w ta
kim tle mieszka człowiek, który stanowi mózg pewnego ruchu!

Po krzywych schodach wychodzimy na piętro. Zaduch. N a bli
skim strychu trzeszczy wiatr spojeniami źle zaopatrzonych wiązań.

Pukamy. Naprzód idzie izba z piecem kuchennym i porcelanowym ze
garem. N a ścianach święte obrazy. Bieda aż piszczy, ale bieda, która
lśni czystością. Za kuchnią pokój. Pracownia. Nie wygl~da ten po
kój wcale na przybytek pracy umysłowej. Biurko sporządzone z ko
mody, książki w szafie na rzeczy. Na ścianach obrazy: portret Ceyno
wy, jakiś drzeworyt z motywem kaszubskim, kolorowy herb Pomorza,
na tle gwiazd złotych w niebieskim polu głowa gryfa. Jakiś specjalny
nastrój surowej powagi, zapach święconej wody i szarego mydła. Jest
to zapach właściwy wielu mieszkaniom pomorskim. Znam go z cza
sów, gdy chodziłem ~a Pomorzu do gimnazjum i w. oparach tej mie
szaniny kuwało się z przyjaciółmi trygonometrię' do matury.

- Proszę, niech panowie siadają.

Ten, który mówi te słowa, ma najwyżej lat dwadzieściapięć. Jest
Wysoki, twarz ma chudą, zapadłą, oczy błyszczące i źle skrojone
ubranie. Nie pali.

Przystępuję od razu do sprawy:
- Proszę pana jest tak: Piszę książkę o sprawach zachodniej

Słowiańszczyzny. Sporą część książki zajmą tematy pomorskie. Pan
i pańscy przyjaciele reprezentujeCie pewien odrębny kierunek, pewną
koncepcję w patrzeniu na zagadnienia kaszubskie. Mówiąc otwarcie:
kierunek separatystyczny. Chciałbym go poznać, zrozumieć.

Młody człowiek stoi naprzeciw i uśmiecha się z goryczą. Jest
zamknięty w sobie i nastroszony.

- Rozumiem :....- podejmuję z~owu - że przychodząc tu z taką
sprawą możemy wywołać nieufność. Ale może panu wystarczą moje
słowa: całym sercem jestem pó stronie Kaszubów, którzy są Polakami.

- Piękne słowa - mówią drwiąco ciągle jeszcze mocno za
ciśnięte wargi.

- Piękne, ale prawdziwe. - Patrzymy sobie długo i ostro
w oczy. Bardzo powoli niebieskie oczy tamtego łagodnieją, napływa

w nie jakiś przyjaźniejszybłysk.

- Chce pan poznać istotę separatyzmu?'
- Właśnie. ' .
- Nasz separatyzm kaszubski to jest zupełna lojalność z rów-

noczesnym dbaniem o zachowanie odrębności.

- Jest jakieś stowarzyszenie?



- Jest. Na razie nieliczne, ale mamy nadzieję...
- Jakie są cele stowarzyszenia?-
- Cele? Cele organizacyjne. Chcemy się organizować ekono-

micznie, kulturalnie, chcemy podtrzymywać ginący folklor...
Chwila ambarasującegomilczenia. Rozumiemy obaj, że to wszy

stko są okrążenia, omówienia, półsłowa. Wreszcie nagły poryw:
- Panie, czy pan tego nie rozumie, że nasz tzw. separatyzm tkwi

korzeniami w naszych nieszczęściach! Przez kilkaset lat w udręce,

w walce, bez nadziei. W rozpaczy przyszła taka myśl, żeby się już

zdać tylko na własne siły. Kto tego nie rozumie, nie rozumie i krzyw
dzi Ceynowę.

A po chwili:
-:- Chce pan szczerości, proszę, oto ona: Wie pan, kto nas teraz

w Polsce zrobił separatystami? Ależ wy sami. Przez wasze niezrozu
mienie, przez powierzchowny sąd.

- Niechże pan zrozumie, na początku były inne kłopoty.

- Rozumiem, ale dlatego właśnie my jesteśmy. Proszę posłu-
chać: przez dobrych lat kilkanaście, ile się tylko dało, wysyłano Ka
szubów w głąb kraju, a Kaszubi chcą pracować u siebie. Dokuczano
nam przy tym nienajgorzej. Przybywająca inteligencja urzędnicza

zupełnie się izolowała od nas, wykrzykując pod naszym adresem: "se
paratyści". Ileż to razy panowie z głębi Polski mówili: "Takie to małe,

a takie ma wyobrażenieo sobie". Albo niech pan przeglądniepodręcz

niki szkolne do historii, ile i jak tam jest o Pomorzu?1 Fatalna też była

nieraz polityka społeczna. Nie dopatrywaliście (ile razy!), że na czele
zawiązujących się organiźacyj stają -najgorsi hakatyści niemieccy,. ci,
co w czasach przedwojennych gnębili najbardziej Kaszubów. I teraz
za- to jeszcze dostają polskie ordery! To po tośmy trwali. w walce
z Niemcem tyle lat, aby teraz patrzeć na dekorowanie Szwabów?

Wargi coraz bardziej się rozpalają, zaufania jest coraz więcej:

- Jeszcze pięć lat takiej lekkomyślności, a byłby naród kaszub
ski. Czy wie pan, kto zrobił wydawane przez nas pismo, na które się

teraz rzuca potępienie? Ten starosta, .który siedzi w więzieniu, Czar
nocki.

- Wasze pismo?.. .
- Tak, to nasze pismo, drukowane po kaszubsku.
- Czy to to samo pismo, które oczyszcza mowę kaszubską,

z naleciałości niemieckich? Zastępuje słowa zniemczone słowami

z polskiego języka literackiego?
Młody człowiek jest zawstydzony. Ładny separatyzmI
- Tak, to samo - wyznaje.
- Niech pan powie, wielu maćie zwolenników?
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- Na razie niewielu. Wśród młodej inteligencji. Masy tych
spraw nie odczuwają zupełnie, masom się teraz powodzi lepiej ...

A po chwili:
- Ale inteligencja...
- No co?
- Widzi pan, najboleśniejszy jest problem inteligencji: Niemcy

stworzyli w nas kompleks niższości,mówili, że nie posiadamy żadnych
zdolności. Nigdy u nas nie było wiele inteligencji. Myśleliśmy, że

gdy przyjdzie Polska...
- Przecież możecie iść na uniwersytety.
- Właśnie. Były takie przykłady. Poszedł na uniwersytet i tak

się spolonizował, że później się wstydził mówić po kaszubsku. Nie
wracał do nas. Osiadał w Krakowie, Lwowie, Wilnie. Poznaniu•. tylko
nie na Kaszubach. A poza tym Kaszubszczyzna jest biedna, niewielu
może się zdobyć na utrzymanie w dalekim mieście.

Chłopak zapłonął:

- Naszym marzeniem jest, aby powstał uniwersytet, tu, na
Pomorzu, a ten uniwersytet żeby miał wydziały dla Kaszub, żeby

w poszczególnych miastach powstały ośrodki naszego życia kultural
nego,dla naszej sztuki, obyczaju, folkloru. I dla promieniowania na
Lębork, Bytów, na ziemie kaszubskie za granicą; czy pan myśli. że

nas nie. boli to, że tak bez słowa pozwala się na germanizację tamtych
Kaszubów? Takie ośrodki kulturalne mogłyby wiele dać, mogłyby

rozwinąć ruch. Kaszubi są zdolni...
- Wiem. Poezja kaszubska od kilku .lat ciekawie się rozwija.
- Widzi pan. Niejedno moglibyśmy dać Polsce...
- Polsce? I pan jest separatystą?

- .Ceynowa był największym separatystą - zasłania się zła-

pany na niekonsekwencji.
Podczas rozmowy otwarta została szafa na rzeczy: nie ma' w niej

ubrań, są tylko książki. Zabawny i wzruszający kontrast I
- Obszerna biblioteka - stwierdzam.
- Trzeba mieć trochę ksi!,\żek w domu, do bibliotek jest daleko.

Do Gdańska, albo do Torunia.
- Są wśród tych książek studia językoznawcze Lorentza,

Nitscha, Tomaszewskiego, Rudnickiego?
- Są wszystkie.
- Więc rodowÓd języka?
Spuścił głowę.

- Nitsch jest przekonywający - mówi pomału. - Język

polski i kaszubszczyzna to najbliższe pokrewieństwa...
- To jedność - pomagam mu do wyznania.
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Skin ął głową i jak najprędzej ucieka z tego ternatu... w najbliższe sidła.

- Słyszał pan termin "Wielkie Pomorze"?
- Słyszałem - mówię.

- Ale tu nie chodzi o to Pomorze, które robi polska administra~

cja. Oni wzięli termin od nas. Jeśli my mówimy "Wielkie Pomorze",
to myślimy aż poza Szczecin. To jest dopiero wielkie Pomorze. Czy
pan sądzi, że nie zdajemy sobie sprawy: jeśli kiedykolwiek jest możli

wa myśl o takim Pomorzu, to tylko w oparciu o Polskę. I to w silnym
oparciu, żeby się nie powtórzył jeszcze raz błąd książąt szczecińskich.

Och, jacyż oni byli krótkowzroczni...
Na stole zjawiła się skąpa lampa naftowa. Wiatr chodzi po ob

szernym podwórzu i puka w oknó. Szparami wciska się do pokoju
i chwieje płomieniem. Na twarzach naszych kładą się ruchome cie
nie. Nagle pytam:

- Więc kto pan jest?
- jestem Kaszuba.
- Czy to znaczy: narodowości kaszubskiej?
Znowu mierzymy się wzrokiem. Jego oczy pytają mnie o czy

stość intencji.
- Postawmy tę sprawę inaczej - mówię mu. - Gdy wybuch

nie wojna. Pan ma lat dwadzieścia pięć czy dwadzieścia sześć. Pan
wtenczas musi chwycić za karabin. Gdyby pan wówczas miał wolny
wybór, po której stronie pan stanie? '

Podnosi głowę:

- Po stronie Polski.
- Za Polskę?

, - Za Kaszuby!
..:.-. Za naród kaszubski?
- Nie, za naród polski, a za kaszubski szczep...
Było w tej chwili coś niezwykle uroczystego. Nie nale?ę do natur

sentymentalnych, ale jestem do głębi wzruszony. Więc tacy są ci,
których Niemcy wciąż nam wypominają, owi najzagorzalsi separaty
ści! Podajemy sobie ręce w milczeniu.

Czas iść. Wszystko, co by się dalej miało powiedzieć, jest nie
istotne. Ale przychodzi jeszcze jedno pytanie:

- A pan wie, o co was podejrzewają?

- Wiem - odpowiada z uśmiechem - że pracujemy za nie-
mieckie pieniądze. ,Wiem, wiem...

Bierze kapelusz. '
- Pociąg pana odchodzi za pół godziny, coś panu jeszcze pokażę.

Idziemy krętymi uliczkami przed małą przybudówkę ną tyłach

rynku. Z wnętrza słychać stUkot pracującej maszyny. Wchodzimy.
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W małej, ciasnej izbie stoją jedne półki drukarskie, obok chodzi mała,

nędzna drukarska maszyna płaska. Maszyna jest typu przedpotopo
wego, gruchot powiązany tu i ówdzie sznurkami.

Mój przewodnik wskazuje ręką:

- Tu drukujemy nasze pismo. Takie to są te wspaniałe sub
wencje niemieckie.

Z Kartuz do Gdyni pociąg jest źle oświetlony. Ale w takim pół

mroku można doskonale porządkować wrażenia.

Ten separatyzm kaszubski, który zresztą jawi się zaledwie w kil
kudziesięciu głowach, to nic innego, jak gra dwóch motywów: rozpa
czy na widok ścierania odrębności szczepowych i rozpaczy; że nikt
nie pomaga w wytwarzaniu się warstwy inteligencji z Kaszubów. Pew
na część opinii polskiej uważa Kaszubów za małowartościowąwarstwę

chłopską, a oni chcieliby, żeby spomiędzy nich wychodzili księża, ad
wokaci, nauczyciele, pisarze, artyści. Czują, żew ciągu wielu wieków
magazynowała się energia i zdolności, teraz ta energia chce kwitnąć!

Jeśli Kaszuba jest inteligentny i bodaj trochę oczytany, wie, że

. nie ma ani języka kaszubskiego, ani narodu kaszubskiego, ale nie może

pojąć, dlaczego wolno pielęgnować odrębności regionalne i szczepowe
Podhalu, Sandomierszczyźnie i Kujawom, nawet Bambrom spod Po
znania. Tylko nie wolno Kaszubom. Bo co? Komu potrzebna ta
niwelacja? Kto na tym coś zyskuje?

A teraz sprawa taka: czy nie można by pomóc młodzieży kaszub
skiej rwącej się do wykształcenia, do· studiów, do służenia Ojczyźnie.

Warto pomyśleć, na przykład, nad taką· rzeczą: ten młody· człowiek,

z którym w Kartuzach rozmawiałem, jest wybitną, głęboką inteligen
cją. A jest przy tym samoukiem..Nie mógł skończyć nawet gimna
zjum. Razem z matką żyje za pięćdziesiąt złotych miesięcznie. Gzy nie
jest najprostszym obowiązkiemwobec Ojczyzny znaleźć dla tego czło

wieka stypendium na studia? Dla niego i dla kilkudziesięciu innych?
Separatyzm kaszubski, krótko mówiąc, jest niczym więcej, jak

sprawą odrobiny ciepła i sprawą prawdziwego uczucia.

Na zakończenie dygresja niewielka,. dygresja konieczna. W ro
zumieniu problemów. kaszubskich najgorzej zdali egzamin letnicy i ad
ministracja. Mówmy po prostu i otwarcie. Ta książka wzięła sobie za
zasadę prawdę i $zczerość. Ta książka nabrzmiała jest chęcią służenill

Ojczyźnie. Więc podejrzeń <> złą wolę być nie może. Więc otwartość
bezwzględna. A że obcy, źe wróg przeczyta o naszych sprawach we
wnętrznych? WłaŚnie niech przeczyta. Niech wie, że się nasza przy
słowiowa słowiańska nierzeczowość skończyła bezapelacyjnie: otwar-
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cie, rzeczowo, poważnie bierzemy się do zagadnień naj trudniej szych.
Na pomyłkach ucząc się właściwej drogi.

Nie twierdzę, że cała administracja. Nie. Przeciwnie, olbrzymia
część sprostała zadaniu. Ale pewna część urzędników na Pomorzu
egzamiilU nie zdała. A nie zdała dlatego, że nie wiedziała, na jakim te
renie się znajduje. Urzędnik tego typu rozumuje w sposób następują

cy: Urząd .to .urząd, taki sam w Mołodecznie, taki sam w Wejhero
wie, taki sam vi Krzemieńcu, taki sam w Gdyni. A tymczasem "tak nie
jest. Urzędnik nie jest tylko do odrabiania aktów, urzędnik musi ro
zumieć problemy terenu., Przyznaję, że nie każdy człowiek do takiej
wiedzy się nadaje... Ale wobec tego - ludzi, ktorzy tych umiejętności

rozumienia nie posiadają, trzeba osadzać na ziemiach środka kraju,
na kresy zaś posyłać tylko takich, których stać na rozumienie pro
blemów i na codzienny płomień serca.

Do urzędów pomorskich, 'od najniższych do najwyższych, po
winni przychodzić tylko tacy urzędnicy, którzy przejdą specjalne
kursy pomorzoznawcze, którzy w małym palcu będą mieli historię

Pomorza i jego problematykę dzisiejszą: Komendant policji? Takżel

Starosta? Także! Lwojewoda również. A najlepiej, ile tylko można,

brać do urzędów ludzi miejscowych.
Bowiem Kaszubi chcą pracować dla wielkości Polski.
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NIE· WOLNE

A Gdańsk?

ALE HARDE

Do napisania książki niniejszej przeczytałem prace bardzo wielu
uczonych. Są wśród nich ludzie różnych zapatrywań, posiadający ta
kie i inne nastawienie, takie i inne poglądy na wiele spraw, na wiele
szczegółów, ale wszyscy polscy historycy. stwierdzają jedno: Polsl!:a
p rzegryw ała za w sze, ił ekro ć traciła uj ście jakiej ś rzeki.
Zawsze i wszędzie panowanie nad ujściem rzeki daje zwycięstwo,

utrata - klęskę. Choćby się miało poza tym cały kraj, wszystko
inne - klęska przesądzona.

I stwierdzają historycy: niestety, Polska nie przywiązywaławięk

szej wagi do ujścia swych rzek - Odry do Bałtyku, Warty do Odry
(w tym miejscu znajduje się dziś potężny węzeł strategiczny), Wisły

do morza. Nie znała widać tej prawdy: ujście rzeki decyduje
o zwycięstwie. Śląsk odpadł od Polski dlatego, ponieważ nie
u~ieliśmy utrzymać Szczecina.

Dziwna rzecz była z ujściem Wisły, z Gdailskiem. Było to mia
sto geograficznie i politycznie związane z Polską, a zawsze szukało

ono osobności, zawsze przywilejów, zawsze praw odrębnych. Polska
pozwalała na to, przywileje potwierdzała. A na butę krnąbrnego

miasta patrzyła z wielką tolerancją.

Zaiste, okropna jest ta polska tolerancja, owa wspaniałomyśl

ność i wielkoduszność przesadzona. Ta sama, która kazała Kazimie
rzowi Jagiellończykowi na uczcie po podpisaniu pokoju toruńskiego

obdarować suto Wielkiego Mistrza krzyżackiego i zwrócić mu 15.000
czerwonych złotych za koszty poniesione w wojennej wyprawie. Ta'
sama, która w r. 1658 kazała sejmowi polskiemu przyjąć do indygena-

. tu polskiego Wawrzyńca Krzysztofa von Somnitz za doprowadzenie
do układu welawsko-bydgoskiego i do oderwania na zawsze od Polski
Ziemi Słupskiej. Gest? Owszem. Tolerancja? Owszem. Ale do
diabła z taką tolerancją, kosztowała nas ona rozbiory.

W tym szukaniu przywilejów i swobód ze strony Gdańska nie
należy upatrywać motywu politycznego, racji niemieckiej. Nie. Trze-



ba tę rzecz pojąć: tu działały racje finansowe, kupieckie, handlowe.
Gdańsk to racja stanu kupiecka. Patriotyzm kupiecki. Umysłowość

kupiecka. Zawsze tak było. Jeszcze w czasach przedhanzeatyckich,
potem w okresie Hanzy i przez wszystkie wieki następn'e. W śred

niowieczu było nawet gorzej, aniżeli w czasach późniejszych, bowiem
handel polski szedł drogami lądowymi przez Kraków, Lwów i Toruń.

Ale odkąd w połowie wieku XV wszedł Gdańsk w unię personalną

z Polską, rozkwit jęgo odbywa się wspaniale. Zwłaszcza że od każ

dego króla wycygania Gdańsk coraz nowe przywileje.

Zawsze, jeszcze przed czasem zupełnie rozświetlonym przez
historię, osiadali tu kupcy, a przez ich ręce szedł handel wymienny:
z morza i z lądu. Przybywało kupców ,coraz więcej. A zawsze im od
powiadało najbardziej to: wolne miasto, osobne municypium, zare
zerwowane przywileje. Odrębny organizm, ale wewnątrz wielkiego
organizmu, nie poza nim. I koniecznie - organizmu polskiego. Bo
Gdańsk nie chce pod żadnym pozorem rozłączenia z Polską. Nie
chciał go nigdy, nie chce go dziś.

W roku 1815 wysłało miasto na kongres wiedeński delegata,
który błagał obradujących, żeby Gdańska nie przyłączano do Prus.
Jeśli kto sądzi, że dzisiejszy mieszkaniec Gdańska chce naprawdę

"zuriick zum Reich", chce naprawdę reżimu narodowo-socjalistycz
nego, - popełnia najprymitywniejszy, dziecinny, scholarski błąd. To
brunatnienie Gdańska kosztowało jego mieszkańców już ładne kilka
dziesiąt milionów straty, mimo to, że Polska jest znowu tolerancyjna
i wspaniałomyślna - nie zamyka pętli gospodarczej, nie zamyka
barier. Jakkolwiek ma Gdynię.

Nie, dzisiejsi Gdańszczanie nie chcą przyłączenia do Rzeszy.

Więc zawsze było tak: z Polską, ale przy osobnym przywileju,
na specjalnym prawie. Jak raz: wolne miasto. Na tyle związane

z Polską, żeby ciągnąć korzyści handlowe, i na tyle wolne, żeby

rezultaty tych korzyści chować wyłącznie dla siebie.

Gdańsk zarabiał na pośrednictwie i tó zarabiał niesłychanie

wysoko. Mając w swoich rękach samo ujście rzeki, do którego przy
bywały okręty ze wszystkich stron świata, wiozące towar zamorski
i pytaj ące o towar krajowy, pszenicę oraz drzewo - mogli Gdań

szczanie brać porękawiczne, jakie im się tylko podobało. Dlatego
starali się o przywileje, o takie przywileje, które by sponad ich han
dlowych kombinacyj usuwały wszelką kontrolę państwową. Taki
otrzymany przywilej sprawiał, że gdy któregoś roku urodzaj" do-

410



Polska patrzy na Gdańsk: Na pierwszym planie ilustracji widać gdański ratusz. N~ bramie
ratuszowej stoją dwa kamienne lwy. Rzeźbiarz skierował obydwie lwie głowy w jedną

stronę, .ku .Wysokiej Bramie, od której przyjeżdżali do Gdańska królowie polscy...

pisał i ceny poczęły się wahać, Gdańszczanie najspokojniej za
mykali spław na Wiśle tak długo, dopóki nie wydusili cen ·im
odpowiadają~ych.

Obliczono, że Gdańsk zarabiał na przywożonychWisłą towarach
40 procent ceny. Tylko za to, że pośredniczył w sprzedaży. Takie to
były przywileje. Zawiniła je tolerancja królów, którzy pewnie nieraz
pomocy finansowej miasta potrzebowali, ale zawiniła je i sama go
spodarcza polityka szlachty..
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Szlachta polska nie rozumiała zagadnień gospodarczych, stanu
kupieckiego, mieszczańskiegoszanować i wspierać nie umiała, a nawet
często powodowała jego upadek. Ograniczając przywileje kupieckie
miast polskich ~pływała pośrednio na wzrastanie wielkiego znaczenia
Gdańska. Tym bardziej, że sama sobie zarezerwowałamonopol han
dlowania z nim. Nie nazywało się to handlem, tylko "spławem" albo
"zakupami", ale w rzeczywistości handlem było. Spław Wisłą, do
stępny jedynie dla szlachty, wolny był od wszelkich opłat. Korzysta
jąc zaś z takich udogodnień, nie myślano jednocześnie, aby gdzie
indziej, wewnątrz kraju wpływać na stwarzanie przeciwwagi handlo
wej wobec Gdańska.

Za mało jest znana polityka morska kilku królów polskich z linii
Jagiellonów i Wazów, Zygmunta Augusta, Zygmunta III i Władysława
IV. Sprawa jest tym ciekawsza, że te pomysły zjawiały się w okresie,
który zupełnie o polityce zachodniej i północnej nie myślał, wszystkie
swoje ambicje lokując na wschodzie. Pod koniec okre.su jagiellońskie

go, gdy się już poczynają ukazywać niedostatki potęgi, myśl natural
nym biegiem rzeczy zwraca się ku morzu. Królowie myślą o flocie
wojennej, o flocie handlowej; udaje im się stworzyć piękne po
czątki; i trzeba było tylko trochę cierpliwoŚci i wytrwałości, a sprawy
morskie byłyby ostatecznie rozwiązane w· sposób trwały.

Wśród tych myśli o morzu były na pewno i myśli o Gdańsku.

Żeby raz wreszcie z tym miastem uczynić porządek. Na najlepszą

drogę wszedł król Stefan Batory. Gdy Gd·ańsk począł zwykłą swoją

metodą kręcić i kluczyć, król wydał nań dekret banicyjny i upa
trzył sobie na port polski istniejący już port w Elblągu. Niemal na
tychmiast Elbląg rozkwita, stosunki handlowe układają s~ę najpomyśl
niej. I byłoby wszystko poszło innym porządkiem, gdyby Stefan Ba
tory, angażując się w wojnę wschodnią, nie musiał z Gdańskiem

pójść na kompromis. .

Ale na tę prostą myśl, aby wobec chronicznej krnąbrności Gdań
ska po prostu założyć inny port, wpadł kto inny. Nie król, tylko
pisarz. Mikołaj Rey z Nagłowic, szlachcic zawołany, pewnie niejedno
krotnie 'do Gdańska zboże spławiający i przez Gdańsk pokrzywdzony,
napisał w swoim "Zwierzyńcu" wiersz pt. "Rzeki, co do portu mor
skiego idą". Ten wiersz ma takie brzmienie:

Mądra to sprawa była, gdy portowi dano
Ty prawa, a Koronę wszytką zwojowano,
Że nami, jako w szachy prosto sobie grają

Z inszymi, by o bydło, o nas targ dzia.łają,
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Zażby nie lepiej wyszszej gdzie portu udzialać,

A koronne potrzeby wżdy tym opatrować?

A tak bylby i wilk syt i owce by były,

Bo wierz mi, żeby przedsię tamci nie stracili.

Władysław Jankowski, który ten wiersz cytuje, wybijając w nim
myśl o stworzeniu innego .portu, powiada, że Mikpłaj Rey był

tym człowiekiem,. który na kilJca wieków naprzód przepowiedział...

Gdynię·

Gdańsk posiada dwa oblicza: kupieckie i kaszubskie. Żywiołem,

który w nim niezmiernie ważną rolę odgrywa, to Kaszubi. Dla całych

Kaszub Gdańsk to po prostu "miasto". Bo przez wiele stuleci on
właśnie był duchową stolicą Kasz1Jb. Tu, do tego Gdańska zbiegały

się wszystkie nerwy kaszubskiego życia, tu było miejsce sprzedaży

produktów, tu targ rybny, tu sklepy, w-których zaopatrywano się na
cały rok w prowianty, tu wreszcie były pamiątki kaszubskie z ka
plicą króla Sobieskiego.

Ow fakt stołeczności Gdańska sprawia, że dziś jeszcze, gdy Ka
szuba nastawia radio - przede wszystkim' bada, co nadaje Gdańsk.

Przeskakuje później na inne fale, zatrzymuje się na stacji toruńskiej,

wypatruje stacji gdyńskiej, której nie ma dotąd i nie wiadomo dla
czego, ale ten pierwszy ruch, to pierwsze otwarcie aparatu idzie na
Gdańsk, bo to po prostu "miasto".

Gdańsk w długo utrwaianym pojęciu Kaszuby to elegancja, wy
tworność, to właśnie urok i luksus życia. I choć letnią porą nad wie
czorem w Sopotach (czy w Sopocie, jak chcą )ęzykoznawcy) nier'nz
nieznośnie śmierdzi zapędzana tu.z morza trawa morska, że trzeba
zatykać nosy, Kaszuba lubi popatrzy~ się na t.en wspaniały szych,
jakim się Sopoty szczycą.

,

Na powstaniu Gdyni wielu Kaszubów zrobiło olbrzymie majątki.

Właściciele gruntów, którzy umieli 'wyzyskać koniunkturę, stali się

w znaczeniu dosłownym milionerami. Takie nazwiska, jak Gruba,
Skwiercz, Radtke, Górski, Voigt należą do milionerów gdyńskich. Nie
dawno umarła Kaszubka Wilmowa zostawiając po sobie milion zło

tych w samych gruntach. Warto było obserwować pierwsze odruchy
tych milionerów. Chcieli dobrze mieszkać, piękne .posiadać meble,
komfortowe, luksusowe. Wybrali się po nie oczywiście do Gdańska.

Ten Gdańsk daje im piękne meble, ale nie daje już duchowej podnie
ty, jak było do czasów wojny. Nie potrafi zaszczepićw nich wysokich
ambicyj kulturalnych, żeby kształcili dzieci na uniwersytetach, żeby

413



unosili się gestem fundatorskim, jak ów kupiec z Garczu na Rugii,
który w Szczecinie majątku się dorobił, a w swym miasteczku rodzin
nym muzeum ufundował.

Takie podniety i duchowe inspiracje mogą otrzymać obecnie tyl
ko w Gdyni. Bo pomału sprawa doznaje zmiany: Gdańsk swoje pre
rogatywy stolicy Kaszubszczyzny przenosi na G'dynię. Nie łatwo to
jest wielosetletnią tradycję zmienić, z konserwatyzmem ludowym wal
czyć, upartych przekonać, a przecież zaczyna się to w naszych oczach

,iścić. Razem z koncentrowaniem w Gdyni spraw gospodarczych ca
łej Kaszubszczyzny poczyna zbiegać się tu i życie duchowe.' Może
zresztą tylko na okres przejściowy, zanim wreszcie nie zostanie usu
nięty napór germanizacyjny w Gdańsku. Może niebawem będzie

miała Kaszubszczyzna dwie stolice: Gdańsk i Gdynię?

Ale cokolwiek zmienia się w płaszczyźnie duchowej, w płaszczyź

nie etnicznej zmian nie doznaje. Gdańsk w dalszym ciągu jest rezer
wuarem, do którego się wlewa żywioł ludzki z całych Kaszub. Służąca,

pielęgniarka, panna sklepowa - to w Gdańsku przeważnie Kaszubka;
rzemieślnik, drobny kupiec, policjanci, monterzy, drobni rzemieślni

cy - to Kaszubi. Nie ma na całych Kaszubach rodziny, która by nie
posiadała w Gdańsku krewnych, która by co pewien czas do Gdańska

nie musiała w sprawach "rodzinnych przyjeżdżać. W ten sposób
Gdańsk jest silnie złączony węzłami krwi z Kaszubszczyzną. I połą

czony zostanie długo, tak długo, póki nadwyżka populacyjna będzie

szukała ujścia w zbiorowisku miejskim Gdańska.

I tu warto przypomnieć niemał zupełnie zapominane prawo so
cjologiczne: wielkie miasto jest molochem, który potrzebuje wciąż

nowego materiału ludzkiego. Samo, przez własne urodzenia nie jest
w stanie utrzymać liczby mieszkańców, a cóż dopiero mówić i o jej
podnoszeniu. Ludzie w wielkim mieście mniej mają dzieci, prędzej

się zużywają, prędzej mrą, łatwiej przenoszą się z miejsca na miejsce.
Skutkiem tego miasto, które nie posiada swojego naturalnego. za
plecza z dostatecznym materjałem ludzkim, musi umrzeć.

W świetle tego prawa staje jaskrawo jeszcze jedna strona sto
sunków gdańskich: Gdańsk odświeża się w sześćdziesięciu

procentach, w potężnej mierze - krwią kaszubską. A po
nieważ prędzej czy później wciągniętych na swój bruk Kaszubów
germanizuje, jest więc jeszcze do tego wszystkiego wielkim kotłem

germanizacyjnym, w którym bez przerwy wre praca przemieniania
krwi kaszubskiej w niemiecką.
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I odwrotna strona zagadnienia: gdyby się odcięło dopływ żywiołu

kaszubskiego do Gdańska, ,miasto to· musiałoby ,zemrzeć. na zanik
czerwonych ciałek krwi, chorobę dziś tak modną i częstą.'-

Miasto to niezwykłe, niby polskie, a nie polskie z poczynań i eks- .
cesów. Miasto, które jest krnąbrne i butne, a cokolwiek może zrobić,

robić może· ty)ko w oparciu o zaplecze polskie. I handel, i przemysł,

i ·finanse, i nawet - utrzymanie liczby mieszkańcówl.

Wraz z tymi sprawami wkraczamy już w zagadnienie Gdańska

najważniejsze: w dzisiejszą jego niewyjaśnioną sytuację. Według

traktatów, według uprawnień międzynarodowychgwarantem "wolno
ści" Wolnego Miasta jest armia polska. Dzięki krętactwu niektórych
polityków podczas kongresu pokojowego już przyznany Polsce
Gdańsk- został w ostatniej chwili zamieniony na twór niewyraźny,

na samodzielną jednostkę administracyjną.

Ale mimo tej niejasności Jedno jest i było wyraźne: że gospo
darzem w Gdańsku pozostaje Polska, a nie Niemcy. Tymczasem
wypadki, które się rozgrywają na· terenie Gdańska, coraz bardziej
wskazują na to, że. Niemcy opanowują polski Gdańsk, że postępuj~
w coraz dalszym okupowaniu miasta i jego okolicy.

W tych sprawach zawiniła niedawna przeszłość, ale cóż będzie

my rozpatrywali dawniejsze błędy. Chodzi teraz o to, aby zdać sobie
dobrze sprawę z prawdy obecnej i przyszłej. A ta jest taka: Niemcy
usiłują wszelkimi sposobami zagarnąć Gdańsk, jako pierwszy etap
opanowania Pomorza; Gdańska Polska nie odda, pod, żadnym wa
runkiem, za. żadną cenę.

A skoro te słowa zostały wypowiedziane, wróćmy do owej zgod
nej tezy historyków polskich:. kto traci ujście rzeki - prze
grywa, kto je,zyskuje - zwycięża. Wisła jest rzeką polską, jest
jednym z centralnych nerwów naszej ziemi. Gdańsk jest tego nerwu
miejscem najważniejszym. Gdańsk musi być w Polsce.

Opracowań historii Pomorza Zachodniego i dziejów książąt tego
Pomorza nie ma, o Pomorzu Gdańskim monografie są. Popularne
i naukowe. Ciężkie i porywająco napisane. A jednak na dziesięciu

naszych inteligentów dziewięciu nie umiałoby opowiedzieć tej historii.
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Racja, jest ona dość zawikłana, ale nie na tyle, aby jedna godzina
uwagi nie mogła urobić trwałego konspektu.

O to właśnie będę się tutaj kusił i zabiegał: tylko o konspekt,
o skrót, o rys na kilkuset wierszach. O Pomorzu Zachodnim pisałem

obszerniej, bo tam w ogóle dotąd pustka i brak; tu krócej, zwięźle,

najważniejsze fakty.

Wiadomo: Pomorze Gdańskie znajdowało się w obrębie Polski
już za Mieszka I. Przekonuje o tym wyraźnie Dagome iudex. Od cza
sów Bolesława Krzywoustego przebywali tu namiestnicy, czy kurato
rowie, czy "marchioni", jak chce mistrz Wincenty. Zapewne były

przedtem jakieś rody książęce miejscowe. Są poszlaki, że na obu Po
morzach stał zrazu tylko jeden główny książę. Ten książę nazywać

się miał Burysław. Od niego, od jego synów poszła gałąź szczecińska

i gdańska. Nie wiadomo dokładnie. Być może.

Historycznie jednak jest tak: Pomorzem Gdańskim zarządzają

najpierw namiestnicy, a potem książęta. Kolejność ich jest nastę

pująca:

Sambor I (1178-1207); Swiętopełk Wielki (I220-1266);

Mściwoj I (Mszczuj) (I207-1220); Mściwoj II (I266-1295);

Przemysł II, król polski.

W pewnym okTesie, w roku 1227 namiestnicy obwołują się ksią

żętami i zakładają znaną historycznie dynastię książąt Pomorza
Wschodniego. Już Świętopełk jest "dux Pomeranie", A Pomorze Gdań

skie jest wówczas wielkie; obejmuje Ziemię Nakielską z Nakłem,

na zachód sięga przez pewien czas aż po Koszalin, a długo aż po rzekę

Prośnicę (Białogard). Należy doń również kasztelania słupska.

Ci książęta byli najściślej z Polską związani, zjed~.oczeni. Mści

woj I miał za żonę córkę Mieszka Starego Zwinisławę; Przemysł, król
polski, był siostrzeńcem Mściwoja II. Więc stosunki najbliższe i naj
ściślejsze. A jednak od czasu do czasu próbowali ci książęta samo
dzielności. Marzyło im się samodzielne państwo. Niebaczni, nie ro
zumieli dostatecznie, że Niemcy czyhają tylko na okazję waśni bra
terskiej; przykład Pomorza Zachodniego nie mial jeszcze czasu dać

historycznej nauki. Każde powstanie, każde wypowiedzenie posłu

szeństwa kończyło się zawsze drogą do Canossy, a gdy umiera bez
dzietnie Mściwoj II, spadkobiercą swoim czyni króla Przemysła, który
w roku 1295 wciela Pomorze już ostatecznie w obręb Polski.
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Teraz przychodzi sprawa ważna: Świętopełk powziął piękną

myśl nawrócenia sąsiednich Prusaków, posyłał misjonarzy, wielu
z nich za wielkim przykładem św. Wojciecha ginęło męczeńską śmier

cią. Podejmował wyprawy. Prusacy byI1 jednak przywiązani do
swego pogaństwa. Zerwali się na przykład pewnego razu i wyruszyli
na Pomorze, zdobyli Gdańsk, złupili klasztor Cystersów w Oliwie,
który książęta pomorscy wznieśli i bogato wyposażyli obierając sobie
go za miejsce wiecznego spoczynku.

Niebawem lekkomyślny i nieudolny książę mazowiecki Konrad
i biskup pr~ski Christian postanawiają sprowadzić jakiś pobożny,

świątobliwy zakon, który by zajął się nawróceniem Prusaków. Wybór
padł na Zakon Krzyżowy. W roku 1226 przychodzą Krzyżacy do
Polski, a Konrad oddaje im w zarząd Ziemię Chełmińską, z tym, że

gdy ukończą już dzieło nawracania, obie ziemie oddadzą z powro
tem, a osiądą na połowie kraju u nawróconych Prusaków.

Ale już od samego początku okazało się, że przybysze mają we
zwanie boże na ustach, a szatana w sercu. Już Świętopełk pierwszy
poznaje się na ich przewrotnym postępowaniu,pierwszy też ze znacz
nej liczby książąt polskich prowadzi z nimi długotrwałe wojny. Krzy
żacy nie przebierają w środkach, porywają mu podstępnie syna, umi
łowanego Mściwoja, szantażują, grożą, wymuszają pokój. I w końcu,

mimo zawartego drogą szantażu pokoju, rozgoryczonemu ojcu syna
wydać nie chcą. Musi się w całą sprawę wdać dopiero. papież. Do
piero pod presją klątwy i naciskiem legata papieskiego Jakuba docho
dzi do ugody. Nie na długo. Takie było to pierwsze zetknięcie się

Pomorzan z przedstawicielami świata krzyżackiego.

Podobnie z Prusakami. Polacy nawracali ich dwa stulecia, Krzy
żacy dwa dziesięciolecia. Ale Krzyżacy nie nawracali - oni tylko
chrzcili, jeśli nie wodą, to mieczem. Bo przecież nie godzi się po
prostu pominąć milczeniem takiego faktu: Krzyżacy wyrzynają Żmu

dzinów, którzy oświadczali, że są już chrześcijanami,ścinali im głowy,

z drwiną wołając: "a więc ja cię bierzmuję mieczem" (ego te confirmo
cum gladio). Nie dziw tedy, że jeszcze w XV w., akurat w dwa stu
lecia po ich misjonarskiej działalności, wielu było "ochrzczonych
pogan". Historia się tutaj powtarza. To, co Sasi wypraktykowali na
Słowianach zachodnich, ich nieodrodni potomkowie z niemniejszą

zajadłością i -. trzeba dodać - z niemniejszym powodzeniem sto
sują wobec Prusaków. Tak oto wyglądało to szerzenie okrzyczanej
kultury niemieckiej na Wschodzie I

Taka metoda postępowania musiała wpłynąć na urobienie cha
rakteru: okrucieństwo weszło w krew i zaczęło obracać się przeciw
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wszystkim dokoła. Zwłaszcza przeciw Polakom. Okrucieństwo i zdra
da. Zaczyna się długa i perfidna gra podstępów i intryg. Krzyżacy

już mieli ziemię dawnych Prusów, Ziemi Chełmińskiej i Lubawskiej
oddać nie chcieli; następny etap to - Pomorze polskie. Naprzód wy
łudzili, korzystając z zamieszek, pas ziemi koło Gniewu. Oczywiście

podstępem, oczywiście zdradą. Teraz chodziło o sposób umocnienia
się w polskiej ziemi. I oto trick, oto wolta niezwykła: wielcy mistrzo
wie krzyżaccy, z polskiej i na polskiej mieszkający ziemi, poddają się

pod szczególną opiekę cesarzy niemieckich, a cesarz Rudolf Habsburg
potwierdza uroczyście ich nowe nabytki koło Gniewu. Przypomina
się koncept Zagłoby: "Daruję ci Niderlandyl"

W wydawnictwic nicmicckim pt. "Grcnzcn zwischcn Deułschen und Deutschcn" znaj
dujc się ilustracjo z podpiscm: "No szlaku morskim pomiędzy Elblqgicm o Bałtykiem,

no żqdanlc polskic stolo się granlcq nawet latarnio morsko. Wytłumaczy!! możno tcn
nonscns gospodarczy tylko przcz ówczcsnq nadzieję Polski, żc wolnc państwo Gdańsk

tok somo szybko I zupełnic spolonizujc, Jak w wlcku XIX wolnc państwo Kroków".
N o takich... ,,(aktach" oplcra się nlcmlccka wicdza o Polscc.



Taktyka krzyżacka była taka: czekać na okazję i nie mieć skru
pułów. W ciągu kilku wieków składali wiele przysiąg uroczystych na
Boga i na Ewangelię, na przykład tę, że po Gdańsk nigdy nie sięgną.

I przysięgi gładko łamali. Oni, rycerze krzyżowi, oni, ludzie honoru?!
Przysięgi składali, kajali się, płaszczyli, gdy im zagrożono; łamali, gdy
trudna chwila minęła. A najgorsze to, że w swoje krętactwa często

wikłali papieży. Ileż to razy musiały zbierać się różne sądy duchowne
dla rozpatrzenia zatargu między Polską a Zakonem, przy czym
Zakon używał wszystkich intryganckich sposobów, aby sędziów źle,

błędnie, nieprawdziwie poinformować i wyrok na swoją korzyść uzy
skać. A mimo to wyroki papieskie często wypadałyna korzyść Polski.
Tylko że w takich wypadkach Krzyżacy nie chcieli Stolicy Apostol
skiej słuchać. Tak było w chwili zajmowania przez Krzyżaków Po
morza; Polska posiadała ostry na nich wyrok. Tylko wykonać go
w owej chwili nie miała czasu.

A trudnych chwil dla Krzyżaków, mimo wszystko, przybywało

coraz więcej. W Polsce po podziałach stosunki się powoli układały:

Przemysł, sukcesor Mściwoja, wcielił znów całe Pomorze do Polski,
gwałty zaś i bezprawia krzyżackie zbyt juź wielkie i powszechne wy
woływały zgorszenie. I nie wiadomo, jakby się były sprawy dalej po
toczyły wobec bezustannego wzmacniania się Polski, gdyby nie fakt,
który zbyt mało jest znany, a znany być powinien szeroko i powszech
nie jako sromotny przykład zdrady Ojczyzny i zaparcia się swego
narodu.

Ten fakt - to zdrada Święców. Sprawa przedstawiata się w spo
sób następujący: Były to już czasy Łokietka: Polska stała na drodze
do siły, ale jeszcze nie była zupełnie uleczona. Wacław czeski bru'::"'
ździł; narzędzie niemieckie, zgermanizowany Słowianin upatrzył

sobie nie lada kąsek: Polskę. Zajął Pomorze i poobsadzał swoimi
ludźmi grody i miasta. .

A był w owe czasy na Pomorzu możny ród Święców. Ten ród
robił dużą karierę. Wyszedł z małych włości i małych podkomorskich
ambicyj, ale ambicje i' włości rosły. Rosły razem z pychą. Za Ło

kietka rodzina ta posiada już dziesięć grodów, pisze o sobie "my
z bożej łaski".

Wacław upatrzył sobie właśnie Święców. Dwóch braci zrobił

wojewodami, gdańskim i świeckim, Piotr Święca został namiestnikiem
całego Pomorza. 'Teraz zaczął się taniec sobiepański. Łupiło się i za
garniało ziemię, krzywdziło drugich.

Dobre czasy ustały, gdy łJokietek na powrót zajął Pomorze.
Piotr Święca za grabieże w dobrach biskupa wrocławskiego został ska-
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zany na karę 2.000 grzywien. Dobroduszny i wielkoduszny król porę

cżył nawet własnym majątkiem za dłużnika, ale od namiestnictwa
Święcę usunął. To najbardziej ubodło panów, którzy pisali się "my
z bożej łaski".

W Piotrze Święcu i jego rodzinie zagrała krew, pyszna krew za
rozumialca, i oto, co czyni: dnia 17 lipca 1307 margrabiom branden
burskim Ottonowi Hermanowi i Waldemarowi poddaje jako dzie
dziczną własność Pomorze polskie. Są więc ci margrabowie dwukrot
nie właścicielamiPomorza, bo i Wacław III czeski już im je raz poda
rował. Piotr Święca zastrzegł tylko dla siebie i swojej rodziny uznanie
swoich posiadłośG\ciągnących się od Riigenwalde przez Tucholę aż do
Nowego, kasztelanię słupską i pięć grodów. A zdradę zapośredniczył

i zdradzie patronował biskup kamieński Henryk.

Znanym z chciwości margrabiom w to graj, przygotowują sta
rannie wyprawę i idą zdobywać, a nie obejmować Pomorze. Społe

czeństwo jest wierne Łokietkowi. Ale wojska brandenburskie zbliżają

się pod Gdańsk. Oczywiście, jakżeż byłoby inaczej, faworyzowani
lekkomyślnie przez ostatnich książąt pomorskich, a nawet samego
księcia Władysława, mieszczanie niemieccy przyjmują obce wojsko
otwartym sercem. Tylko w grodzie gdańskim zawzięty opór trwa.
Zgromadzeni tu rycerze pomorscy postanawiają bronić się i wytrwać.
Ślą gońców o pomoc. Niestety, Łokietek krocząc swą trudną drogą

ku królewskiej Polsce, zajęty jest owej chwili gdzie indziej. Przyjść

nie może. Ale chyba ma prawo zwrócić się z wezwaniem o pomoc
do tych, którym przodkowie jego byt i istnienie zapewnili - do
Krzyżaków.

Krzyżacy bez namysłu pomoc dają. Margrabiowie muszą odejść.

Ale na odmianę znów nie chcą odejść Krzyżacy. Zaczyna się gra
podstępu. Komtur Giinther von Schwarzburg działa tak, jakby już

wszystko z góry było ułoione - wypiera z grodu rycerzy pomorskich:
Boguszę, kasztelana gdańskiego Wojciecha i Wojsława z Pucka.
A choć już wroga nie ma w promieniu mil kilkudziesięciu, nadchodzi
nagie dalsza "pomoc" krzyiacka. Oto na czele nowych rot przybywa
do Gdańska landmistrz Henryk von Plotzke. Nawet wiarołomni

mieszczanie spostrzegli wreszcie, co się święci - przyjmują w mury
miasta wyparte z grodu rycerstwo. Przychodzi, jak zwykle, jak tyle
razy, opamiętanie poniewczasie. Gdańsk biada: wolej mu było pod
łagodnymi rządami polskimi! Bo odtąd poczynają się tutaj dziać

rzeczy dobrze wiadome: noc 14 listopada 1308 z bezprzykładną w dzie
jach rzezią bezbronnych ludzi. Przejmującą jej grozę odtworzył Ste
fan Żeromski w jednym z naj wspanialszych szkiców swego "Wiatru
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od morza". To była chwila drugiego zetknięcia się ludności kaszub
skiej z Kr~żakami.

Po tej rzezi w Gdańsku zajmują całe Pomorze. A tytuły prawne
takiego postępowania? Lepiej nie pytać. Z takimi drobnostkami
i wówczas nikt się nie liczył. Prawo dawały miecz i siła. Krzyżacy

tak byli pewni swego, że nie oglądają się, co powie na taką grabież

Stolica Apostolska, ich najwyższa od r. 1234 zwierzchniczka, przeno
szą w r. 1309 siedzibę swoją z Wenecji do Malborga. A i pozory praw
ne grabieży, żeby mieć się czym tłumaczyć, rychło się znalazły. Hen
ryk von Plotzke, spróbowawszy wprzód układów z nieugiętym Łokiet

kiem, doszedł do wniosku, że przecież jakieś oddane przez Święców

prawa do Pomorza mają wypędzeni stąd co dopiero margrabowie
brandenburscy. Wynalazek genialny. Cała transakcja kosztowała

10.000 grzywien, a więc prawie tyle samo zaledwie, ile niegdyś Mści

woj II pobierał dochodu z opłat celnych przez jeden rok. Ta wyso
kość ceny najlepiej dowodzi, ile brandenburskie prawa do Pomorza
w istocie były warte. Ale pozorom stało się zadość.

Panowanie Krzyżaków na Pomorzu trwało z górą lat sto pięć

dziesiąt, od 1310 do 1466. A było szerokie i znaczne. Znanymi sobie
sposobami, poddając się nieustannie pod opiekę cesarzy, zajmują na
krótki czas nawet Ziemię Dobrzyńską, nawet Kujawy. Ale bo też

Polska dopiero pracuje nad swoją potęgą. Nie zawsze ma możność

dopilnowania, krzepi na razie swoje siły.

Aż tak skrzepiła, że przyszedł czas Grunwaldu, pierwszy sztych
w krzyżacką butę. Upokorzeni i zmiażdżeni, przysięgli "wieczysty po
kój". Piękny wicczysty pokój, gdy nazajutrz po klęsce i prżysiędze

zaczynają krwawy rozbój na nowo I Były tu już przedtem prześlado

wania, były wywłaszcżenia i rzezie, ale teraz rozpętała się istna orgia
zbrodni. A jeszcze do tych wszystkich zbrodni dołączyłasię forsowna
germanizacja wszelkimi sposobami, również przez liczne, na gwałt

niemczone klasztory. Już w tych czasach przygotowuje się pomost po
między Prusami a Brandenburgią. Więc krew i przerilOc.

Założony w roku 1397 "Związek Jaszczurczy", związek Polaków
prześladowanych przez Zakon, przemianowany następnie na "Zwią

zek Pruski" (od r. 1440), rozpoczyna działać na dobre. Zbierają się,

radzą. Wysyłają delegację do Kazimierza Jagiellończyka z błaga

niem o wcielenie Pomorza do Polski z powrotem. Rada królewska
i sejm krakowski uchwalają uroczyście w' r. 1454:,wolą Rzeczypo
spolitej wszystkie ziemie krzyżackie wracają do Polski.

Ale swoją drogą uchwała,a s~oją jej wykonanie. Te uchwa
lone kraje trzeba' dopiero zdobyć. "Rozpoczyna się więc trzynasto-
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letnia wojna Polski z Zakonem. W r. 1466 staje pokój w Toruniu.
Jeszcze teraz po klęsce ostatecznej, jeszcze w ostatniej chwili, za
słaniając się to papieżem, to' cesarzem, usiłują bruździć, ale sprawa
została przesądzona: Wielki Mistrz pada na kolana i prosi o łaskę,

Pomorze oraz znaczna część Prus z Malborgiem wraca do Polski.

Tak więc po blisko trzech wiekach walk Krzyżacy wychodzili
pokonani, ale rezultat ich zabiegów przecież jakiś został: zatrzymali
zdobyte Prusy. Dążenie natoiniast do Pomorza zostało złamane. Od
pokoju toruńskiego Zakon poczyna podupadać i rozkładać się:

utrzymywała ich dotąd grabież. W r. 1525 wielki mistrz Albrecht
Hohenzollern sekularyzuje, ześwieczcza Zakon, a niebawem następuje

przyłączeniePrus do grandenburgii, przewędrowanienazwy ze wscho
du na zachód, oraz dynastia Hohenzollernów.

Od pokoju toruńskiego aż do rozbiorów należy Pomorze Gdań

skie nieprzerwanie do Polski, która odrabia wszystkie krzywdy do
konane przez rabusiów i usuwa ślady germanizacji (choć są próby po
nawiania ataków za pośrednictwem reformacji). Dalsze dzieje Po
morza stoją w świeżej pamięci. Myśl Krzyżaków podejmuje Fryderyk
i bierze w rozbiorach ziemie pomorskie. W roku 1920 Pomorze wraca
znowu do Polski. Niestety, nie całe.

iiiiIj:"~~~.~
Rysunek wzięty z mapy' "A newe Mape of P?land done into ~nglish ~y I. Speede:',
wydanej po r. 167.0. Pomieszczenie Gdańska mIędzy Krakowem I .PoznaDlem dowodDl~
świadczy o opinii ówczesnego świata, dotyczqcej przynależnOŚCI Gdańska do PolskI.
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...po pewnym czasie budzi mnie stukot w drzwi, które nagle się

otwierają. Czyjaś ręka przekręca kontakt. Do pokoju wchodzi czte
rech umundurowanych i cywilnych urzędników. Jeden niesie maszynę

do pisania pod pachą. Prowadzą mego towarzysza.
Kierownik tego małego, ale dobranego oddziału "Gestapo" nie

może się wydziwić:' .
- Pan spał?

- Spałem.

- Pan mógł spać? - napiera pełen wątpliwości.

- Mogłem. " ....
Ale widać, że nie wierzY mi. Według niego markowałem tylko

sen dla upozoro~ania czystego ·sumieni~. Te~az wysuwa się problem:
czy do przesłuchaniamam wstać, czy odpowiadać z łóżka. Chwila na
mysłu i decyzja: można z łóżka.. "Tajny" spojrzał w lampę i rozWażył
moją pozycję leżącą: być może przyp.omn~ały iI't~się met~dy badań
berlińskiego "Gestapo" ---.:. pod światło i ~ pOZy~ji, która najmniej jest
dogodna do obrony. Tylko że lampa powinna, mieć kilkaset świec siły.

Mego przyprowadzonego towarzysza(któ~yciąglejest dla mnie
jawny~ wyrzutem sumienia: "na ładną zaprosiłem.go przejażdżkę!)
'sadzają na. krześle w kącie; oni sami rozm.ieszczają sil} po całym po
koju, maszynista. przy stole, kierownik przy moim łóżku, "Schupo"
w .postawie wyciągniętej przy drzwiach. Żebym przypadkiem nie
uciekł w nocnej koszuli.

Zaczyna się badanie. Długie, nudne, monotonne. Wygląda po
dobnie do opisów, których się tyle już czytało: dwa, trzy razy powrót
do tej samej kwestii, ale ciągle w odmiennej formie. Zaskakiwanie,
podchwytywanie.. Przy tym taki badający pan udaje kompletnego
durnia: pyta o rzeczy, które przed chwilą wyjaśniłeś do naj drobniej-



szych detali. Bo teza jest taka: jestem szpiegiem na rzecz Polski, i do
tej tezy wszystkie pytania się 'nagina.

Niespodzianie przy tym badaniu okazuje się, że moja szkolna
niemczyzna doprawdy posiada bardzo głębokie luki. To mniejsza, że

mieszam rodzajniki, ale całych słów, całych pojęć nie potrafię wyrazić.

Panu z "Gestapo", który jest podczas badania łagodny i uprzejmy, nie
maI ojcowski, chciałoby się wytłumaqzyć wszystko dokładnie, z naj
drobniejszymi szczegółami, a tu język się zacina i ani rusz. W pewnej
chwili stara się przyjść mi z pomocą mój towarzysz. Ale biada mu.
Władczy ruch ręką: milczeć. Chodzi o to, abyśmy się przypadkowo
w jakiś tajemny, umówiony sposób nie porozumieli. A do mnie po
wiada:

- Sagen sie polniseh.
- Polniseh?
- Ja, wir verstehen ein bissehen polniseh.
- To może odtąd wszystko mówić po polsku?
- Nein. Nur das, was Sie nieht deutseh erkliiren konnen.
Okazuje się, że nie "ein bissehen", ale "ganz tein", doskonale

umieją po polsku. Że to po prostu okazy dobrze odżywionych rene
gatów, których odstępstwo pcha do gorliwości. Służą w "Gestapo".
Z czterech nocnych gości, trzech umie dobrze po polsku. Zwłaszcza

ten przy maszynie. Nic dziwnego, dwóch z tej paczki ma rdzennie
polskie nazwiska.

Ale każde niewinne prześladowaniebudzi reakcję i chęć odwetu.
Więc w trudniejszych miejscach po polsku? Czekaj, bratku. Język za
cina się teraz coraz więcej, 'ponieważ zaczynają wchodzić w grę rzeczy
bardzo subtelne. Trzeba się do tego posłużyć językiem polskim. Ale,
jakim najlepiej? Wybierarp na tę okazję najwspanialszy 'styl polskiego
żargonu naukowego, który w sposób tak świetlany reprezentuje proza
Leona Pomirowskiego. Niechaj mi będzie wybaczony, ze względu na
okoliczności, ten plagiat. Rekompensata może być przy tym ta, że

był to jedyny wypadek, kiedy wspaniały styl warszawskiego krytyka
na coś pożytecznego się przydał.

- Cel mojego wojażu - mówię - zdeterminowany został ab
strakcyjną wolą eksperymentalnego erygowania wrażeń typu socjolo
giczno-normatywnego, inaczej mówiąc wrażeń o charakterze z domi
nantą przeżyć folklorystyczno poznawczych, warunkowanych eide
tycznymi założeniami...

Maszyna przestaje klekotać. "Sehupo" przy drzwiach zakołysał

się. Stenotypista chyłkiem ociera pot z czoła.

- Jak? - pyta i zwraca się wzrokiem o pomo'c do kierownika.
Ale ten udaje. że nie widzi błagalnego spojrzenia, ogląda z zaintereso-
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waniem tapetę. Słusznie, przecież nie może kompromitować się wobec
podwładnego, że także nic nie rozumie.

Więc nieszczęsny stenotypista woła:

- Jeszcze raz. I pomału. Zapiszę po polsku.
- Dobrze. A więc pisz pan: Cel mego wyjazdu zdeterminowany

został...

Ale to opóźnia badanie, więc niebawem wracamy do niemczyzny.
Kierownik ekipy zadaje głupie pytania, ale człowiekiem głupim nie
jest. Jest sprytny i energiczny. Widział już wielu takich, którzy chcieli
władzę wywieść w pole. Więc naciska. A przychodzą mu do głowy

pytania najbardziej fantastyczne i nagłe: na przykład, jak się moja
żona nazywa z domu, czy podobało mi się miasto Kassel, na jaki wy
dział zapisze się Krystyna w jesieni, jakie dotąd napisałem książki,

i nagle: od kiedy umiem fotografować.

- Pan mieszka? ..
- W Poznaniu. Widział pan w paszporcie.
- I wielu ma pan znajomych?
- Średnio.

Towarzysz mój, usadowiony przy szafie, wtrąca: .
- Tam właśnie poznaliśmy się przed dwoma laty.:.'
- Still - warczy rapteIIl: groźnie, jak zły pies.
Czas płynie na tych rozmówkach, poczyna mnie ogarniać znuże

nie. Ale nie dajemy się. W końcu pytania zost~ły wyczerpane. Teraz
ma się zacząć punkt najy.rażniejszy:badanie zawartościmoich kieszeni
i moich kuferków. Lecz zanim to nastąpi, z'kolei ja nacieram:

- Może mi pan coś powiedzieć?

- Proszę. '
- O co mnie panowie podejrzewacie?
Pan z "Gestapo" ni.e odpowiada.
- O szpiegostwo?
- Coś około tego :- mruczy.
- Ale niechże pan powie:, czy jechałbym wozem, na którym

jest znak polski? Czy w sposób prosty i łatwy nie.mógłbym wysta
rać się o niemiecką tablicę rejestracyjną?

- Nigdy nic nie wiadomo.'
- Czy jechałbym z rodziną? Niech pan pomyśli. Narażałbym

kobiety?
- Nigdy nic nie wiadomo.
_ Nic niewiadomo? -A co u licha 'wiadomol Niech pan chwilę

rozsądnie pomyśli, czy przed podjęciem rzemiosła wywiadowczego
nie nauczyłbym się wpierw' poprawnie po niemiecku i dobrego nie
mieckiego akcentu?
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Oburzył się.

- Panie, niech pan nie mówi jak dziecko. Czy to nie wiadomo,
że różne są oblicza podstępuI I

Wzruszam z politowaniem ramionami.
Przy rewizji jest chwila, powiedzmy lekko: cierpka. W Niem

czech istnieje zwyczaj, jak w każdym kraju na Zachodzie, że przy ku
powaniu benzyny sprzedający daje doskonałe i dokładne mapy danej
okolicy, jeszcze dokładniejszemożna dostać w oddziałach Automobil
klubu. Na jednej z takich drogowych map narysowałem ołówkiem

strzałkę, której ostrze skierowane było w stronę wsi kaszubskiej 
Kluki. Fatalny zbieg okolicznościI ostrze strzałki, pływającej po je
ziorze Łeba, pokazuje Kluki, a jej pierzasty tył wychodzi na nowo
budujące się lotnisko wojskowe. Akurat. Jakby kto wymierzył.

Tajny jest zelektryzowany. Wszyscy czterej szepcą między sobą.

Nachylają się, oglądają, kręcą głowami.

- To pan narysował?

- Ja.
- Po co?
- Żeby zaznaczyć wieś Kluki.
- Cóż to znów za taka sławna wieś?

- Dla nas sławna, bo tam mieszkają jeszcze Kaszubi. Tylko
pogadać z nimi nie mogliśmy przez tę przeklętą przygądę.

Pan z "Gestapo" uśmiecha się nie bez satysfakcji.
- Nigdy już nie będziecie się mogli rozmówić.

- Wargi mędrca nie wypowiadają słowa "nigdy" - mówi gro-
bowym głosem po polsku towarzysz spod pieca.

"Tajny" się podrywa!
- Co pan mówi?
- Nic ważnego. Cytuję tylko sentencję mędrca chińskiego

z czwartego wieku przed Chrystusem.
Wreszcie głęboką nocą koniec tej całej obrzydliwej przygody.

Zakończenie szczęśliwe. Postanawiają nas puścić. Tylko jeszcze
pytanie:

- Dokąd panowie chcecie jechać?

- Do Piły.

- Wie pan, że tu są manewry? Wszędzie.

- Że wszędzie, nie wiem.
- Jedyna droga, jaka pozostaje, to tędy... - Gruby palec poka-

zuje na mapie. - Główną drogą wzdłuż granicy. Ta jest otwarta.
Ani jeden metr w bok. Może być niedobrze. Jutro wyjazd?

- Jutro.
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Oddają nam zabrane na lotnisku papiery. Są wszystkie. Tylko
przy fotografiach na paszporcie widnieją znaki od żelaznego przy
cisku: znaczą one, że w międzyczasie odfotografowano paszporty.
Aparat oddają również:

- Tylko wstążka zostanie u nas. Wywołamy i odeślemy przez
konsulat w Szczecinie.

Tak się stało. Po dwóch miesiącach otrzymałem kilka zdjęć ze
wstążki, którą wywoływało "Gestapo". I z tej przyczyny, czytelniku,
gdy będziesz przeglądał obrazki tej książki, wspomnij, nad kilkoma
nie byle kto się fatygował: laboratoria niemieckiego "Gestapo".

Żandarm zostaje ściągnięty z posterunku przy drzwiach. Wy
chodzą pozdrawiając: "Heil Hit/er". Wyciągam rękę i macham nią:

Bywaj zdrów, ptaszku luby. - Kierownik się odwraca. Jest roz
promieniony: Nabiera przekonania, że go pożegnałem hitlerowskim
ukłonem. I że to zasługa jego pedagogicznych zdolności.

Ale najważniejsze:jesteśmy wolni. Uratowały nas podobno dwie
rzeczy: brak tablicy ostrzegawczej na lotnisku i zeznania kelnera,
który oświadczył, że istotnie wskazał nam ową drogę. Oraz fakt, że

bali się aresztować kobiety. Krzyk byłby za wielki.
W cudny, promienny ranek budzimy się późno. Ja z towarzy

szem idziemy do garażu (nawiasem mówiąc podłego, wyglądającego

jak chlew), panie siedzą na tarasie. Gospodarz odwołuje moją żonę,

idzie z nią nad brzeg morza i mówi:
- Z życzliwości pani radzę, dziś jeszcze przekroczcie granicę.

"Gestapo" ma rozkaz aresztowania was przy pierwszym podejrzeniu.
Nic więcej nie mogę powiedzieć.

Oczywiście, bo tyle tylko kazali ci powiedzieć.

Po chwiH, nalewając kawę, nachyla się nieszczęsny kelner:
- Nic nie mogę powiedzieć, ale niech pani namówi męża: ucie

kajcie jak najprędzej.

Muszę z pełnym obiektywizmem zaznaczyć: żona referuje te ra
dy, ale spokojnie, nieledwie z kpinami wobec metod "Gestapo". Mój
Boże. cóż za dziwne aliaże w człowieku: boi się burzy, a potrafi poka
zać swój styl wobe-e prawdziwego niebezpieczeństwa. Mimo wszystko
i ja już chciałbym wyjechać z tej Łeby. Ale jakżeż wyjeżdżać, skoro
po wytoczeniu auta z garażu-chlewu okazuje się, że guma jest przebita.
Cóż za pechl Zjeździliśmy całe Niemcy, od południa na północ. By
liśmy w Eisenach i w Hamburgu, na Rugii i w Wołyniu - i przez
cały czas ani jednej dziury. Aż dopiero tu w Łebie l Jeszcze jedna
myśł pod adresem "Gestapo": jakże precyzyjna robota, żebyśmy

przypadkiem nie umknęli. Tylko dlaczego nie zrobiono jeszcze do
kładniej: można było przecież przebić od razu cztery kołal
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W niemieckim otlosle Andree'go (wyd. z 1923 r.) znolozła się przez przeoczenie zapewne
mapa, no którcJ wyroinie zaznaczono, te Polaey,stanowlq bezwzględnq wlqkszość no...
!llqsku Opolskim, no WarmII I Mozuraeh. Sq to ziemie, klóryeh nam nie oddano. Jcszczc
w lym samym roku ukozalo slq nowe wydDnie atlosu, z lórego mapo la znlklo.

Wreszcie przed pierwszą ruszamy. Jedziemy nakazaną drogą

z samej północy no południe. Droga biegnie wzdłuż granicy. Po dwu
dziestym kilometrze nowe przeżycie: szpiegują nos. Trzeba przyznać,

daliśmy im nie lada zadanie: człowieka podróżującego koleją łotwo

obserwować, zależny jest od rozkładu jazdy; idącego piechotą lub po
dróżującego rowerem także, płynqcego kajakiem też, zaleźny jest od
wody, ale wobec podróżuj!lcych autem inwiligacja jest trudna.
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Więc zastosowano taki sposób: postawiono na nogi strażników

drogowych ze wszystkich powiatów od Łeby do Pi/y, oraz na terenach
przyległych. Ogółem jakich dwustu ludzi, bo co kilka kilometrów czu
wali strażnicy, a prócz tego stali za każdym skrzyżowaniem. W ten
sposób "Gestapo" drogą meldunków telefonicznych miało każdej chwili
wiadomość, gdzie się znajdujemy. Tylko Niemcy, jak zawsze, mu
sieli przesolić i zrobić wszystko za dokładnie: obowiązkiem strażnika

było zanotować godzinę i minutę naszego przejazdu, oraz numer na
szego samochodu, ale tak, żebyśmy tego nie spostrzegli. Służbowe

książki drogowe mają w Niemczech format wielkiego kwartu. Robili
więc tak: strażnik skrywał książkę na brzuchu pod ubraniem; z tak
odstającym pępkiem stawal na drodze i udawał obojętnego. Ale na
tychmiast po przejeździe samochodu rozpinał się gwałtownie, gmerał

w żołądku i wyciągał olbrzymią księgę. Wybiegał na sam środek drogi,
żeby nie zapomnieć numeru i w razie czego móc go jeszcze sprawdzić.

Poza tym biedaków zerwano skoro świt na nogi i kazano im ster
czeć do późnego wieczora, przykazując ostro, że każdy ma wziąć ze
sobq zegarek. W rezultacie takiego zarządzenia zdarzaly si" znakomite
tego dnia na drodze scenki rodzajowe. Ale naj wspanialsza byla ta spod
Bytowa: strażnik musiał mieć zapobiegliwą żonę. Na pagórku koło

drogi rozłożony był pled. A na tym kocu różne produkty spożywcze,

zupełnie jak na majówce. I jeszcze jeden przedmiot: budziki Czy na
prawdę w Niemczech jest aż taki niedostatek, że drożnik nie możc

sobic kupić zegarka kic zonkowego?
Nasza droga owego ania, biegnąca wzdłuż granicy. była napraw

dę piękna, wyjątkowo piękna. Cóż, kiedy była z obydwóch stron za
słonięta. Zasłaniały jq tAblice. Ostrzegawcze tablice wojskowe. ią

głe i na każdym miejscu. Prawie nie ma wolnej przestrzeni. Jedna
w tym wszystkim trudność, żeby, broń Boże, nie wjechać na bocznq
drogę, tylko trzymać siC( głównego szlaku.

Po drodze wróciły myśli z lotniska. Myśli zrodzone z przekory.
Widzicie, panowie, w polu moich zainteresowań nigdy nie leżały terna·
ty wojskowe. Jeśli istniały skłonności wywiadowcze wobec Niemiec.
dotyczyły one wyłącznie tajemnic budowy wiersza u Schillera, albo
rozlokowania sil twórczych u Jana Wolfganga; poza tym zaintereso
wań innych nie bylo. Więc nie trzeba strzelać błędów i należy być

trochę psychologiem. jeśli się służy w "Gestapo". Manewrowanie pał

ką i rewolwerem to nie jedyne kwalifikacje na żandarma. Bo łatwo

rozpalić w człowieku chęć odwetu.. .
Jadąc oglądalem sobie na przekorę wszystkie te tereny. na któ

rych stała tablica ostrzegawcza. Widziałem sterczqce z zarośli gniazda
karabinów maszynowych, widzialem IlltlCuch budujqcych się oJbrzy-
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mich schronów petonowych, które naprowadzają na myśl analogię

z linią Maginota, przyglądałem się zrównanym olbrzymim polom, na
których przygotowywały się jakieś tajemnicze roboty. A mózg tego
dnia był tak wyczulony i plastyczny, że utrwalał wszystko z ogromną

wyrazistością.

Po przyjeździe do domu złożyłem w konsulacie generalnym
w Szczecinie zażalenie na szykany, jakie nas spotykały. Zażalenie

moje leży pewnie dotąd w należytym porządku w archiwum policji
w Szczecinie i, żółknąc równo, owijając się w pył, rozmyśla nad pro
blemami przyjaźni. Jedyna tylko pociecha - to gdy patrzę na wesołe

auta niemieckie w Polsce, uwijające się swobodnie, wkręcające się we
wszystkie strony, wścibiające nos w każdy zakątek. Jak to dobrze, że

przy~ajmniej ktoś cieszy się na tym świecie swobodą!

Gdy się tak jedzie tą przygraniczną drogą, przychodzi rówmez
myśl: jak tę granicę ustalano, na jakiej zasadzie, co służyło za pod
stawę? Bo jadąc tą drogą, jedzie się jak po mapie etnograficznej:
widać z tego pionu co krok wielkie skupienia polskie odkrajane gra
nicą od Macierzy. Od góry do dołu, od morza aż po Śląsk. Więc jakże

z tym samostanowieniem, jakże z zasadą prawa i rozstrzygnięcia

etnograficznego, jak z trzynastym punktem Wilsona?!
Interesują mnie przede wszystkim granice kaszubskie i później

Złotów, ale nade wszystko Kaszuby. Przy ustalaniu obecnej granicy
polskiej nad "Bałtykiem wchodziły w grę różne części dawnych pro
wincyj niemieckich: Pommern i Wesfpreussen. Przerżnięto niektóre
miejscowości na pól. I to w przeważającej większości na korzyść

Niemców. Z jednym wyjątkiem: wsi NadoIe.
Przekręcić kontakty, reflektory na pełną pracę: rzucamy światło

na wieś Nadole przy Jeziorze Żarnowieckim. Granica biegnie tuż przy
Jeziorze Żarnowieckim, miejscowości po drugiej stronie są już

w Niemczech. Z tym właśnie wyjątkiem: wsią Nadole, która znajduje
się na lewej stronie jeziora. Dla tej wsi granica przechodzi na nie
miecką stronę i obejmuje wieś w opiekuńcze ramiona.

Zasługa to samych jej mieszkańców, dawniejszej szlachty ka
szubskiej. Gdy urzędowała w tych stronach MiędzynarodowaKomi
sja Graniczna, mieszkańcy wsi Nadole poszli i zażądali wprost: my
chcemy należeć do Polski. -I udało się. Wiele było takich delegacyj
z Kaszub w r. 1919 i 1920. Jeździła 'do Paryża delegacja Kaszubów
puckich z wielkim działaczem tutejszym Abrahamem na czele, jeździli

delegaci z powiatu czluchowskiego (Sc1l1ocllau). Tym ostatnim się

tylko w bardzo małym skrawku udało, nie potrafili zmiękczyć twar
dych serc.
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Więc za podstawę służyły granice dawnych prowincyj wewnętrz
no-niemieckich. Ale przecież ten podział był sztuczny, z założepiami

historycznymi nic nie miał wspólnego. Skoro traktat wersalski odwo
ływał się do historycznych i etnograficznych podstaw, trzeba było iść

za tym wskazaniem konsekwentnie.
Chodzi o taką sprawę: olbrzymi, historycznie polski kawał iiemi

dostał się bezprawnie Niemcom.
Ale wprzód zorientujemy się w terenie. Pierwotną granicą po

między Pomorzem Zachodnim a Wschodnim była góra Chełm pod
Koszalinem. Czyli że do Pomorza Wschodniego, Gdańskiego, należały

takie jednostki: kasztelania białogardzka, Ziemia Koszalińska, Zie
mia Sławińska (Schlawe) z miastem Der/ów (Riigenwalde) (które za
łożył Wszetysław, jeden ze zniemczonych książąt rugijskich), dalej
kasztelania słupska, Ziemie Lęborska i Bytowska, Ziemia Miastkow
ska (Miastko-Rumme1sburg), oraz Ziemia Człuchowska (Schlochau);
ta ostatnia należała trwale do Pomorza wschodniego. Trzeba to ko
niecznie zobaczyć na mapie i dobrze się tym okolicom przyjrzeć.

Inaczej nie będzie można zrozumieć jednego z najważniejszych pro-

W powiecie ba
bimojskim w
800/0 polskim, ole
dziś odciętym
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biernów pomorskich. Nazwy wyżej wyliczone - to są elementy, któ
rymi będzie się tu operować; kto nie rozumie geograficznie nazw, nie
może zrozumieć problemu.

. Wszystkie niemal wyliczone powyżej ziemie pod względem ko
ścielnym należały albo do archidiecezji gnieźnieńskiej,albo do diecezji
kujawskiej. Tak bardzo na zachód wysunięta Ziemia Białogardzka

należała do biskupstwa kujawskiego we Włocławku, kasztelania słup

ska do archidiecezji gnieźnieńskiej niemal do samych rozbiorów.
Ale granice często się tu w średniowieczu przesuwały politycz

nie. Zwłaszcza w owych ziemiach na zachód położonych. Światopełk

pomorski przyłącza kasztelanię słupską do Pomorza Wschodniego,
lecz niebawem ją znowu traci. W końcu sprawa przedstawia się tak:
od roku 1313 przechodzi Ziemia Sławińska i Słupska do Pomorza
Zachodniego na trwałe, Bytów i Lębork, a także i Człuchów dostaje
się w r. 1329 Krzyżakom, czyli należy na trwałe do Pomorza Gdaii
skiego. Ale i tu i tu zostaje nadal styl życia polskiego, polski system
rządów; urzędy sprawują nadal wojewodowie, kasztelani, podkomo
rzowie, wojscy, podstoli, łowczy.

Pod panowaniem krzyżackimzachowują się Polacy tak samo, jak
wszyscy inni W obrębie posiadłości Zakonu: przyciśnięciprześladowa

niami, poczynają protestować, przyłączają się do "ZwiązkuPruskiego",
na zjeździe w Gdańsku Ścibor Grela z Bytowa ostro domaga się zrzu
cenia jarzma krzyżackiego.Wreszcie rok 1466, rok pokoju toruńskiego

i powalenia Zakonu, przynosi wyzwolenie. Lębork, Bytów i Łeba prze
chodzą do Polski. Cóż, kiedy przechodzą do niej nie całkiem. Przez
jakiś czas panuje na tych ziemiach stan dość chaotyczny, aż Zygmunt I,
król polski, oddaje w lenno te trzy ziemie Jerzemu i Barnimowi, ksią

żętom szczecińskim, oraz ich następcom po mieczu. Jest więc Lębork,

Bytów i Łeba w posiadaniu książąt zachodnich aż do wygaśnięcia

tej dynastii na Bogusławie XIV. W roku 1641 znów powrót do Polski,
przy której zostają przez lat dwadzieścia. Korzystając z nieszczęść

za Jana Kazimierza, elektor brandenburski uzyskuje w pokoju welaw
sko-bydgoskim nadanie mu tego obszaru jako lenna.

Szlachta kaszubska buntuje się. Nie chce przysięgać elektorowi,
nie chce przysięgać w języku niemieckim. Gra przy tym rolę patrio~
tyzm, ale także i motywy inne: żasada posiadania zie~i. W Polsce
własność ziemi była dziedziczna, na Pomorzu Zachodnim pozostawała

na prawie lennym. Szlachta domagała się utrzymania polskiej zasady
i możności odwoływania się do sądów polskich. Postawa była tak
twarda, że elektor na razie musiał ustąpić. Okazał on zresztą wiele
zręczności, on i jego następcy kurWrstowie wyrabiali sobie zawsze
nadania lemie, pilnowali formalności. Tak długo, dopóki widzieli, że
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Polska jest na tyle silna, aby odebrać swoją własność. Pierwszy Fry
deryk I odmawia złożenia hołdu swemu panu, królowi polskiemu. Na
stępnie przychodzą rozbiory, a w roku 1820 odłączono te powiaty od
diecezji kujawskiej i przyłączono do chełmińskiej. Nastąpił również

i kościelny rozbiór Polski.
Przy ustalaniu niemieckich granic administracyjnych, dla wygody

i racyj terenowych Lębork, Bytów i Słupsk przyłączono do prowincji
Pommern. Człuchów, który aż do rozbiorów należał do Polski, włą

czony zostaje do prowincji Wesfpreussen. Traktat wersalski przyj ął
zasadę oddania Polsce tych ziem, które przed rozbiorami należały

do Pomorza Wschodniego Ci w tym nawet postanowieniu popełniano

na naszą niekorzyść wiele dowolności: cały powiat człuchowski z Po
morza Wschodniego został przy Niemcach). Panowie dyplomaci zbyt
silnie myślą schematami, aby mogli zrozumieć trochę bardziej złożone

zagadnienia historyczne. Tym tylko tłumaczyć należy, dlaczego ten
wielki szmat ziemi, ten nadmorski trójkąt nie wszedł w granice Polski.

Współczesny Polak posiada szczególne obowiązki, aby pamiętać

o Lęborku, Bytowie i Słupsku. Chodzi o naprawienie krzywdy tym
ziemiom wyrządzonej przez zbyt mały dozór ich wówczas, kiedy do
nas należały. Sejmy polskie w latach 1589, 1596, 1598 i wiele razy póź

niej poruszały tę sprawę - odebrać z lenna i przyłączyć do Polski.
Jeszcze na sejmiku Ziemi Dobrzyńskiej w r. i718 domagano się za
łatwienia sprawy restytucji tych ziem. Ale już wtedy nie było do
tego dość potrzebnej siły.

Prawa historyczne się nie przedawniają. Ziemie Lęborska, By
towska, Słupska i· Człuchowska historycznie wchodziły w skład Po
morza Wschodniego. A Pomorze Wschodnie 'Ychodzi dziś wskJad
Rzeczypospolitej.

Droga nasza biegnie przez te historyczne powiaty. Z Łeby, która
należy do powiatu słupskiego, jedziemy przez Lębork, Bytów, .Miast
ko, Człuch6w, Złotów do Piły. Ta droga przecina nie tylko tereny,
które dziś się na gwałt fortyfikuje, ale które są niemal wszędzie na
wskroś polskie. Przyjrzenie się załączonej mapie pozwoli stwierdzić,

że po drugiej stronie granicy tkwią spore wzdłuż tej granicznej linii
obszary polskie. Tu już za polskością przemawiają nie prawa histo
ryczne, ale żywy, codzienny język, najwspanialsza legitymacja na
rodowa.

Ten szlak pątniczy rozpada się na dwie części. Mniej więcej od
Łeby do Miastka jest on terenem kaszubskim, od Miastka w dół tere
nem wielkopolskim. Te dwa odcinki trzeba traktować osobno. Jeden

. i drugi są w odmiennej fazie swych przeobrażeń:
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B1=\ł:::.TY,K __Wjeżdżając na tereny kaszub
skie w roku pisania tej książki chwY
tamy moment tych ziem szczególnie
tragiczny: Kaszubi po stronie nie
mieckiej znajdują się właśnie w mo
mencie kulminacyjnym swej postawy ~__
obrończej wobec wściekłego naporu
germanizacyjn.ego.

Jeszcze dwa, trzy lata bez po
mocy, bez interwencji w Berlinie,
a przyjdzie załamanie psychiczne
i Kaszubszczyzna po stronie niemiec
kiej zacznie gwałtownie wymierać.

Nie, nie przesadaJ Piszę te słowa

w pełnym poczuciu' odpowiedzialno
ści. Wypowiadam je, korny sługa

Ojczyzny, w obliczu majestatu mego
narodu: Kaszubi po stroni.e nie
mieckiej giną w okropnej męce,

w poniewierce, o której nie można

mieć pojęcia, o ile się tego ,nie wi
działo. Wszelki humanitaryzm, wszel
ka ludzkość, wszelki okruch współ

czucia został porzucony. Dokonuje
się tu jedna znajpotworniejszych
tortur; jakie zna historia. Wobec ni~h

obozy 'koncentracyjne są niewinną

igraszką. To wszystko dzieje się dwa,
trzy, pięć kilometrów od Chojnic, kil
kanaście kilometrów od Kościerzyny

i Kartuz. Czy chodząc po tych po
morskich miastach wie się, że za
wschodnią ścianą - ludzie spływają

krwawym potem męki? Czy wie się

to, czy się pamięta?

W chwili zmartwychwstania Pol
ski sytuacja etnograficzna była tu
taka: w powiecie słupskim już tylko
nieliczne gminy mówiły po kaszub
sku albo słowińsku; w powiecie lębor

skim były liczne i wielkie wyspy pol-
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Pogranicze - ziemio polsko.

skie; W powiecie bytowskim, zwłaszcza w jego po
łudniowo-wschodniej części wszystko było ka
szubskie. Powiat człuchowski najbardziej- był

zgermanizowany, ale i tu dźwięczała jeszcze mowa
polska.

Rok 1918 - rok 1938. Dwadzieścia lat.
W tym okresie nacisk germanizacji wzrósł, postęp

wynaradawiania posunął się. Dwadzieścia lat temu
Kaszubów po stronie niemieckiej można było li
czyć na kilkanaście tysięcy, dziś czy naliczy się

ich tysięcy dziesięć? Osiem?
Gdy tylko zrobiło się głośno, że Polska po

wstaje, Kasżubi tutejsi porwali się entuzjazmem,
skrzepili na siłach i na nadziei. Wierzyli, że

wszyscy znajdą się w granicach Rzeczypospolitej.
Jeszcze dziś ta wiara nie wypaliła się do szczętu,

jeszcze dziś po wioskach kaszubskich opowiadają

sobie ludzie, że zbliża się już taki czas, kiedy oni
będą moglt bez prześladowań mówić ...po swo
jemu".

Miasto Lębork od dawna jes~ zupełnie zger
manizowane, ale wsie tego powiatu w trzech ogni
skach przejawiają wcale jeszcze intensywne życie

polskie. Należałoby wydać osobną a dokładną

monografię z przeglądem tego terenu. Z dokła

dnym diagrame~ polskości.

W przybliżeniu obliczając stwierdzić można,

że jeszcze dziś do ludności polskiej należy w po
wiecie lęborskim około 2000 morgów ziemi, w po
wiecie bytowskim ponad 3000, z tym wszakże, że

około Lęborka ziemia jest lepsza, koło Bytowa
znajdują się same piaski. Oprócz gospod\lrzy
w' obydwu powiatach ludno,ść polska prlicuje
w charakterze robotników. rolnych, leśnych, tar-



tacznych, wielu jest tzw. chałupników. Kontrasty populacyjne są na
prawdę rekordowe! W rodzinach kaszubskich jest od 5-12 dzieci,
w rodzinach niemieckich na tych samych terenach od 1--4. Ten nad
miar ludności kaszubskiej nie może znaleźć pracy na miejscu, w zwY'
czaju więc jest czasowa emigracja przeważnie do Meklemburgii
i w okolice Hamburga, gdzie Kaszubi znajdują zatrudnienie w szpa
ragarniach, ogrodach warzywnych, cegielniach.

Trzeba sobie powiedzieć otwarcie, że Kaszubi tamtych stron to
nędzarze. Zdarzają się tu i większe majątki, nawet po czterysta, pięć

set morgów, mimo jednak tego, mimo że na ziemi pracuje cała rodzina
właściciela, nędza tu jest okrutna. Ziemia bowiem przeważnie pia
szczysta. Zboże wystarcza gospodarzowi tylko do Bożego Narodzenia,
zamożniejszymdo Wielkiejnocy, a później odżywianie składa się tylko
z kartofli i mleka, jeśli są krowy. Konieczną jest więc praca dodatko
wa w lasach albo przy konserwacji dróg. Ale z chwilą kiedy właści

ciel ziemi sięga po robotę rządową, staje się zależny i musi dzieci po
syłać do szkoły niemieckiej. Byłoby może trochę lepiej, gdyby nie
stałe, coroczne ubywanie ziemi z rąk polskich, i gdyby nie masowa
emigracja Kaszubów tutejszych do Polski zaraz po zawarciu pokoju.
Ogniska byłyby liczniejsze, samopomoc możliwsza.

Są w tym posiadaniu ziemi nieraz ciekawe formy: wiele tu osob
nych osiedli, które należą dziś jeszcze tylko do Polaków. Ciekawa jest
również forma posiadania ziemi pewne~o gospodarza w Piasznie, któ
rego gospodarstwo dzieli się na dwie części: 18 morgów po polskiej
stronie, 20 morgów po niemieckiej.

Fala germanizacyjna jest niezwykle silna. Doprowadza ~iekiedy

do tragicznych absurdów. W pewnej chacie stary ojciec nie umie słowa

po niemiecku, syn, który przeszedłwojsko i wojnę, nie umie słowa po
polsku, ale wziął sobie żonę, która po niemiecku tylko parę słów

umiała. I rezultat: ustalił się zwyczaj używania tylko języka niemiec
kiego.. W innej chałupie wszyscy mówią po polsku, wielka rodzina,
rodzice i dzieci, tylko dziewięcioletnia córka, która chodzi do nie
mieckiej szkoły, z uporem odmawia używania języka polskiego.

Bo najsilniejszym narzędziem germanizacji jest szkoła i, nie
stety, kościół. Kościołów jest w tych dwóch powiatach siedem: w Lę

borku, Rozłazinie, Wierzchucinie, Bytowie, Ugoszczy, Niezabyszewie
i wikariat w Tuchomiu. Jeszcze do niedawna we wszystkich tych ko
ściołach odbywały się na zmianę nabożeństwa i śpiewy polskie, były

napisy polskie, bractwa polskie. Dziś zniknęło stąd ostatnie polskie
słowo. Do parafii przyszli księża niemieccy albo księża polscy renegaci.

Rzecz dziwna. Prześladowania katolicyzmu przez narodowy
socjalizm w osobliwy sposób wpłynęły na gorliwość i służbistość kleru
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pogranicznego. O ile w głębi Rzeszy spotyka się wśród księży nie
ustraszone męstwo, odwagę i prawdziwą godność, to tu, na granicy,
jakże często zjawia się gorliwość i arywizVl. Być może, idzie ten styl
od księdza prałata Bauera, Administratora Apostols~iegow Pile.

Osobny problem -- to problem szkoły. Szkół niemieckich jest tu
bardzo wiele i świetnie wyposażonych nie tylko w rekwizyty szkolne,
ale i w środki finansowe, którymi nauczyciel może dysponowaćw spo
sób dowolny. Szkół polskich jest mało. Do niedawna było jeszcze ich
kilka, dziś jest tylko jedna w Ugoszczy. I poza tym, co to za szkoły!

Gnieździły się po chatach, w lichych budynkach, w najbardziej nie
sprzyjających warunkach.

Przeciw posyłaniu do polskich szkół stosowali Niemcy terror.
Gospodarzy, którzy zapisywali dzieci do polskiej szkoły, nie tylko
pozbawia się możnościzarobkowania na przednówku. ale często aresztuje
pod zarzutem szpiegostwa i długie miesiące przetrzymuje w więzieniach.

Równocześnie za pośrednictwemwszystkich dostępnych czynni
ków rzuca się w teren hasło "deuisch isi tein", niemczyzna jest rzeczą
piękną, polskość jest barbarzyństwem i ciemnotą. Polskość otoczona
jest pogardą.

Władze administracyjne stosują wiele niedozwolonych chwytów,
jeśli chodzi o resztki życia zespołowego. Aby uzyskać większość

w gminach wyłączniepolskich, dzieli się je na części, przyłącza do nich
tartaki i stacje kolejowe, gdzie jest wielu urzędników niemieckich.
W ten sposób dochodzą do skutku tzw. "chrzty pruskie", zmiana
nazw miejscowości. W ten sposób zmieniono niedawno nazwę Czarn
damerow na Sonnenwalde, a Trzebiatkowo na Radensfelde. Można

sobie wyobrazić, jak w tych warunkach wyglądać muszą wybory czy
też spis ludności.

Poza tym na te' przygraniczne tereny płyną szeroką strugą pie
niądze. Pieniądze rządowe, pieniądze uzyskane z podatków płaconych

również przez ludność polską. Nie tylko subwencje dla renegatow,
nie tylko nawozy sztuczne i maszyny rolnicze, ale i wielkie budynki:
w Wierzchucinie zbudowano wspaniałą saJę gimnastyczną,w Studzie
nicach założono piękne towarzystwo wioślarskie z kompletnym, boga
tym sprzętem sporto'wym. t tak wszędzie. Wszędzie też buduje się

ochronki. To ważna pozycja. Ochronki niemieckie powstają dlatego
tak gęstą siecią, ponieważ chodzi o to, aby już w małe dzieci wpoić

niemczyznę. Tak dokumentnie wpoić, aby przyszedłszy do polskiej
szkoły nie umiały po polsku albo nauczyły się polszczyzną gardzić.

Istnieją naKaszubach po tamtej stronie granicy towarzystwa pol~
skie różne, oświatowe, szkolne, biblioteczne, ale są one tak bardzo
skrępowane; że w praktyce nie mogą rozwinąć żadnej działalności.
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Więc jeszcze raz bez wszelkiej przesady, ,ze smutkiem naj
większym: Kaszubi' p o tam tej stronie g ranicy znaj d uj ą się

w najtragiczniejszym punkcie swego bytu narodowego.
Są przed załamaniem.

Pierwotny tekst traktatu wersalskiego, ogłoszony 7 maja 1919 r.,
przyznawał Polsce wprost, bez żadnych plebiscytów i zastrzeżeń:

Ziemię Złotowską i Górny Śląsk, powoływał do życia Wolne Miasto
Gdańsk; wyznaczał plebiscyty na Powiślu, Warmii i Mazurach (z wy
jątkiem okolic Działdowa). Pierwszy tekst traktatu. Właściwy, spra
wiedliwy, niekrętacki, nieoportunistyczny.

Przeciw temu tekstowi rozpętano ze strony niemieckiej niesły

chanie perfidną, szantażową agitację, która doprowadziła do pogor
szenia naszej sytuacji na GórnYIJ;l Śląsku i w Ziemi Złotowskiej. Wy
korzystano niechęć i dWulicowość delegata angielskiego do Wersalu
Lloyd George'a, próbowano szachować Francję, posyłano na tereny
polskie komisje angielskie parlamentarne i prasowe, przepłacano mię

dzynarodowe gazety. W Pile i Bydgoszczy defilowałyprzed owymi ko
misjami "nieprzebrane" tłumy NieI?1ców sposobem operowym. To zna
czy część pochodu przeszedłszyprzed trybuną, przez maleńkie uliczki
przebiegała do punktu wyjścia i defilowała znowu. W ten sposób
kilka tysięcy urzędników przechodziło imponującą liczbą całymi

dniami przed trybuną. restauracją, hotelem delegatów angielskich.
A gdy zjechała następnie MiędzynarodowaKomisja 'Graniczna,

ludności polskiej nie dopuszczono do niej, strzelając i stosując pod
stępne mordy.

Wie się o tym, pamięta się o tym? Nie?! Więc najeżałoby sobie
wreszcie te sprawy przypomnieć. Zrozumieć prawdziwy .stan rzeczy
i pojąć, ile Niemcy zyskały polskiej ziemi za pomocą środków, które
do takich potwornych okrucieństw doszły podczas 'plebiscytu na
Warmii i Mazurach.

Osobna sprawa, to sprawa Ziemi Złotowskiej. Ziemi rdzennie
polskiej, o 80% ludności polskiej, ziemi historycznych siedzib Dana
borskich, KościeIskich, Potulickich, Grudzińskich, Działyńskich, Po
nińskich i Sułkowskich.

Tę niewątpliwie polską ziemię przyznał traktat Polsce. Ale od
czegóż pomysłowość i krętactwo. Na tym terenie posiadał swoje bo
gate, 100.000 mórg ziemi liczące dobra najstarszy po koronie książę

pruski Fryderyk Leopold' Hohenzollern, spowinowacony z dworem
angielskim. Przez swe rodzinne stosunki w Anglii umiał spowodować

przesunięcie granicy o piętnaście kilometrów na wschód, tak że gra
nica objęła wszystkie jego włości. 15.000 Polaków dla prywatnych
konszachtów pruskiego książątka zostało .odciętych od ziemi macie-



rzystej. Takie to samostanowienie narodów według demokratycznych
zasad traktatu wersalskiegoI

Po przebyciu drogi, która jest tragiczną kalwarią polskiego mę

czeństwa, zjeżdżamy wreszcie do Złotowa. Tu na razie kres drogi.
Tu trzeba się zatrzymać i zebrać przeżyte wrażenia. Miejsce do
takich rachunków najodpowiedniejsze. Bo przecież kilkanaście kilo
metrów od tego Złotowa leży wieś Zakrzewo, a w tej wsi mieszka,
pracuje i trwa jeden z czterech księży polskich, którzy się tu jeszcze
utrzymali, ks. Bolesław Domański, prezez Związku Polaków w Niem
czech, świetlana i wspaniała postać. Ks. Domańskiego nie odwiedza
my, nie docieramy do niego. I tak to przez chęć oszczędzenia przy
krości ze strony niemieckich szpicli, jakie mogłyby spaść na przy
wódcę Polonii w Niemczech mieszkającej, stracona została okazja
zetknięcia się z ks. Domańskim. Okazja ostatnia. W kwietniu r. 1939
ks. Bolesław Domański osierocił swoją półtorami1ionową rodzinę.

Rekapitulacje, wspomnienia, rachunki... Wąskim pasem przygra
nicznym idą polskie powiaty: Lębork, Bytów, Człuchów, Wałcz, Zło

tów, Piła, Nadnotecki, Skwierzyna, Międzyrzecz, Babimost, Wschowa.
Część tego wąskiego pasa nadgranicznego została w prowincji Pom
mern; z pozostałych zaś terenów dawnych prowincyj Posen i West
preussen uczyniono osobną jednostkę administracyjną: Provinz
Grenzmark Posen-Westpreussen. Na znak i symbol: że to cząstka

ziemi, której nie zapomną, którą odbiorą. A przede wszystkim
teren, który wymaga specjalnych metod, ponieważ trzeba go cały do
piero zniemczyć. Ostatnio widać proces niemczenia postąpił znacznie
naprzód, ponieważ ów sztuczny twór administracyjny rozwiązano,

a poszczególne powiaty powłączano dó Pomorza i Brandenburgii. Zo
stała tylko osobna prowincja kościelna: Administratura Apostolska
w Pile (Praelatura nullius), o której tak smutne trzeba było powie
dzieć poprzednio słowa.

. Ale pas pozostał. Krwawy pas, który swoją czerwień bierze od
przelewanej i uchodzącej krwi. Czerwony pas pogranicza niemieckie
go, który w ostatniej jeszcze chwili został nam urwany z ziemi sło

wiańskiej, aby i rok kOlka wojny światowej mógł dołożyć również

jeszcze choć mały skrawek do tych grabieży, które tak wspaniale
rozpoczął Albrecht Niedźwiedź.

Aby zaś myśl była calkiem zaokrąglona - ów krwawy pas nie
tylko staje się terenem germanizacji, staje się również twierdzą: gar
dziele kulomiotów, gęsto zasianych na tych powiatach, zwrócone są

na wschódI
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"...Nie zachodnia
bliższym celem naszej
wschodnia w sensie
obszarów.. ."

"...Granice polityczne
"Fakt, że jakiemuś na

torium, nie oznacza jeszcz
fakt świadczy co najWyż

I tylko w takiej sile tk

"...Nie dopuŚćc·

nencie Europy.
drugiej potęgi

zdolnego kiedy
zamach na Ni
wszystkimi
państwa pr'



PRAWDY POGRANICZA

Pan nadprezydent rejencji i (Jauleiter wygłosił w Pile dwa prze
mówienia, na wiosnę i w jesieni. Ten pan nadprezydent jest osobą

urzędową, po dwakroć urzędową, bo piastującą na tych granicznych
ziemiach, które do niedawna nazywały się Provinz Grenzmark Posen
Westpreussen, godność urzędową i partyjną. Nadprezydent i gaulei
ter. Takiemu można ufać, że co powie, nie jest skłamane. A wyraził

oba razy takie przekonanie:
- Nadgraniczna ziemia Rzeszy musi być wypełniona żywiołem

niemieckim. Das muss deutscher Volksraum sein. Sie soU, sie muss
deutsch volkstiimlich sein. Ta prawda powinna stać u założeń w.szyst
kich czynów każdego Niemca na wschodzie.

Nie ma się co łudzić, co rozważać i dyskutować: prawda nadgra
nicznej ziemi w obrębie Rzeszy idzie ku zupełnej, bezwzględnej likwi
dacji żywiołu polskiego. To się nazywa tutaj "Grenzarbeit". Władze

niemieckie stwierdziły swoim postępowaniem, że pakt przyjaźni i póź

niejsza konwencja o mniejszościach dotyczyć może wszystkiego inne
go, z wyjątkiem tego właśnie: wyparcia polskości z pasa pogranicznego.

Szerokiego pasa! Bo według obowiązującej w Niemczech ustawy
za szerszy pas graniczny uważa się. ziemię na przestrzeni 150 klm od
granicy. Do pasa granicznego w Niemczech należy Pomorze Zacho
dniel należą Łużyce, podchodzące pod sam Berlinl

Wyparcie polskości. To jest postanowione, zdecydowane, na
krok nieodstąpione. Robi się tę Grenzarbeit w taki zresztą sposób,
aby jak najmniej było o niej słychać. Są na taką "cichą robotę" spo
soby. Jeden z nich stanowią założenia organizacyjne tajnej policji,
czyli "Gestapo". Od decyzji i zarządzeń "Gestapo" nie ma odwołania

do wyższej instancji. Jego zarządzenia są bezapelacyjne i niekontro
lowane, do publicznej wiadomości się nie dostają.

Gdy jednak wyjdą na wierzch pewne przerażające szczegóły 
ludziom o miękkim i wygodnym sumieniu usłużnie podsuwa się powie
dzenie: "To niższe urzędy niemieckie prześladują, góra o tym nic nie
wie. Jakżeżl może nie zawarli umowy o wymianie kulturalnej, może
nie usuwają fałszów z podręczników szkolnych? Góra nic nie wie."



I takie zastawianie się jest kłamstwem, jest nieprawdą. Z prze
biegu zdarzeń'na terenach zamieszkałych przez ludność polską widać,

że robota tamtejsza ujęta została w system, że jest obmyślona do naj-
drobniejszych szczegółów. .

- Graniczny wał musi być rdzennie niemiecki - powiedziai
dwukrotnie i publicznie pan nadprezydent.

O tej przemowie wspomniałem Alojzemu Wielhorskiemu.
- To dziwne tylko - powiedział - że takich słów nie słychać

po drugiej stronie. Z Piły do Polski jest pięć kilometrów.
Muszę powiedzieć parę słów o Wielhorskim. W tym rozdziale

mojej książki jest on przewodnikiem i komentatorem. Spośród wielu
ludzi, z którymi zetknąłem się na pograniczu i którzy opowiadali mi
swój los, wybrałem Wielhorskiego z różnych powodów. Przede wszy
stkim jest to człowiek bywały. Ma ukończone gimnazjum i w młodości

chodził po świecie, był nawet we Włoszech; sąd jego jest szeroki, nie
zaściankowy, umie spojrzeć na rzecz z wielu punktów widzenia. Poza
tym jest rdzennym Kaszubą, od pokoleń siedzi na swych sześćdziesię

ciu morgach i gospodarzy. Ale i nie te wszystkie względy wpłynęły

ostatecznie na mój wybór. Najważniejsze to, że Wielhorski jest czło

wiekiem samotnym. Skutkiem nieszczęść życiowych stracił wszystkich
swoich bliskich, nie ma przy nim nikogo z najbliższej rodziny. Pracuje
na ziemi sam z kilkoma najemnikami. I ma lat siedemdziesiąt dwa.
Lat siedemdziesiątdwa i krzepkość jakby z kamienia. Jest wyrąbany
z wielkiej, niezgrabnej bryły. Pobożność i sprawiedliwość nadaje tym
trochę nieproporcjonalnym rysom wyraz powagi i dostojeństwa.

Taki jest Alojzy Wielhorski. Nie boi się nikogo i niczego, prócz
własnego sumienia. Nawet gdyby go złapali, nikogo z bliskich nie zo
stawi, młodości swojej w murach więzienia nie zamknie. Oto dlaczego
wybór padł na Wielhorskiego z Kaszub. On będzie przemawiałw tym

-rozdziale, prawdziwy, istniejący, z jedną tylko literacką poprawką,
będzie przemawiał nie pod swoim nazwiskięm, tak jak nie będzie się

tu wymieniało prawie żadnych nazw miejscowości. W czasie naszej
wędrówki przez te ziemie był nie jeden tylko Wielhorski. Było wielu
Wielhorskich, dziesiątki Wielhorskich. Ale będzie mówił tylko on
sam. Pamiętać jednak trzeba, że ustami jego, które nie plamią się

kłamstwem, przemawiają dziesiątki głosów, przemawiają całe Ka
szuby i cała Ziemia Złotowska.

Naprzód, gdy jeszcześmy siedzieli w jego chałupie, wśród pia
sków, opowiadał mi trochę dawniejsze czasy:

- Różnych sposobów używali, ale najwięcej gwałtu. W roku
1930 trzystu stahlhelmowców najechało na .wieś Osławę Dąbrowę

i przewrócili ją do góry nogami za to, że odbywało się tutaj polskie
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zebranie. Pobili ludzi, poniszczyli obejścia, powybijali szyby. Miał

wtenczas szpital w Bytowie niejedno do zszywania. To był ten słyn

ny najazd na Osławę, który stał się wzorem dla licznych dalsżych

sprawek StBhlhelmu i Grenzschutzu. Po nastaniu Hitlera i po usta
leniu "przyjaźni" przez jakiś czas było trochę lepiej. Pół roku. I zaraz
zaczęło być jeszcze gorzej. Dawniej byli stahlhelmowcy, teraz jest
Arbeitsdienst. Zrobili najazd na Rozłazin, na Łówcz, na Tuchowo
Wielkie, w Płotowie powybijali szyby. Przed dwoma laty w Bytowie
aresztowali kierownika Polskiej Kasy; zanim go wzięli, rewizja trwała

cztery godziny. W tym roku, 1939, powtórzyło się to znów. W ze-
. szlym roku napadli na dom tej samej Kasy i na lokal ZwiązkuPolaków,

powybijali kamieniami szyby, zniszczyli wejście, pomarnowali papiery.
- I nic?
- Nic. Gdyśmy byli na francuskim froncie w Belgii, kompanie

niemieckie ułożyły pieśń, którą wszyscy musieli śpiewać: "Franzosen
miissen fort"... Teraz hitlerowcy zmienili pierwsze słowo i śpiewają

"Polacken miissen fort". Gdy tylko idzie przez wieś jaki oddział, za
raz to śpiewa. Bo oni, panie, umyślili sobie nas stąd wygna~.

- A wy?
- My? Opowiem panu, jak powiedział jeden Kaszuba komen-

dantowi od Arbeitsdienstu. Posadzili go za to na trzy tygodnie, ale
co powiedział, to powiedział. Na wiosnę przychodzi do naszej wsi taki
jeden "czarny" i coś zapisuje. Do spisu ludności, powiada. Zapisuje,
ale więcej jeszcze zawraca ludziom głowy.

- Słuchajcie - mówi do Łazarczaka - przy spisie jak się za
piszecie? Polak czy Niemiec?

- Polak - mówi Łazarczak. A musi pan wiedzieć, że ten Ła

zarczak jest wielki biedak, ma jedenaścioro dzieci i tylko dwanaście'

morgów piasków.
- To wy jesteście taki niezłomny Polak? - mówi dalej ten

"czarny".
- Jestem.
- A wiecie wy, że na drugą wiosnę zabierzemy Korridor i Pro-

vinz Posen, a wtenczas wszystkich takich Polaków rozbierzemy do
gołego i powiesimy na gałęziach.

A na to Łazarczak:

- Tylko zważajcie nisko powiesić, żeby wam było dogodnie
mnie w goły 1.... całować.

Taki jest Wielhorski i taki Łazarczak. Kaszuba przy całej swej
surowości, przy całym patosie i namaszczeniu umie sobie pozwolić na
witze. Drogie witze, trzytygodniowe witze, ale trafne i odważne. Jak
każdy Kaszuba, który w najcillższej sytuacji nie zapomina o "fifie".
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Najcięższ~j, aie chyba nie w tej, która teraz nastała. Teraz pa
nuje na całym pograniczu rozpacz. W tym roku. Od czasu nastania
nowej ustawy.

Z Polakami w Niemczech walczą przede wszystkiII1 trzy ustawy,
ale ta trzecia jest naj straszniej sza. Wyszła w maju roku 1938 i do
tyczy "obrotu ziemią". Postanawia ona, że wszystkie, najdrobniejsze
nawet dzierżawy muszą być rejestrowane. Ten przepis niewinnie wy
gląda, ale mimo to uderza śmiertelnie w pół miliona Polaków.' 500.000!
Wiadomo przecież, że mniejszość polska w Niemczech składa się

z dwóch wielkich warstw: robotników najemnych i drobnych właści

cieli gruntów. Bardzo drobnych, bo przeważająca liczba tych mało

rolnych ma własnej ziemi po dwa, trzy, pięć morgów. Resztę do życia

potrzebnąmusi dzierżawić. Ustaliły się z dawien dawna te dzierżawy:

"księże pola", serwituty, pola gminne. Wszystko to było dzierżawione

na długich kontraktach zwyczajowych, zawartych na dwadzieścia, na
dwadzieściapięć lat. .

W maju wyszła ustawa: wszystkie dzierżawy muszą mieć po
twierdzenie landrata. Więc w przepisanym czasie pownosili Polacy
podania o rejestrację. I wszystkim, niemal bez wyjątku, przysłano de
cyzję: dzierżawy są rozwiązane z natychmiastowym wykonaniem. Na
osiem tygodni przed żniwami odebrano Polakom dojrze
wającą ziemię i oddano Niemcom. Bez odszkodowania. For
malnie od tej decyzji można się było odwołać w ciągu dwóch tygodni
do... tego samego landrata. Polacy się odwołali. Lecz zanim jeszcze
upłynęły te dwa tygodnie, już sprowadzono z głębi Rzeszy niemieckich
osadników i oddano im dzierżawy. Wcale dobrze trafili ci osadnicy:
tylko przyjechać.i bez fatygi zebrać wypracowany przez innych plon!

A wśród narzekaj ących Kaszubów chodzą wysłannicy "Bund
Deutscher Osten" i rzucają niby mimochodem:

- To dopiero początek; zobaczycie, co zrobimy ze wszystkimi
"polskimi świniami".

Pewien urzędnik niemiecki wypowiedział proroctwo O wsi
Kłączno:

- la, ja, Klonschen ist verdorben.
Teraz w podobny sposób mówią sobie urzędnicy po biurach

całego pogranicza: "la, ja, das ganze Polentum ist verdorben". Ustawa
o "obrocie ziemią" jest przykładem bez~zględnego uderzenia poli-
tycznego. .

Ta jest naj gorsza, choć i dwie poprzednie nie są łagodne.

Ogólnoniem.iecka ustawa o zagrodach dziedzicznych - Reichs
erbhofgesetz, wywołującaniechęć całej Rzeszy, pełną swoją miarę daje
dopiero na pograniczu i w o.dniesieniu do mniejszości. Podstawą tego
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ieckie oraz niemiecka literatura polityczna wpro
'" - granic wymuszonych. Z tysiąca kilometrów

Niemcy tylko kilkudziesięcio

'Kępnem a Lublińcem. Reszta to "Zwangsgrenzen".

prawa jest zasada, że ziemia może być źle gospodarującemu odebrana,
a testament obalony. Ortsbauernfiihrer jest w prawie orzec wyłączenie

jednego syna od dziedziczenia na rzecz innego. Ale może orzec je
szcze co innego: odebranie ziemi w ogóle z rąk danej rodziny. Zaraz
po wyjściu Reichserbhofgesetz zdarzyły się takie wypadki na pograni
czu duńskim. Odbierano ziemię ludziom, którzy czuli się Duńczykami,

a oddawano bez odszkodowania renegatom. Podstawę stanowi "dobro
narodu niemieckiego". Prawy właściciel jest odtąd tylko dzierżawcą

swojej ziemi. Zły gospodarz działa przeciw owemu narodowemu do
bru, słuszną więc jest rzeczą, że jako szkodnik zostanie ziemi pozba-
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wiony. o ile·w normalnych warunkach i przy sprawiedliwym trybie
postępowania ustawa taka może być zrozumiala i uznana za poży

teczną, o tyle w rękach germanizatorów staje się potężnymnarzędziem

krzywdy i wynaradawiania.
Staje się nim na terenach polskich. W ustawie zostało dokładnie

określone, kiedy. może nastąpić odebranie ziemi. Wtedy, wtedy
i wtedy. Ale ogłoszenie licytacji z powodu niewielkiego zadłużenia

skutków tej ustawy nie pociąga za sobą. Przynajmniej ten wyjątek.

Przynajmniej to jedno udogodnienie. Tylko że jest ono dla wszyst
kich innych, nie ma go jedynie dla Polaków. Bowiem zaraz następna

ustawa o "pasie granicznym" określa nie tylko ów pas na szerokość

]50 km, lecz znosi również ów wyjątek z licytacją. Owszem, kto
w pasie granicznym dopuszcza do zadłużenia, kto się naraża na licy
tację, ten traci prawo do swojej ziemi. A któż z gospodarzy polskich,
pozbawionych wszelkiej pomocy, nie ma jakiegoś długu. Niedawno
odebrano Polakowi ziemię, ponieważ w określonym terminie nie wpła

cił 26.- mk. I chodzi zawsze o niewielkie slimy, bowiem są to wszyst
ko małe gospodarstwa, na które nikt większej pożyczki nie da.

Wielhorski wytłumaczył mi to na przykiadzie:
- Dzieje się tak: obstawiają rolnika wszystkimi utrudnieniami,

odmawiają pożyczek, nie dają pracy na przednówku, żądają nagle,
z dnia na dzień zwrotu udzielonych kredytów. Wszystko po to, aby
przyszło do licytacji. I do licytacji dochodzi. Na sumę na przykład

800 marek. Nieszczęśliwy człowiek wnosi do landi'ata p·odanie, aby
mu pozwolono stanąć do licytacji o własną ziemię, W międzyczasie

zdobył trochę grosza. Ale landrat odmawia. Wobec tego wnosi po
danie żona właściciela. Jej pozwalają. Pozwolenie jednak opiewa wy
raźnie na sumę marek 880. Przychodzi .do licytacji. Kobieta ofiaro
wuje owe dozwolo~e 880 marek. Ba, ale od czego jest pan landrat.
Ten zjawia się i woła: "Ja daję 900 marek!" Tamta ma usta zamuroO

wane wysokością pozwolenia. I ziemia cała, mająfek, który wart jest
kilka tysięcy, przechodzi na pana landrata za 900 marek.

To jest zwykłysposóhi sposób dobr2;e obn:tyślony. Inaczej ko
lonizacja nie dałaby żadnych rezultat"ów. Niemcy z głębi Rzeszy nie
chcą tu przychodzić, niechętnie osiedlają·się na takim odludziu, gdzie
dopiero obecnie drogi się jakie takie bud~je,_gdzie z piasków nieraz
wydrapywaćpo prostu trzeba ziarno. Tym, .których" chce się sprowa
dzić, trzeba dać ~iele udogodnień, dużo·nęcących propozycyj. Trzeba

.. - I ; -.

dać im ziemię pra.wię za darmo, za darmo sprzęt gospodarski, inwen-
tarz, dom. Słoweiu, ktoś musi zapi!ldć za tę' kolonizację. Za nie
miecką kolo-niz~cję n:a" ódwie·cziiie polskich' ziem'iach
płaci Polak.
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W zamian za to wysyła się ograbioną rodzinę w głąb Rzeszy, do
Meklemburgii, Westfalii, i przydziela jej członków jako robotników
rolnych albo fabrycznych. Gdy zaś który z pokrzywdzonych zbyt
energicznie chce dochodzić swoich praw, zdarzały się wypadki, że zo
stał dotkliwie pobity, a następnie odstawiony do granicy polskiej.
Róbcie z nim, co chcecie, u nas spełnił wszystko, co spełnić miał.

Ustay,ra "o pasie granicznym" zakazuje kategorycznie nabywania
ziemi" Polakom. Ustawa wyszła niedawno. Wiele. kontraktów było

w biegu, już zapłaconych, a jeszcze nie przewłaszczonych. Szczególnie
szybko zaczęli się wysprzedawać Żydzi. Polacy często stawali do
kupna. Szły w ruch wszystkie oszczędności chowane na czarną go
dzinę i na okazję. Z rąk żydowskich w polskie. Piękne dzielo, chwa
lebny czyn. Umówili się, kontrakt spisali, pieniądze przed adwokatem
wpłacili. Ale oj na takie wypadki utarł się wypróbowany zwyczaj:
przetrzymywanie w więzieniu tak długo, dopóki nie zrzeknie się kon
traktu.

Ten sposób stosowany jest zawsze w podobnych okolicznościach,

a w razie potrzeby doznaje zaostrzenia. Nikt się nie upomni o to,
dlaczego niewinny człowiek bezprawnie siedział przez tygodnie i mie
siące w więzieniu. Tylko rosną, puchną tomy wyda.wnictwa drukowa
nego na prawach rękopisu pt. "Kulturwehr", w którym gromadzone
są wszystkie krzywdy mniejszości w Niemczech. Sześć tomów tego
"Kulturwehr" otrzymał od specjalnej delegacji kanclerz Adolf Hitler
w prezencie. Czy groza nieszczęść i krzywd, jaka wydobywa się z tych
tragicznych książek, nie straszy kanclerza Wielkich Niemiec, nie spę

dza po nocach snu z powiek człowieka, który tak często wymawia
słowa "sprawiedliwość" i "naród"?

To wszystko, co dotyczy ziemi, dotyczy również budynków
w miastach, przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych. Polakowi
nie wolno niczego nabywać w pasie pogranicznym 150-kilometrowym.
Gdy pokolenie dzisiejszych kupców polskich umrze, nie będzie już

ani polskich kupców, ani rzemieślników. Tak, rzemieślnikówtakże.
Ustawa o rzemiośle nie posiada jeszcze paragrafów godzących

w prawa mniejszości, ale posiada już takie pan~grafy praktyka. Rze
mieślnikowi Polakowi wolno pr:i;yjmować polskich chłopców i polskie
dziewczęta na naukę. Po przeznaczonych jednak na naukę latach chło
pak czy dziewczyna musi zdawać państwowy egzamin rzemieślniczy.

Ten egzamin dotyczy nie tylko spraw fachowych, obejmuje przede
wszystkim sprawy ideologii. W stosunku do polskich dzieci są pyta
nia ustalone:
-- Kto to był Kopernik?

- Astronom polski.
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- Źle, nie ·zdałeś.

Drugie pytanie:
- Jakimi ziemiami są Wesłpreussen, Posen, Osł-Oberschlesien?

- Polskimi.
- Źle, nie zdałeś.

Trzecie pytanie:
- Którą z rzędu Rzeszę mamy teraz w Niemczech?
- Trzecią Rzeszę.

- Dobrze. A co będzie po tej Trzeciej Rzeszy?
Chłopak myśli chwilę intensywnie i mówi:
- Po Trzeciej Rzeszy będzie Czwarta Rzesza.
-J'alschl Drittes Reich wird schon ewig dauern.
Chłopak nie zdał, j ak zresztą każde dziecko polskie, ale teraz,

po Anschlussie powinni tego chłopca odszukać i dać mu złoty medal
za jasnowidzenie.

W taki sposób cała polska młodzież przepada przy
egzaminach fachowych. Ojciec, który nie chce złamać życia

swemu dziecku, musi z konieczności oddać je do rzemieślnika nie
mieckiego. A to się równa oddaniu na zatratę narodową.

Wielhorski opowiadał mi ze smutkiem:
- I mógłby ktoś doradzać, żeby skarżyć, żeby oddać do sądu,

żeby się odwoływać. Ja panu opowiem, jaki tu był jeden proces. Szedł

o ziemię. W pierwszej instancji Kaszuba przegrał. Ale był zacięty,

zebrał dytki i poszedł dalej. W sądzie apelacyjnym pytają się na
przód o nazwisko, później o narodowość.

- Jestem Polak - mówi chłop.

- Dlaczego? Skąd Polak? Mieszkacie przecież na Kas~ubach!
- Kaszuby są Polaki.
Sędzia sądu apelacyjnego (więc nie mały prowincjonalny kauzy

perda, ale wykształcony, oświecony pan z wielkiego miasta)" uderzył

pięścią w stół i krzyknął groźnie:

- Zum Teufel, Kaszubi i Ślązacy są plemionami niemieckimi.
To dawniej ten i ów myślał inaczej. Ale w dzisiejszych czasach nauka
udowodniła co innego. To są Niemcy.

I chłop sprawę przegrał, choć była jasna jak słońce.

Polacy w Niemczech przegrywaj ą. w sądach 95010
wnoszonych spraw. Prawo wyjmuje spod swoich orzeczeń mniej-
szość polską. ,-'.

Ale nie tylko kupić ziemi, budynku, sklepu nie można. Dochodzi
do tego, że Polak nie może nawet wyąająć mieszkania.' ·Właś.ciciel
domu Niemiec, gdy się dowie, że wynajmującym 'jest Polak, odmawia
wynajęcia! Zaczyna wyrastać tu bardzo swoisty problem braku miesz-
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kań przy równoczesnym fakcie pozostawiania pustką dziesiątków

i tysięcy mieszkań; właściciele Niemcy nie mogą znaleźć lokatorów;
Polakom nie odważą się wynająć, Niemców nie ma tylu.

Nie wynajmują. Nie dlatego, żeby nie chcieli, tylko, że nie wolno
im tego. Ludność niemiecka na pewno z własnego impulsu nie szłaby

aż tak daleko przeciw własnemu interesowi. Jest zmuszona do tego
przez taktykę władz. Przez ogólny nastrój panujący na pograniczu.
Przez obawę, aby nie zasłużyć na zarzut nielojalności i braku
patriotyzmu.

Taki jaskrawy przykład stanowi sprawa karczem na pograniczu.
W okolicach tych istnieją polskie stowarzyszenia. Takie stowarzysze
nia mogą skutkiem szykan przez cały rok nie pracować, ale raz lub
dwa razy do roku urządzają zabawę z tańcami, na którą łatwiej do
stać pozwolenie. Towarzystwa polskie nie posiadają własnych lokali,
muszą wynajmować karczmy. Do niedawna nie było przeszkód, przy
najmniej ze strony oberżystów. Przeciwnie. Te polskie zabawy by-

Wielka Dąbrówka na pograniczu babimojskim posiada do dziś dnia bardzo bogaty i pil
nie obserwowany obyczaj ludowy. Oto dąbrówczanki w pięknych strojach ludowych.



wały jedynym większym zarobkiem karczmarza w okolicy czysto
polskiej i wobec istnienia Jugendherberge oraz sal gimnastycznych.
Lecz w roku zeszłym stan rzeczy się zmienił. Pod naciskiem władz

wszyscy oberżyści odmówili wynajęcia sali na polskie zebrania. Te
oretycznie więc istnieje możność organizowania się Polaków. 0, pro
szę, zakazu żadnego nie ma. Kto twierdzi przeciwnie, ten uprawia
Greuelpropaganda. Ale praktycznie. ale naprawdę wszelką możność

życia stowarzyszeniowego podcięto.

Teoretycznie Polacy posiadają wszystkie i pełne prawa. Cóż

prostszego, jak wynająć autobusy na wycieczkę, na urządzenie ma
jówki, cóż niewinniejszego. Ale biada, gdyby który przedsiębiorca

odważył się odstąpić Polakom wozy. Szyby w jego mieszkaniu sypa
łyby się co wieczór z ostrzegawczym dźwiękiem, przedsiębiorstwo

jego zasnułoby się pajęczyną bojkotu. Bo taki jest jeden jedyny cel
tej nabrzmiewającej z roku na rok, z miesiąca na miesiąc, z godziny
na godzinę Grenzarbeit: zaszczuć, zaszachować,'zadławić do osta
tniego tchu, na śmierć.

Ale wszystko legalnie, ale wszystko pod ochroną ustaw. Tu
właśnie miejsce na omówienie tej sprawy współczesnych Niemiec:
ustawodawstwa. Życie .!1iemieckie przeorane zostało nowymi usta
wami od stóp do głów. Zupełnie, dokumentnie, z punktu widzenia
nowej ideologii narodowo-socjalistycznej, z punktu widzenia nowej
religii "krwi i ziemi". Są tacy, którzy z odległości zachwycają się 
przynajmniej niektórymi ~ ustawami nowych Niemiec. I słusznie.

Mniejszość polska w Niemczech płacze krwawymi łzami na te ustawy.
I także słusznie. , .

Gdzie więc jest prawda,: gqzie obiektywny sąd?

Rozmawiałem.i pewnym adwoka~em Niemcem o nowym usta
wodawstwie jego kraju. Powiedział mi:

- To są gumowe ustawy. To wszystko' jest elastyczna guma...
Sens porównania zrozumiaJem dopiero na pograniczu. Trzeba to

wyrąbać w pamięci: charakter ustawodawstwa współczesnegow Rze
szy nie ma nic wspólnego nie tylkó z charakterem dawnego ustawo
dawstwa niemieckiego, ale w ogóle z żadnym ustawodawstwem, które
poczęło się z inspiracyj rzymskich, a którym żył dotąd świat cywili
zowany. To nie jest prawo w dotychczasowym pojęciu! To jest na
rzędzie, przyrząd, instrument, na którym grać można bardzo różne

melodie.
Wszystkie ustawy łącznie i każda ustawa z osobna ma służyć

dwom celom na raz: ma reformować pewien odcinek rzeczywistości

niemieckiej i ma być równocześnie biczem na tych, którzy by stali
na drodze owego przeobrażeni'a. Każda układana jest w ten sposób
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z góry, aby było w niej miejsce na zduszenie wszelkiej opozycji. Rola
czynnika wolnej interpretacji w każdym dzisiejszym prawie niemiec
kim jest niepomiernie, niesłychanie duża.

Oto przyczyna, dla której dzisiejsze ustawodawstwo niemieckie
ma dwa profile: jeden, który może budzić entuzjazm dla swego nowa
torstwa, i drugi, który wywołuje potępienic. Zależy od tego, czy się

patrzy na dialektykę tekstu, czy na jego zastosowanie codzienne.
Mniejszość polska w Niemczech odczuwa tylko tę drugą stronę ustaw.
Strony dodatniej nie odczuwa zupełnie. Jest faktem ponad wszelką

wątpliwość pewnym, że wszystkie ziemie w Niemczech, za
mieszkałe przez Polaków, zostały wyjęte spod przemian
dokonujących się w Rzeszy.

Nie odczuwają dobrodziejstw, które każda ustawa, obok dojmu
jących ograniczeń, przecież daje, nie uczestniczą w wielkich proce
sach, mniejsza o to - zlych czy dobrych, nie doznają skutków wiel
kich prac publicznych i wielkich reform socjalnych. Przeciwnie, obni
żyć, pogorszyć, zdeprecjonować warunki życia do stanu pierwotnego,
do stanu barbarzYJlstwa; raz, aby móc wskazywaćpatetycznym gestem:
"Oto Polacy, oto kultura Slowianina", po wtóre, aby móc uprawiać

ten potworny szantaż: podniesiesz się z poniżenia, powstaniesz
z błota, poniewierki i nędzy, ale nie pierwej, zanim nie przejdziesz
przez ucho igielne germanizacji.

Więc: dobroczynność prawa dla Niemców, najsroższe jego kon
sekwencje dla mniejszości. A prawem obstawione jest w Niemczech
wszystko, niemal myśli, niemal sen. Każda czynność, każde porusze
nie. Waga papieru listowego określona jest urzędowoI .

Ustawa "o zagrodach dziedzicznych" postanawia nie tylko to, że

właściciel ziemi jest zaledwie jej czasowym zarządcą, idzie jeszcze
dalej. Powołane wladze prowadzą rolnika za rękę w każdym jego dzia
łaniu. Specjalne urzędy wypracowują plan zasiewów, ustalają termin
robót, wyznaczają każdą godzinę pracy i każdy gatunek sadzonek na
grzędzie. I kontrolują. Kontrolują orkę, kontrolują siew, kontrolują

plony na pniu, a przede wszystkim plony w spichrzu. Rolnik ma wy
dzielone dla siebie i dla rodziny bardzo ścisle racje, re zta jest odmie
rzona, zważona i odnotowana. W swoim czasie trzeba ją odwieźć do
miasta. I to nie byle gdzie, tylko w ściśle określone punkty, do skład

nic powiatowych za pokwitowaniem. Należytość częściowo otrzymuje
się pieniądzem, częściowo bonami na ziarno siewne w ńastępnym roku.

Po drogach niemieckich krążą pomocnicy ortsbauernfiihrera
i przyłapują wieśniaków wiozących towar do miasta. Jeśli zatrzymany
posiada pozwolenie, dobrze. Jeśli nie, kara. Konfiskaty, więzienia, dde
branie ziemi. W Niemczech nałożony jest.podatek na niemal wszyst-
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kie towary, a więc ·i na mąkę, mleko, nabiał. Gdy któryś z wieśnia

ków z ominięciem władzy podatkowej odda znajomemu bodaj litr
mleka, bodaj jeden bochenek chleba po cenie kosztów własnych, do
staje się bezzwłocznie do więzienia.

Można się tymi reformami (nawet nie zważając na ów ciężar:

podatki na wszystko) entuzjazmować. Planowe kierownictwo pod
ciąga poziom kultury rolnej, wzmaga wydajność ziemi. Ale te zarzą

dzenia, błogosławione może gdzie indziej, są fatalne dla mniejszości

polskiej. Na jej terenach nie stosuje się planowej gospodarki, nie
daje się kredytów, udogodnień, wskazówek; nie, niech polskie go
spodarstwa zmarnieją, im prędzej, tym lepiej. Ale stosuje się wszyst
kie restrykcje: kontrole, zakaz sprzedaży, równe z dobrze postawio
nymi gospodarstwami wymiary dostaw.

Ostoją życia niemieckiego w Polsce są instytucje niemieckich
spółdzielni rolniczych. Ta forma narodowego organizowania
si ę j es t zup ełn ie un iemo żIiwiona Pol akom w N i emczech.
Dwie czy trzy spółdzielnie polskie na pograniczu, które tam jeszcze
są - nie żyją, wegetują. A wegetują, ponieważ rolnik polski nie może

do nich zwozić swoich plonów. Nie dlatego, aby oficjalnie mu tego
nie pozwolono. Owszem, ortsbauernfiihrer zgadza się dawać prze
pustki również i do polskich spółdzielni. Proszę, proszę; żebyście

później nie pyskowali po waszych konsulatach i gazetach, że my
uciskamy Polaków.

Ale rolnik musi odwieźć wszystek plon. N a zasiewy dostanie
w swoim czasie ze spółdzielni, z miejsca, do którego dostarczył zbiory.
I tu jest cala sprawa: w spółdzielniach polskich tego nie dostanie,
zboża, kartofli, paszy dla bydła. Nie dostanie na czas. Zawsze się

tak jakoś dzieje, że niemieckie zbiornice mają wszystko, mają w do
brym gatunku, mają w wielkim wyborze i w potrzebnym terminie.
Polskie zawsze dwa tygodnie później i liche.

Wszystko jest obstawione ustawami.
Ustawa "o ochronie rasy" określa bardzo dokładnie warunki,

jakie muszą być wypełnione, aby otrzymać pozwolenie na zawarcie
małżeństwa.

Wielhorski tak mi o tym powiadał:

- U nas lud jest spokojny, ale zdarzają się przecież częste awan
tury na jednym punkcie (później gazety niemieckie piszą, że mniej
szość polska to żywioł niespokojny): arbeitsmanni zalecają się do pol
skich dziewczyn. Każdy Niemiec w tych stronach chciałby mieć Polkę

za żonę. Bo Niemcy łaskawym okiem patrzą na mieszane małżeństwa.

- I tu też?
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- Tu także. Wiedzą, że w takim małżeństwie przyjdzie zawsze
zniemczenie. A poza tym, że wyjdzie z niego dużo dzieci, tęgich dzieci.
Teraz idzie ku temu, żeby w ogóle uniemożliwiać małżeństwa między

Polakami. Od dłuższego czasu już się na to zanosiło, robili trudności,

przeszkadzali, ale na dobre zaczyna się dopiero teraz. W ostatnich
miesiącach zdarzyły się cztery nowe wypadki.

Wskazał na południe:

- O, w tamtych dwóch wsiach zmówiło się na wiosnę tego roku
cztery pary. To wieś zupełnie polska, więc i narzeczeni wszystko Po
laki. Poszli do zbadania lekarskiego, poszli do komisji, złożyli podania
o pozwolen:c na małżeństwo. Potem zgłosili się do księdza. Już miał

być ślub, gdy na tydzień przed terminem przychodzi pismo z urzędu:

na małżeństwo pozwolenia odmawiają; powód we wszystkich czte
rech wypadkach ten sam: narzeczona jest SChw8chsinnig, chora na
umyśle.

Wielhorski zaklął i splunął z pogardą;

- Jedna jest schwachsinnig, więc się nie może żenić, druga jest
aż tak SChw8chsinnig, że ją trzeba steranizować...

- Sterylizować.

- Niech będzie. U nas zdarzyło się niedawno znowu kilka ta-
kich wypadków. Styrenizowali Polaków. Ogłosili, że dlatego, ponie
waż zagrażają zdrowiu powszechnemu. A wie pan jaki tego wszystkie
go skutek? Wszędzie, gdzie pan pójdzie w polskie okolice, jeden i ten
sam obraz: kawalerów zatrzęsienie w wieku trzydzieści, trzydzieści

pięć lat. Nieraz chłopy zamo7.ne, mienne, kawał ziemi mające, mogliby
już mieć po cztery, pięć dzieci. Ale na żeniaczkę pozwolenia nie do
staną. Chyba że zobowiążą się nie posyłać dzieci do polskiej szkoły.

Ustawą obstawione jest wszystko.
Ustawa "o przydziale mieszkań" dokładnie reguluje sposób wy

najmu i wydzierżawienia. Do wszystkich to się stosuje, tylko nie do
Polaków.

Bo taka jest prawda pogranicza: Przyznawanie się do polskości

sprowadza tylko klęski.

Osobna sprawa - to szkoły. Nie będzie przesadą powiedzieć, że

te szkoły, które tu kiedykolwiek były, zostały wydarte, wydrapane:
wymęczone.Do roku 1928 polskich szkół ani na Kaszubach ani w Zło

towskiem nie było zupełnie. Później poszła o nie walka. Przyparci do .
muru, zagrożeni represją wobec szkół niemieckich w Polsce- wresz
cie się zgodzili. Ustalono normy, ułożono przepisy i zaczęły szkoły

powstawać.
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Trzeba przyznać, że od owego granicznego terminu powstawało

ich coraz więcej.. Wszędzie, gdzie tylko zebrało się najmniej ośmioro

dzieci, które ustami rodziców wyrażały chęć chodzenia do polskiej
szkoły, wszędzie tam powstawała nasza szkoła. Oczywiście, pry
watna, opłacana z funduszy Polskiego Towarzystwa Szkolnego albo
wprost ze składek samych rodziców. N ad podziw przybywało tych
szkół. Wyglądało to tak, jakby Niemcy sami nie umieli sobie dać

rady z tym nagłym wzrostem. Jakby nie przewidzieli, że tu taka
jeszcze polskość. Nie rozporządzanowtenczas tak doskonałym arse
nałem środków, jak teraz. Dawniej znane były tylko te najbrutalniej
sze: pobicie, wytłuczenie szyb, więzienie; one tylko zachęcały do tym
większego oporu, ale sprawy rozrostu szkół ni~ wstrzymywały.Teraz
do tych środków brutalnych przyszły nowe, o wiele cieńsze, o wiele
skuteczniejsze, ujęte w system.

W pierwszym roku narodowego socjalizmu nic się nie zmieniło.

Sprawa zaczęła się od drugiego roku. Naprzód nauczyciele. N a sa
mym początku stanęło na tym, że do szkół będą przyjeżdżali nauczy
ciele wykwalifikowani z Polski. Ale bardzo szybko wynaleziono trud
ność. Nie, z Polski nauczyciele przyjeżdżać nie mogą, ponieważ bar
dzo łatwe podejrzenie o szpiegostwo. Powiedziano więc, że nauczy
cielami mogą być Polacy obywatelstwa niemieckiego, którzy się wy
każą dyplomem upoważnionej uczelni niemieckiej. Chodziło po prostu
o grę na zwłokę: zanim tamci pokończą, upłynie sporo czasu. Wów
czas do seminariów niemieckich rzuciło się młode pokolenie polskie,
aby zdobywać dyplomy. Można powiedzieć, że to był prawdziwy wy
ścig z przeszkodami. W stosunku do tych kandydatów Polaków sto
sowano rygorystycznie wszystkie możliwe przepisy i obostrzenia, służ

bę w organizacjach i stowarzyszeniach półwojskowych niemieckich.
Biada, jeśli któryś nie wykonał polecenia. Dyplom zawisał na kołku.

Ale przecież pozdawali. Wówczas okazało się, że jest nowa
trudność. W skupieniach polskich w głębi Rzeszy, na przykład

w Westfalii, uczyć dzieci może każdy, kto się wykaże sztuką czy
tania i pisania. Tu nie, tu trzeba mieć dyplom. Dyplom potwierdzony
przez szkolną władzę rejencyjną. Przy tym w takim pozwoleniu
wyraźnie jest zaznaczone, że wolno uczyć tylko takich a takich przed
miotów, nie wolno uczyć śpiewu i ćwiczeń sportowych. N a to po
zwolenie osobne.

Owe przepisy istnieją po to, aby sprawę jak najbardziej przedłu

żyć i opóźnić. Gdy już dłużej nie można przewlekać, pozwolenie się

wydaje. Na jeden rok. Po roku trzeba pozwolenia nowego. Ale wy
robienie takiego nowego pozwolenia nie jest rzeczą łatwą, często trwa
pół roku, niekiedy nawet rok. Wówczas nauczyciel ma wakacje,
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a szkoła "z braku" siły pedagogicznej stoi pustką. Tak więc często się

zdarza, że nauczyciel rok pracuje, a rok odpoczywa. To samo jest
ze szkołą.

Ale przecież rok pracuje. Tym rokiem jego pracy zajmują się

już nie władze rejencyjne, tylko władze lokalne i samo "społeczeństwo

niemieckie". To społeczeństwo, czyli urzędnicy, Arbeitsfront i Hitler
Jugend idzie w tym kierunku, aby młodemu zapaleńcowi na przykła

dach wykazać trudność pracy pedagogicznej, aby co prędzej go znie
chęcić i zmusić do ucieczki.

Stosuje się różne demonstracje poglądowe, od bicia szyb do
oskarżeń o czyny niemoralne, od napadu na mieszkanie do głośnego

pomawiania nauczyciela o szpiegostwo. Stosuje się przy tym tak
zwany system przesłuchów. Kto jest nim dotknięty, bywa wzywany
na policję dwa, trzy, do sześciu razy dziennie i poddawany krzyżo

wemu ogniowi pytań stawianych przez kilku urzędników, którzy
kołem otaczają pytanego. Pytania padają raz z tyłu, raz z boku.
Nagle, do zmęczenia, do upadłego.

Nauczyciel polskiej szkoły na pograniczu musi być bezwzględ

nym wzorem wszystkich cnót, musi być człowiekiembez skazy. W do
słownym znaczeniu. Jeśli ma jakąkolwiek nie wadę już, ale uster
kę - nie istnieje tak dobre ukrycie, z którego by jej nie wygrzebano
i nie wydęto w zbrodnię. W tych warunkach kieliszek wódki zmienia
się w nałogowe pijaństwo i notoryczne zakłócanie spokoju publicz
nego. "Społeczeństwo" jest czujne i w wielu wypadkach samo ingeruje.

Oprócz "społeczeństwa"- władze miejscowe. Istnieje dużo roz
maitych władz, a każda zainteresowana jest szkołą. Przychodzi poli
cja budowlana, patrzy, ogląda i uznaje, że lokal grozi zawaleniem,
więc trzeba go zamknąć na kwartał. Gdy po kwartale zostaje na
nowo otwarty, zjawia się niebawem komisja sanitarna, która również

stwierdza jakieś niedokładności. Znowu zamknięcie. Budynki gniją

opuszczone, albo nieraz nagle wybucha w nich ogień.

To prawda, lokale szkół polskich nie są paradne, mieszczą się po
domach prywatnych, tylko nieliczne miały swoje własne budynki, ale
bo też wszystko się robi, aby tych budynków nie było, aby lokali na
szkoły polskie nie wynajmowano. Kaszubi tak bardzo pragną polskich
szkół, że w wielu wypadkach sami ponoszą koszta na światło i opał,

ba, prowadzą nieraz szkoły na zasadzie samowystarczalności.

Do nauczyciela przywiązanie jest wielkie. Wygląda to tak, jakby
się tego człowieka, który jest jedyną ich więzią materialną z polsko
ścią, chcieli trzymać kurczowo, za wszelką cenę. Przychodzą rano do
szkoły, o pół do siódmej, przed rozpoczęciem zajęć, i gawędzą. Ka
szuba mówi mało, ale do rzeczy, na próżno słów nie traci. Z nauczy-
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cielem musi omówić wszystkie wazmejsze zagadnienia. Gdy szkoła

jest znowu zamknięta, powiadają:

- Żeby tak Pan Jezusek pomógł w otwarciu polskiej szkoły,

to by było dobrze.
Zdarzył się zeszłej zimy taki wypadek:
Była szkoła, był nauczyciel, byli uczniowie. Ale przywędrowała

komisja budowlana i szkołę zamknęła. Zamknięcie szkoły grozi nie
tylko brakiem lekcyj, ale równocześnie przydzieleniem .wszystkich
dzieci do szkoły niemieckiej. W kaszubskiej wsi nie chciano, aby dzieci
chodziły do niemieckiej szkoły. Wobec tego postanowiono, że dzieci
będą się uczyć pod gołym niebem, w obejściu zamkniętego budynku.
Trwała taka nauka przez jesień. Ale przyszły mrozy. Rozpacz. Co
robić?! I oto wypływa pomysł taki: przyniesiono na owo podwórze
łóżka, zapchano dzieciary pod pierzynę i w ten sposób odbywała się

lekcja. Nauczyciel, okutany w płaszcz, krążył po podwórzu, a ucznio
wie z łóżek odpowiadali. Władze niemieckie nie lubią męczenników,

przyszły i zamknęły szkołę pod mroźnym niebem.
W innej wsi, gdy zamknięto polską szkołe: i przydzielono jej

uczniów do niemieckiej, dzieci polskie podniosły strajk, zaczęły

głośno odpowiadać po polsku.
Teraz ta ostatnia sprawa, owo minimum - ośmiorga dzieci. Na

to, aby polska szkoła mogła istnieć, musi się zgłosić ośmioro dzieci;
rodzice muszą napisać podania. I tu jest największa trudność. Takie
podanie, gdy dojdzie do rąk władz niemieckich, jest naj straszniejszym
narzędziem tortur, jakie znają dzieje państw współczesnych.

Kaszuba jest biedny. Na przednówku musi dorabiać. Dorabia
w lasach państwowych albo przy robotach publicznych. Gdy złoży

podanie o polską szkołę, n i g d y już nie dostanie żadnej pracy. Mało
tego - pracy! Nie dostanie nawet przepustki na zbieranie latem jagód.
Dużą rolę na tamtejszych Kaszubach odgrywają lasy. Zarządcą la
sów jest leśniczy Zimmermann, jeden z naj zacieklej szych germani
zatorów, dusza twarda i brutalna. Wie doskonale wszystko o ludziach
z całych Kaszub. Gdy kto posyła dziecko do polskiej szkoły, Zimmer- .
mann nie tylko nie da mu zajęcia, ale jeszcze szykanuje na każdym

kroku. Spotkawszy w lesie takiego człowieka, odbiera mu uzbierane
jagody, wysypuje na ziemię i depce. Ba, zbrodnia polskości przechodzi
nawet na zwierzęta. Krowa idąca z pastwiska do zagrody niech się

odważy skubnąć źdźbło trawy z przydrożnego rowu, który należy do
państwa; ta polska krowa, ta buntownica zostaje natychmiast obło

żona karą pieniężną.

To się wydaje aż śmieszne, aż groteskowe, ale dla tych ludzi ani
groteskowe, ani śmieszne nie jest, jest straszne; życie, które się składa
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z takich wielkich i drobnych szykan, staje się nie do zmeslenia,
Leśniczy Zimmermann i zastępca landrata Brink, gdy się któryś Polak
stara o zatrudnienie prywatne, rozsyłają zawiadomienie: "Achtung,
polnische Gesinnung".

Gdy kto z takiej zapowietrzonej rodziny polskiej, która ośmieliła

się złożyć podanie o polską szkołę, chce wyjechać na roboty do Ham
burga czy gdzie indziej, i tu go dopadną: takiemu odmawia się "Ab
meldungschein", jechać nie może.

Inną drogą nacisku są świadczenia społeczne. Na Kaszubach,
w Złotowskiem nie wolno pod karą kwestować Polakom na pomoc
zimową dla swoich. Z ogólnej zaś "Winterhilfe" korzystać mogą,

owszem, ale pod pewnymi warunkami. W Niemczech dzisiejszych,
które wprowadziły tyle ograniczeIi, które odebrały obywatelowi tyle
możliwości zarobku, stosowane są rekompensaty w postaci "Winter
hilfe", "Kinderbeihilfe" dla rodzin o wielu clzie'ciach, pożyczek bez
zwrotnych itp. Trzeba stwierdzić, że P o l ak, k t Ó r y p o s y ł a s woj e
d z ieci cl o p olski ej szko ły, ze ś wi adcze 11 tych n i e korzy s ta.

. Podania jego zostają bez odpowiedzi, natomiast rozgłasza się szeroko
takie przykłady, że ktoś wypisał swoje dzieci z polskiej szkoły a dał

je do niemieckiej i zaraz dostał bezzwrotną zapomogę, Zimmermann
dał mu pracę, syna przyjęli do prac drogowych.

Atak idzie z jeszcze jednej strony, od strony samej polskiej
szkoły. Władze szkolne zachorowują nagle na patriotyzm polski:
w szkołach mniejszościowych na pograniczu wszystko musi się od
bywać po polsku, 'nauka niemieckiego języka (w tym po niemiecku
nauka religii) może się odbywać tylko cztery godziny tygodnio
w o. Po to, aby dziecko wyszedłszy ze szkoły nie umiało po niemiecku,
nie mogło sobie dać rady i żeby to było ostrzeżeniem dla rodziców.

Praktycznie b iorąc: szkoła polska w takich warunkach w ogóle
nie może istnieć. Jeszcze w Złotowskiem, które ma i lepszą komunika
cję ze światem i więcej inteligencji, stosunki panują zdrowsze, ale na
Kaszubach rzecz jest przesądzona:nikt nie może posyłać dzieci do pol
skiej szkoły, musi je wysyłać do niemieckiej. A gdy się to dzieje, los
polszczyzny w najbliższych latach staje pod znakiem zupełnej zagłady.

W całej Rzeszy wychowanie dzieci jest układane w. ten sposób, aby
się przeciwstawia'ło przestarz~łym wpływom domu, zeby młodziez
w rodzinie miała wpływ decydujący. CÓŻ dopiero tu. Chłopak czy
dziewczyną, którzy przejdą niemiecką szkołę suto ugaszczani finanso
wymi beneficjami niemczyzny, z pogardą patrzą na nędzę.i biedę sło

wiańskiego bytowania. Nie pytaj q, kto jq zawinił, tylko staj'l przeciw
rodzicom. Ile~ tragicznej' barwy ma ta .chwila w zyciu polskiej ro-
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dziny, kiedy ojciec i matka, aby zupełnie nie stracić dziecka, zaczynają

do niego przemawiać po niemiecku.
Niedawno. było jeszcze na Kaszubach kilka szkół. Teraz jest już

tylko jedna, w Ugoszczy. Trzeba się dziwić, że jeszcze i ta jedna
przetrwała.

Ks. prałat Hartz w Pile jest kierownikiem duchownym całego

pogranicza. Prałatura Apostolska zastępuje biskupstwo na tych zie
miach. Stanowisko zwierzchnika kościelnego na terenach granicznych
nie należy do stanowisk łatwych. W dziejach Kościoła zdarzały się

już jednak podobne stanowiska, które stawiały zajmującego je czło

wieka wobec najwyższej próby charakteru i świętości. I były liczne
przykłady, kiedy próba trudności zostawała przez kapłanów kato~

lickich w najpiękniej$zej postaci zdawana. Historia zna długi szereg
takich pełnych heroizmu i prawdziwej chrześcijańskiej sprawiedli
wości ludzi.

Nie należy do tego heroicznego rzędu ks. prałat Hartz z Piły.

W Niemczech panuje prześladowanie Kościoła, prześladowanie nie
maleje, prześladowanie rośnie z dnia na dziel1. Ks. prałat Hartz w obli
czu tych trudności katohcyzmu niemieckiego szuka okazji odegrania
się na Polakach skwapliwością stosowania się do linii politycznej
rządu na terenach pogranicza.

Ks. prałat Hartz jest przeciw Polakom w ka,żdej sprawie. To
mało, że sam. Z racji stanowiska pociąga za sobą wielu księży, nadaje
ton ich zachowaniu się w terenie. Na Kaszubach jest siedem parafij,
w tych parafiach rządzą już księża sami Niemcy, ale wielu z nich po
siada nazwiska polskie. Są to renegaci, tzw. "maślacze".

Do niedawna w pewne przynajmniej niedziele odbywały się na
Kaszubach nabożeństwa polskie. Niektórzy proboszczowie zredago
wali wobec tego podanie do władz, obchodzili osobiście wsie i zbierali
podpisy parafian, że niby sama ludność domaga się nabożeństw nie
mieckich. Przed jakimż to problemem sumienia stawiali swoich pa
rafian Polaków, którzy zawsze takim głębokim przywiązaniem do
wiary się odznaczali?

Dziś już i w kościołach kaszubskich z tamtej strony granicy za
milkła mowa polska.

Lepiej jest w Zlotowskiem. Tu przynajmniej cztery parafie
miały jeszcze do niedawna proboszczy polskich z księdzem Bolesła

wem Domańskim na czele. Teraz, po jego śmierci tylko już trzy. Ale
i przeciw nim, i przeciw tym ostatnim niedobitkom polskiej inteli
gencji stosuje się już. podjazdow,e sposoby. Pierwszym jest konfi
skata majątku kościelnego. Taką konfiskatę zastosowano wobec
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jednego z proboszczów, a grozi się nią innym. Ale to nie wszystko.
Każdy proboszcz polski dostaje niemieckiego wikariusza, który jest wy
raźnie fa woryzowany przez władze. O roli tych wikarych lepiej nie pisać.

We wszystkich innych parafiach już tylko Niemcy. I tak jakoś

zawsze się zdarza, że władze zdołają znaleźć' z całej wielkiej, tyle bo
haterstwa obecnie wykazującej rzeszy księży niemieckich właśnie kan
dydatów formatu ks. prałata Hartza. Jest wśród nich wielki procent
renegatów, są tacy, którzy kończyli seminaria i otrzymywali .święcenia
w Polsce.

Czy w tych .warunkach może istnieć jakiekolwiek zorganizowane
życie narodowe? Czy jest miejsce na nie? Czy jest możliwość?

A jednak, a jednak jest. Wszystkiemu wbrew, nędzy własnej naprze
ciw - jestl

Polacy z Kaszub i Złotowskiego, ale przede wszystkim z Ka
szub, zdają sobie sprawę, że to ostatnie lata odporu, że mieć nadzieję

w tych warunkach na zmianę - jest. szaleństwem. A przecież oddają

się temu szaleństwu. Kiedyśmy poznawali rzeczywistość polską na
Kaszubach pogranicznych, kiedyśmy stwierdzali, ie mimo wszystko
nie zrezygnowano tam z walki, choć za przyznawanie się do polsko
ści, za jedno polskie słowo rujnuje się tam nieraz dosłownie cale życie,

całą przyszłość człowieka - doznaliśmy głębokiego, tragicznego
wstrząsu. Cóż za bohaterstwo!

Wielhorski mi mówił:

- U nas teraz smutno, coraz smutniej, bo nie ma nadziei.
A przy innej okazji:
- Kto nas poratuje, gdy Polska o nas zapomniała?I
Tak pomału, słowo po słowie dowiedziałem się, jak wśród tych

chłopów kaszubskich jest naprawdę. Jest pesymizm. Jest poczucie za
pomnienia przez wszystkich. Najgorsze zaś to naigrawanie się Niem
ców, którzy patrzą na tę obłędną wiarę w polskość. Urzędnicy nie
mieccy mówią do opierającychsię Kaszubów:

- Wierzcie, wierzcie, a będziecie kamienie gryźli.

Ale odpór jeszcze jest.
Oczywiście, nie trzeba śladów jego i nasilenia szukać w naszych

statystykach oficjalnych komunikatów i sprawozdań. Te komunikaty
dają dane bardzo optymistyczne: tyle jest tam bibliotek polskich, tyle
związków oświatowych, tyje związków śpiewaczych, tyle związków

przysposobienia rolniczego. A w kaidym z tych związków jest znów
tylu członków, tylu, tylu, tylu. Gdy wziąć i podsumować tych wszyst
kich członków - otrzymuje sil{ cyfry zawrotne. Oficjalne sprawozda
nia stwierdzają: patrzcie, wśród mniejszości polskiej w Niemczech
nie dzieje się tak znów źle, słuchajcie, jakie cyfry...
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Cyfry statystyk z pogranicza są złudzeniem. Są pomyłką. Nie
ma tylu towarzystw, nie ma tak wysokiej liczby członków. W każdym

towarzystwie figurują ci sami ludzie, w zawrotnej cyfrze ogólnej jeden
i ten sam człowiek liczony jest po kilka, kilkanaście razy. Wiele to
warzystw, które istnieją na papierze, nie może nawet rozpocząć żadnej
działalności.

Bo taka jest następna prawda pogranicza: ludzi, którzy przyznają

się do polskości, jest cor~z mniej. Czynnych Polaków łatwo i krótko
przyszłoby zliczyć. Nie w towarzystwach, nie w związkach, nie w ze
braniach bije tętno połskiego życia na Kaszubach, bQ - powiedzmy to
sobie otwarcie - wszystko to jest już tam uniemożliwione. Bije ono
jeszcze w zamkniętych kołach rodzinnych, w sąsiedzkich zejściach się

gospodarzy, gdy zostaną zamknięte drzwi i zasłonięte okna. W naj
gorszej sytuacji są Kaszubi w powiecie słupskim i lęborskim, ponieważ

żyją w rozproszeniu, w pojedynkę wśród żywiołu niemieckiego.
Są biblioteki. Statystyka mówi: tam tyle, tam tyle; wszędzie są.

Ale cóż z książek, gdy leżą na strychu, gdy ich pożyczać nie można.

Za spotkanie na drodze z polską książką w ręku można narazić się na
naj gorszą szykanę, a przecież w bibliotekach znajdują się tylko te
książki, które uzyskały aprobatę władz niemieckich.

Inna rzecz, że tej sprawy bibliotecznej ktoś nie dopatrzył, zała

twiały ją w Polsce czyjeś ręce lekkomyślne i głupie. Trzeba sobie
przejrzeć katalogi takich bibliotek dla wsi kaszubskich, dla wsi zlo
towskich. Znajdziesz w nich zbiorowe wydanie pism Wacława Siero
szewskiego. Dla wieśniaków, dla rolników, dla ludzi potrzebujących

pierwszych, podstawowych książek? Znajdziesz cały komplet powie
ściowego cyklu "Nocy i dni" Marii Dąbrowskief Dla nich, dla chło

pów kaszubskich? Kto wybiera książki dla Polónii zagranicznej?
Czyje ręce, czyj. mózg i czyje serce? Robaczywe serce.

Zaraz przypomina się inna sprawa· książkowa. W miejskiej bi
bliotece w Pile znajduje się również współczesna literatura polska
przetłumaczonana niemiecki język. Patrzysz na tytuły: Juliusz Kaden
Bandrowski: "Czarne skrzydła", Michał Choromański: "Zazdrość

i medycyna", Jalu Kurek: "Grypa szaleje w Naprawie". Patrzysz na
egzemplarze, kartki ich. wykazują częste i· liczne czytania. Niemcy
chcieli poznać nową Polskę na podstawie jej nowej literatury. Zaiste,
dobry im podsunięto wybór: "Czarne skrzydła" i "Grypa szaleje
w Naprawie".

I jeszcze jedna sprawa książkowa. Między Polską a Niemcami
istnieje konwencja o wymianie kulturalnej. Konwencja przewiduje, że

z chwilą wprowadzenia jej w życie zostaną m. in. wycofane z bibliotek
wszystkie książki kłamliwe w rodzaju "Dasist Polen~'. Po stronie nie-
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mieckiej zastosowano się do tej umowy, ale tylko formalnie. W biblio
tekach gimnazjalnych wszystkich terenów pogranicznych znajdują się

komplety całej tej szczującej, kłamliwej i podłej literatury, jaka kie
dykolwiek w Rzeszy została wydana.

Wracam do spraw kaszubskich. Towarzystwa młodzieży prawie
nie istnieją· Z okazji "gleichschaltowBniB" wszystkich związków mło

dzieży w Rzeszy, rozwiązano i towarzystwa polskie. Katolickie Towa
rzystwo Młodzieży Polskiej zostało rozwiązane z innego pretekstu, ze
"względów wyznaniowych", z powodu przymiotnika - "katolickie".

Przed wojną istniał w Bytowie silnie zorganizowany Bank Polski
i sklep spółdzielczy "Bazar". Niestety, w pierwszym okresie powojen
nym instytucje te sprzedano albo przeniesiono do Brus na teren pol
ski. Po stronie niemieckiej powstała w Ugoszczy z siedzibą w Byto
wie Kasa Polska. Gdyby tej instytucji pozwolono choć trochę oddy
chać, miałaby wielkie i piękne zadanie do spełnienia, dopomogłaby do
samowystarczalnościgospodarczej Kaszubom.

Mniejszość niemiecka z Polski przyjeżdża swobodnie do Nie
miec pociągami popularnymi, autobusami, gromadnie. Organizowano
również wycieczki Kaszubów na stronę polską, albo Polaków z Pomo
rza w odwiedziny do Kaszubów. Ale to już ustało. Niemcy jeżdżą.

Polacy nie. Władze niemieckie odmawiają paszportów zbiorowych,
a teraz zaczęły odbierać za lada pretekstem paszporty indywidualne
i przepustki graniczne., Wystarczy przeglądać gazety polskie
w Niemczech: codziennie długie ,,'
spisy osób, którym odebrano ~

paszporty. Uderza to przede
wszystkim w zwyczaje religijne
Kaszubów: od dawien dawna
z tych powiatów granicznych
chodzono na odpusty do Bo
rzyszkowa, do Brus, do Swarze
wa, do Wejherowa. Teraz już

nie chodzą. .
I ta jeszcze sprawa: polskie

pisma w Niemczech. Jest ich nie-

Godłem Polaka żyjqcego w Niemczech
jest - rodło. Kształt rodla to bieg rzeki
Wisły od źródeł do morza. Ale ten'
kształt daje równocześnie i inne zna
czenie: starosłowiańskiego drewnianego'
pługa. Przeszłość wiqże się z teraźniej-

szościq w jeden sUny węzeł. .



wiele i są barpzo chude. "Dziennik Berliński", "Głos Pogranicza i Ka
szub", "Gazeta Olsztyńska" i parę innych. Gdy weźmiesz jakikolwiek
numer takiej gazety i spojrzysz na zakończenie ostatniej strony 
obok nazwiska.wydawcy i redaktora utrwalona jest pod rygorem kar
prawdziwa liczba nakładu: rzadko sięga tysiąca. Zwykle kilkaset
egzemplarzy. Pisma polskie w Niemczech są biedne; nie dlatego, żeby

nie mogły się rozwijać normalnie, tylko dlatego, że władze obstawiły je
szykanami, a treść, którą można podawać, jest mała i nieatrakcyjna.

Za to na całym pograniczu szeroko kolportowane bywają pisma·
niemieckie wychodzące w Polsce. One są źródłem wiadomości o Pol
sce. Dobre i rzeczywiście czyste źródło. O pracy w Polsce, o życiu,

o postępie, o wielkości dowiadują się Polacy pograniczni z "Posener
Tageblatf" i "Katfowitzer Zeitung'~. O doli Niemców w Polsce dowia
dują się wprost poprzez granicę. Taka szczelna, a jednak przecieka.
I rzecz dziwna, dla Kaszubów przecieka właśnie w tym punkcie: jak
się dzieje Niemcom w Polsce. Nie można się dziwić, są oni na te
sprawy specjalnie wrażliwi. Kaszubi wiedzą niejedno o tym, co się

w Polsce dzieje, ale najlepiej wiedzą o traktowaniu mniejszości przez
władze polskie.

- Widzi pan - mówi mi Wielhorski - u nas dobrze wiedzą

o tym, że na Pomorzu pozwalają Niemcom nad miarę się panoszyć, że

pozdrawiająsię oni tam po swojemu, "Heil Hitler", że robią ćwiczenia,

że puszczają w restauracjach głośniki na radio niemieckie. U nas, gdy
ludzie zbierają się na słuchanie radia, to zawsze musi przyjść żandarm.

Za napuszczanie stacji polskiej j~st ciężka kara. O tym wszystkim
my wiemy i jeszcze ciężej żyć.

Nie trzeba posądzać Wielhorskiego o patos. Należy zrozumieć

psychikę tamtych ludzi, Kaszubów: oni chcą odczuwać łączność z ca
łością i tę możność im się odbiera. Oni chwytają się jak tonący ra
tunkowej łodzi, a im się odrywa ręce od zbawczej burty.

Sami Niemcy ukuli termin "Koniunkturreiter" i ten termin stosuj ą
do urzędnikówpracujących na pograniczu..Niewiele zmieniły się czasy
od Albrechta Niedźwiedzia i od' margrabiów wschodnich marchij:
na kresy idą ludzie koniunktury, którzy w tych wyjątkowych, granicz
nych stosunkach chcą zrobić karierę. Ale aby karierę zrobić, trzeba
się wyróżnić gorliwością. Więc wyróżniają się.

Oprócz urzędników działa akcja społeczna. Studenci szkół wyż

szych obowiązkowo przed uzyskaniem dyplomu muszą się wykazać

półroczną pracą na kresach wschodnich. Działa tu osławiona organi
zacja "Bund Deutscher Osten", Latem zjeżdżają się nieprzebrane
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falangi obozów "Hitler-Jugend" "Bund Deutscher Miidel". Rozwijają

pracę społeczną, organizują przedstawienia, zakładają ochronki
i żłóbki.

Tylko tą skoncentrowaną akcją, tym dziwacznym, niezdrowym
klimatem można wytłumaczyć terror, jaki począł panować na Kaszu
bach i w Złotowskiem. Systemem życia jest tam szpiclostwo, donosi
cielstwo, podsłuch, groźby i represje. Do Kaszubów mówi się:

- Polnische Schweine, albo Verfluchte Polacken.
Zarzuca się im szpiegostwo, ka~da chęć zebrania się to posądze

nie o "politische Hetzreden". Nieprawne aresztowania są na porządku

dziennym i nocnym. Po pewnym czasie puszcza się aresztowanego,
ale był pretekst do przeprowadzenia rewizji, jeśli aresztowany praco
wał w polskim towarzystwie, do przeglądnięcia jego papierów i akt.

W roku 1937 ukrzywdzono pewnego gospodarza. Zrobił odwoła

nie do najwyższej instancji w powiecie. Landrat wezwał go do siebie.
Byli sami dwaj w gabinecie. Z biurka podniesiona została szpicruta;
upominający się o swe prawo został nią osmagany:

- Das ist das Recht fur euch, polnische Schweine.

Tu krótkie wyznanie osobiste. Jestem dziennikarzem. Wiem, jak
różnoraki użytek można uczynić ze słowa. Widywałem, jak mały,

przypadkowy i sporadyczny szczegół wydymano do przerażającej,po
twornie wielkiej, demagogicznej prawdy. To wszystko wiem.

Ale ponieważ wiem również o mogącym powstać podejrzeniu,
z góry chcę uprzedzić, że w tym rozdziale nie zastosowano ani jednego
podobnego chwytu. Wszystko, co tu napisałem, cały ten bukiet zda
rzeń - wszystko to nieskłamana,niespreparowana prawda. Nic tu nie
zostało użyte dla podkolorowania, dla wywołania nastroju, dla podbu
rzenia jednego narodu przeciw drugiemu. Ten rozdział nie ma żad

nych kulis. Nie przedstawiło się niczego dla samego tylko wzburzenia
nienawiści przeciw Niemcom, nie miało się zamiaru dokuczyć polityce
swojego własnego rządu. Tę książkę pisał Polak, nie człowiek jakiegoś

określonego poglądu politycznego. Polak szukał prawdy.
A ta prawda jest taka: całe pogranicze, mimo wszystkich przy

jaźni, paktów i deklaracyj, skazane zostało wolą władz niemieckich na
zagładę. Na szybką zagładę. W przeciągu kilku lat. Przyciśnięci do
muru, będą wydawać komunikaty i oświadczenia, będą podnosili krzyk
o prześladowaniach niemieckich w Polsce, zgodzą się w ostateczności

nawet na drugą delegację mniejszości u kanclerza Hitlera - ale praw
da jest taka:

Pogranicze: Kaszuby i Złotowskie przeznaczone zostały na naj-
bliższy etap likwidowania Słowiańszczyzny przez Germanina. .
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Krok po kroku,
obrót kół po obrocie
kół, idziemy i jedziemy
ku zakończeniu podró
ży. Z Piły, z miasta
Staszica, tak haniebnie
przeszachrowanego w
roku 1919, jedziemy
drogą otoczoną lasem
na ostatni odcinek po
dróży. Przyciska sięmi
mo woli mocniej dźwi

gnię szybkości, tłoki

szorują i brzęczą w cy
lindrach. '

-Halt/
, ny już pewnie o naszym

p~jddŻie. DOsfił·" _ '. '110~ rukcje. Widać to po spo-'
sobie przeglądaniaowych trzech list: walutowych, szpiegowskich i spe
cjalnych. Przegląda je, ale szybko i tylko pro forma. W ten sam spo
sób przeprowadza rewizję samochodu. Rewizja jest, owszem, ale do
konana zostaje szybko i powierzchownie. Nie kazano mu nas
widocznie zbyt długo przytrzymywaćna niemieckiej stronie. Im prę

dzej z Rzeszy, tym krótszy kłopot.

Bariera się podnosi, przejazd wolny.
A jednak, gdy podniosła się bariera niemieckiej rogatki i koła

samochodu dotknęły polskiej ziemi, była chwila, że chciałem wysiąść,

uklęknąć i ucałować polski piasek, polską gnidę, polski proch
na drodze. Dopiero w tej chwili okazało się, że w sercu gromadziła

się olbrzymia tęsknota, że uciskał je ciężar i przymus niemieckiego
życia, które jest przytłaczające, trudne i nieznośne. Byłbym to
uczynił, gdyby nie tyle ludzi wokoło. Byłbym ucałował i przytu
lił do siebie tę ziemię, że oto znów na niej stoję, że znów jestem, że
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znów w jej obrębie mogę żyć. Po
mimo błędów tego życia, ze wszyst
ką jego niezdarnością, z całą lek
komyślnością i krótkim widzeniem
rzeczy. Taki nagły, głęboki, nie
skłamany wybuch uczucia.

Jakie to szczęście, jakie to
szczęście dla towaru niemieckiego
krążą'cego po Polsce, że ludzie
u nas nie wiedzą nic o krwawej
martyrologii swoich braci za kor
donem!

Ale to dygresja. Jesteśmy oto
w obliczu dwóch ramp granicznych.
I nie mamy czasu na swoje sprawy,
na swoje sentymenty, bowiem
strażnicy celni otrzymali do załat

wienia wypadek zgoła osobliwy.
Sprawa przedstawia się tak: granica
biegnie w tym miejscu przez las,
przez najpiękniejszy, naj roman
tyczniejszy las, jaki sobie można

wyobrazić, zwłaszcza gdy się idzie
we dwoje, gdy się ma wspólnie nie
wiele ponad czterdzieści lat i gdy
jest piękny letni dzień. Szło się

ścieżką, nie wiadomo już o czym
mówiąc, i oto zabłądziło się. Straż

nik nie ma w przepisach wyjątku

dla miłości, zabrał romantycznąpa
rę na poster:unek.· Tu przedstawili
swoją sprawę: że szli ścieżką, dróż

ką leśną, nie wiedzieli, nie rozu~

mieli, że to gr.anica:

N asz towarzysz, który słuchał

tego prostego opowiadania,. wy
rzek! z westchnieniem następującą

sentencję pod adresem strażników:

- Nie męczcie ich, panowie,
zbyt długo przesłuchami. Miłość

nie zna granic.
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BILANS NA GRANICY

Na kartach tej książki znalazło się o Niemczech wiele uwag
krytycznych, niekiedy ostrych, czasem bezwzględnych. Ostre i bez
względne były wtenczas, gdy na podstawie rzeczy widzianych i prze
żytych autor stwierdzał niebezpieczeństwaskierowane przeciw Polsce.
Krytyczne były wówczas, gdy się we współczesnym życiu niemieckim
spotykalo śmieszności i przejaskrawienia.

Ale na kartach tej książki znalazły się również uwagi pozytywne,
słowa aprobujące, stwierdzenia niemal entuzjastyczne. Dla równowagi
przedstawionego obrazu podsumujmy je teraz. Usuiimy wszelkie
gorzkie myśli, których tyle dostarcza historia i dzień dzisiejszy życia

niemieckiego, a usiłujmy rzucić spojrzenie na to życie, na jego' cha
rakter i rodzaj w sposób jak najbardziej obiektywny i spokojny.

W książce, która jest przedstawieniem długiego procesu na wiel
kiej przestrzeni lat, na miejscu będzie pytanie: W jakiej fazie swego
rozwoju znajdują się Niemcy dziś? Co się kryje poza ich wielkimi
przemianami, poza niemiecką "rewolucją"?

Nie chcę, aby z lektury tej książki wyniósł ktoś wrażenie zde
cydowanie negatywne o życiu. wewnętrznym III Rzeszy. Bo tak nie
jest. Bo to byłoby zbyt daleko posuniętą jednostronnością. Rzeczom,
które są w Niemczech dobre i twórcze, sprawiedliwość oddać trzeba.
Tylko, które są dobre, a które złe? A może wszystko, co się tam
dzieje, jest dobre?

Napisałem już w początkowym rozdziale, że pierwszym wraże

niem, jakie się odbiera po przyjeździe do Niemiec, jest wrażenie nie
słychanego rozmachu i rozpędu. Energia i wigor wzmożonego życia

aż kipi, aż przelewa się na zewnątrz, tak że je widać wszędzie. I to
pierwsze wrażenie nie zawodzi. To, co się widzi po wierzchu, jest rów
nież pod spodem. Największą zasługą narodowego socjalizmu i 
powiedzmy szczerze - jego największą legitymacją jest to, że umiał

wyzwolić z mas ludzkich utajoną a trwonioną bezpłodnie ·energię·

Cała nadzieja na trwałość dokonail narodowego socjalizmu założona

została na owym wyzwalaniu społecznej energii.
Społeczeilstwo niemieckie żyło spory czas w dobrobycie material

nym, a żyjąc w nim, niezmiernie szybko, szybciej niż gdzie indziej



ulegało rozkładowej sile dobrobytu. Heroiczne cnoty surowego życia,

odwagi, waleczności i męstwa przechodziły w ociężałość, w przyzwy
czajenie do komfortu i zbytku. Proces, na który Francja zużyła kilka
set lat, w Niemczech dokonał się w trzy pokolenia. Ani się spodziewał

książę Bismarck, jak niebezpieczne wywołuje następstwa przetwarza
jąc gospodarczo niemieckie społeczeństwo. Adolf Hitler gasnącej

energii i witalności niemieckiej daje świeży zastrzyk odmładzający.

Mikstura zastrzyku jest osobliwa, spreparowano ją wyłącznie z wiel
kiCh haseł; z obietnic, z wezwań. Ale jest, ale ma własności cucące.

Przynajmniej na pewien czas.
Więc ten fakt jest niewątpliwy: potencjał energii społecznej jest

w Niemczech współczesnychbardzo wysoki. A energię zużywa się na
rzeczy, które w wielu wypadkach muszą budzić tylko podziw. N apra
wia ona i urządza wszystkie te sprawy, które w innych państwach,

w innych ustrojach odsuwane są na dalszy plan, na późniejszy termin,
jako zbyt ciężkie do przeprowadzenia. W umyśle twórcy narodowego
socjalizmu istnieje pewien obraz państwa potężnego i uporządko

wanego, i do tej koncepcji dociąga się w Niemczech wszystko. .
i wszystkich.

Działanie idzie od razu na wielką skalę, na skalę kolosalną. Jest
w tym odwaga i pewnego rodzaju determinacja, że od razu, zaraz
w pierwszych miesiącach zdobycia władzy poczęto w Niemczech bu
rzyć doszczęłu, do samych podstaw cały gmacl:; dotychczasowego ży
cia, a na oczyszczonym terenie stawiać budowlę w innym charakterze
i kroju. Nie ma jednej dziedziny życia, jednej sprawy, która by nie
została przefasonowana i przekształcona na formę odpowiadającąno
wym założeniom.. Wszystkie reformy przedsiębrane są od razu na
gigantyczną miarę. ~ "Zaczyna się nowa epoka" - to przekonanie jest
powszechne w Niemczech. Każda ustawa sięga aż do samych korzeni
życia, układana jest w taki sposób i z taką myślą, aby działała na
wet wówczas, gdyby zbiegiem jakichś okoliczności twór
cy doktryny zostali odsunięci i pognębieni. Gdyby nawet
wróciły czasy liberalizmu weimarskiego, przez długi czas jeszcze, przez
całe dziesiątki lat - ustanowione, wszczepione zasady dzisiejsze mu
siałyby działać automatycznie. Ten automatyzm działałby przede
wszystkim poprzez tych ludzi, którzy dziś jako młodzież przechodzą

uformowanie hitlerowskie.

Dla zgłębienia istoty ruchu hitlerowskiego konieczne jest zrozu
mienie, że to .jest ruch najzupełniej, skrajnie antyintelektualny. Prze~

ciwnicy hitleryzmu naż"ywają go otwarcie ruchem półinteligenckim.
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I pomijając złośliwość, jaka tkwi w tym określeniu, trzeba powiedzieć,

że diagnoza jest słuszna. Ale z drugiej strony: można go nie uznawać,

można go obrzucać przezwiskami, ale nie można się z nim nie liczyć

jako z faktem. Ta półinteligenckakoncepcja miała przecież dość siły,

aby zdobyć umysły licznego narodu i aby się w nim usadowić bez
reszty.

Nie wchodząc zbyt drobiazgowo w szczegóły tej wizji, jaką nosi
w swoim umyśle kanclerz Hitler, niedawno przecież jeszcze średni

malarz i człowiek o nałogach drobnego mieszczanina, trzeba wiedzieć

jedno: ta koncepcja zrodziła się z rozmyślań tzw. "prostego chłopskie

go rozumu" nad antynomiami dzisiejszego życia. Człowiek współ

czesny na całym świecie jest najczęściej niezadowolony z ustroju
i rządów, pod jakimi żyje. Każdy i tych ludzi ma gotowe lekarstwa
na wszystkie bolączki i niedomagania. Wystarczy tylko trochę za
chęcić przeciętnego obywatela któregokolwiek kraju, a roztoczy na
tychmiast swoje projekty i propozycje. Fachowiec, specjalista na
wszystkie tego rodzaju pomysły wzruszy z politowaniem ramionami.
Ale owa powszechność zjawiska musi przecież coś oznaczać.

I f)znacza. Bo oto pomysły polityczne i społeczne, na jakich się

opiera wizja kanclerza Rzeszy i jego poglądy na wiele spraw - są

niczym innym, jak takimi właśnie prostymi, wydumanymi bez żadnego
fachowego przygotowania receptami. Gdy przedstawiciel klasycznej
ekonomii stwierdza, że nie ma rady na nakarmienie bezrobotnych,
choć zboża w spichrzach znajduje się ponad miarę, kanclerz Adolf
Hitler krzyczy: "Głupstwol" Ekonomista broni się zajadle: Ależ nie
mogą być przecież podeptane niewątpliwe, stwierdzone" przypieczę

towane prawa ekonomiczne! Odpowiedź jest prosta: Cóż nasrtJ.ogą

obchodzić prawa ekonomiczne, gdy ludzie są głodni, a państwo po
trzebuje rąk do pracy!

Życie współczesne przy niesłychanie intensywnym rozwoju na
każdym polu, a przy posługiwaniusię prawami i zwyczajami ustalanymi
w innych epokach, posiada bardzo wiele takich dziwactw wynikają

cych z nietykalności zwyczaju, które aż się proszą o zmianę. Pod By
towem spotkałem'czterdziestoletniego mężczyznę, który dotychczas
nie był nigdzie poza swoją wsią rodzinną, nie był nawet w Bytowie.
\Vielkie warsztaty samolotowe budują maszyny do latania z całymi

pokładami na kilkadziesiątosób, odważny lotnik oblatuje kulę ziemską

w trzech dniach, a pan Pryna spod Bytowa nie był jeszcze nigdy
w najbliższym mieście. I takich Prynów jest wielu. Dla uratowania
jednego człowieka, który się zabłąkał wśród lodów, mobilizuje się

wielkie ekspedycje, dla zwalczenia choroby buduje się olbrzymie labo
ratoria, uczeni trawią całe życie nad poznaniem jednego zarazka, a rów-
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nocześnie dokonuje się setek tysięcy sztucznych poronień, setki i ty
siące istnień ludzkich wydaje się na śmierć. Gdzie konsekwencja?!

Te sprzeczności muszą uderzać i irytować. Z chęci przeciwsta
wienia się takim nonsensom wyrasta wiele posunięć niemieckich.
Sprawa jest przy tym-niezmiernie delikatna, chodzi bowiem o ową wą

ziutką granicę, gdzie kończy się zdrowy rózsądek, a zaczyna rozzuch
walona powodzeniem improwizacja dyletanta. Patrząc na sprawy nie
mieckie można powiedzieć, że wielkim ich osiągnięciem jest. przeła
manie konwenansu przestarzałych zwyczajów, przeciwstawienie się

nonsensom, ale klęską w nich będzie zupełne odwrócenie się od do
świadczeń dotychczasowych. Bowiem prawa ekonomii klasycznej nie
straciły przecież nagle całej swej słuszności, ani nie przestały obowią

zywać - wymagają tylko modyfikacji i unowocześnienia.

Narodowy socjalizm posiada charakter ruchu ludowego, ale rów
nocześnie i charakter ruchu wyrążnie społecznego. Stało się to z dwóch
powodów. Po pierwsze, niewątpliwie dlatego, że sam twórca ruchu
wyszedł z szeregów warstwy, którą dotychczasowy ustrój krzywdził,

która była dotychczas poniewierana. Ale i dlatego jeszcze, że właś

nie człowieka posługującego się owym "prostym chłopskim rozumem"
nie mogą nie uderzyć nonsensy dotychczasowej niesprawiedliwości

socjalnej. .
I jeszcze jedno: Niemcy w okresie, kiedy dobijał się władzy dzi

siejszy kanclerz, były krajem zagrożonym chaosem społecznym, jak
mało który kraj w tym stopniu, były opanowane przez niebezpieczeń

stwo doktryny komunistycznej. A komunizm to przede wszystkim wy
niesienie problemu społecznego na plan pierwszy. Kto chciał ternu nie
bezpieczeństwu się przeciwstawić, kto chciał dotychczasowe jego
awanse zdyskontowaćdla siebie, musiał podniesione przezeń problemy
sam przejąć i roz~iązać na własny sposób. .

Czy zresztą tak bardzo inaczej? Warto tej rzeczy poświęcić

baczną uwagę: ile pomysłów, ile spraw zostało w Niemczech
rozwiązanych niemal zupełnie tak samo jak w Rosji. Po
czątkowy !1ntagonizm pozostawił sporą spuściznę, która w niemieckim
życiu tkwi. Sprawiedliwość każe przyznać, że nawet podobieństwa

f.zapoźyczenia·zostały tu wykonane lepiej, solidniej, rozsądniej, bar
dziej"~l.owo i z lepszym ostatecznie skutkiem dla owej masy, w imię
której i tu i ta!Jl były powoływane do życia. A ileż razy słyszy się

w Niemczech i czyta twierdzenie, że narodowy socjalizm to jest ten
"Edelkommunismus" - prawdziwy, uszlachetniony komunizm.

Hitlerowska: ustawa o pracy jest z ducha komunistyczna. Z du
cha i z praktyki. W każdym przedsiębiorstwie istnieje tzw. Betriebs
zelle - Rada Załogowa, ukonstytuowana z robotników a powolana do
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Bund Deutscher Osten
wydal nowy plakat: nie
miecki orzel czuwa nad
"ziemiami zrabo-

wa Dymiu....

kontroli czynności

właściciela, który w
tych warunkach jest
niczym więcej jak
zarządcą swojej da
wnej własności. Po
dobnie J właściciel
ziemi jest już tylko
dzierżawcą. Obok
Betriebszelle, w każ

dym przedsiębior

stwie działa wśród

robotników ich przy
wódca z ramienia
partii, Obmann 
mąż zaufania. Czyn
ności kontrolne, jakie na niego nałożono, są charakteru bardzo
wyraźnego.

Wielką zasługą narodowego socjalizmu jest wysokie podniesie
nie godności stanowej włościaństwa, rzemiosła i kadrów robotniczych.
Ale zaakcentowanie honoru pracy fizycznej, przywrócenie jej pełnej

godności jest pomysłem zaczerpniętym z pewnych intencyj komuni
zmu. Zostały one zresztą w nim spaczone' i zwrócone przeciw tym,
których się chciało podnosić.

Podobny jest również stosunek do inteligencji. Nie powinno
ujść uwagi bacznego obserwatora życia, że inteligencja niemiecka
sprzed roku 1933, a inteligencja ta, którą się obecnie w Niemczech wy
chowuje, jest najzupełniej różna. Nazwa została ta sama, ale treść,

ale pojęcie jest skrajnie różne. Elementem składowym dotychczaso
wego pojęcia warstwy inteligentnej jest czynnik indYwidualizmu. In
teligent dlatego był w społeczeństwie jednostką wartościową, ponie
waż prowadził własne, niezależne życie umysłowe, które zasilało na
stępnie swoją inicjatywą, swymi pomysłami cały krąg społeczny. Pań-
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stwu pomyślanemu wedlug wzoru hitlerowskiego i komunistycznego
ani pomyslów, ani indywidualności obywateli nie potrzeba. Jego siła

w tym właśnie leży, że wszyscy myślą tak samo i myślą na rozkaz.
Ale inteligent spełniał równocześnie i .drugą funkcję: obsługiwał

bardziej skomplikowane warsztaty wytwórczości, wykonywał czyn
ności wymagające fachowego wyksźtalcenia. Można obyć się dosko
nale bez indywidualizmu, ale nie można obyć się bez fachowców. We
wzorze, jaki skonstruowano w Niemczech na pojęcie inteligenta,
skreślon~ została pierwsza jego cżęść, została tylko - fachowość.

Inteligencja niemiecka i inteligencja rosyjska to dziś wyłącznie

fachowcy, spece, ludzie przygotowani do wykonywania tylko jednej,
skomplikowanej wprawdzie, ale tylko jednej czynności. Wychowy
wani są tak;, aby niczego innego wykonywać nie byli w stanie, aby się

nie mógl( przerzucać ż zawodu do zawodu. Bo w ten sposób lepiej
i dokładniej pracują, a przy tym są zdani na:jzupełniejna system, który
nimi dowolnie kieruje. Takie postawienie sprawy dokonuje się w imię

wzmożenia dynamiki, w imię wyzwolenia sil ludzkich. Ale uzyskana
korzyść mści się zaraz na czym innym: zbytnie zmechanizowa
nie człowieka zabija w nim zdolność do inicjatywy.

Stan robotniczy uzyskał wysokie wyznaczenie swej zawodowej.
godności, uszczuplono mu wszakże prawa, jakie zdołał sobie wy
wojować w ustrojach liberalnych. I znowuż podobieństwo do Rosji.
Robotnik niemiecki pracuje z reguły po dziesięć godzin dziennie, a gdy
trzeba, pracuje i więcej. Nadgodziny płacone są według stawek nor
malnej pracy, to znaczy, poczynając od\18 fenigów za godzinę.. Za
robki robotnika wahają się w granicach od 30 marek do 110 marek
miesięcznie, zarobki ponad sto marek otrzymują robotnicy wykwali
fikowani i wysłużeni. .

To jest prawda, że w Niemczech zlikwidowano w znacznym
stopniu bezrobocie; zlikwidowano je kosztem zrównania zarobków,
wyprostowania zbyt wielkich różnic między poborami dyrektora a za
robkami robotnika, co jest rzeczą słuszną, ale zlikwidowano je rów
nież bardzo wydatnym obniżeniem samych zarobków robotniczych,
co już znacznie mniej znajduje aplauzu, zwłaszcza wśród tych, któ
rych to dotyczy. Robotnicy niemieccy nie opływają w dostatki, zara
biają minimalnie, zaledwie na najkonieczniejsze potrzeby. Wynagra
dza się im to przy pomocy imprez ,,[(raft durch Freude", oraz za
pewnieniami, że te wszystkie niedomagania są chwilowe. Naród żyje

bezustannie w oczekiwaniu lepszego a obiecanego jutra.
Ale stąd wynika pewna nieuchronna konieczność: bezustanne

przemyśliwaniewodzów, co by nowego należało przedstawić jako ów
wyczekiwany próg promieimego jutra. Po Nadrenii Zagłębie Saary,
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po Zagłębiu Saary - Austria, po Austrii Czechosłowacja. To pusz
czone w ruch koło nie może ani na chwilę ustać! I w tym zjawisku
tkwi zarodek słabości oraz niebezpieczeństwa.

Są więc pozytywne strony ruchu hitlerowskiego. Są dodatnie
strony, których istnienia i zamierzonego oddziaływania na naród nie
można zaprzeczyć. Ale są i cienie, które ze stanowiska najbardziej
obiektywnego dostrzec i podkreślić trzeba.

Konieczność ustawicznego poddawania nowych celów, po zreali
zowaniu postawionych dawniej, stwarza olbrzymie niebezpieczeństwo.

Stwarza je nie tylko dla swego nie mającego kresu nienasycenia, ale
dla samej idei nacjonalistycznej. Ruch hitlerowski wyszedł z nacjo
nalizmu. Założył w sobie zrealizowanie programu narodowego. Dziś

czystym nacjonalizmem nie jest, dawno przekroczył te granice, które
to słowo nakreśla.

Nie wiadomo, z czego to przekroczenie powstało, czy z koniecz
ności rozpędzonego koła, czy ze świadomych zamierzeń samego wo
dza - dość, że dzisiejsza rzeczywistość niemiecka z d r a d z a c e c h y
wyraźnie imperialistyczne. Jeszcze w wypowiedziach kierow
ników podźwiękują od czasu do czasu szczytne hasła narodowe, je
szcze się mówi niekiedy o prawach każdego narodu do życia i istnie
nia, ale faktem już dla każdego widocznym pozostaje, że idea nacjona
listyczna jest dziś w Niemczech tylko narzędziem w realizowaniu pla
nów bardzo szerokich i bardzo wybiegających poza chęć najlepszego
urządzenia życia własnemu narodowi. Nacjonalizm i imperializm nie
są pojęciami przeciws.tawnymi, mogą się nawet ze sobą pokrywać,

wtym jednak wypaqku chodzi o to, które z tych dwóch pojęć zosta
nie mocniej zaakcentowane, które będzie rozstrzygać o biegu spraw.

Niemcy zachłysnęły się powodzeniem. Niedawno jeden z głów

nych przywódców ruchu oświadczył, że Europa powinna powrócić do
swoich źró'deł, powinna być podzielona, jak na początku naszej ery,
pomiędzy dwie potęgi: pomiędzy Włochów i Germanów. Tym po
wiedzeniem ruch hitlerowski przekroczył bardzo niebezpieczną gra
nicę. Przekroczył ją po raz drugi. Pierwszym przekroczeniem była ta
chwila, kiedy narodowy socjalizm przekreślił w swoim programie na
cjonalistycznym prawo swobodnego wyznawania religii. Nacjonalizm
może wszystko człowiekowi odebrać, może go do każdej pracy, do
każdego wysiłku zmusić, może go objąć i opanować całego, ale tej
rzeczy odbierać mu nie wolno: prawa człowieka do załatwiania ze sobą

samym spraw ostatecznych, do swobodnego obcowania z Bogiem.
Dochodzimy do sprawy Niemiec dzisiejszych najważniejszej.

W celach państwa narodowo-socjalistycznego było stopniowanie: na-
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przód chodziłQ o wyrwanie narodu niemieckiego z chaosu i zorgani
zowanie go w taki sposób, aby był zdolny do samodzielnego twór
czego życia, to pierwszy cel; drugim, dalszym celem były i są wielkie
plany imperialistyczne. Dla przeprowadzenia tych zadall, w imię ich
spełnienia zażądano od ludzi zwiększenia wysiłku, pozbycia się wielu
przywilejów, poddania się ostremu rygorowi. Otóż wydaje się rzeczą

bardzo prawdopodobną, że tę sumę ofiar i poświęcenia zdolny byłby

naród niemiecki dać ze siebie dla zrealizowania celu pierwszego, ale
złudzeniem i pomyłką jest sądzić, aby mógł stale i coraz więcej owej
energii ze siebie wydobywać na realizowanie tych celów dalszych,
bardzo wielkich, bardzo trudnych.

To, co w Niemczech na pierwszy rzut oka imponuje i budzi po
dziw, ów rozmach, owa siła i stężona energia, przy bliższym pozna
niu wykazują swoją słabość. Niemieckie autostrady wykazały nie
przydatność dotychczasowych maszyn samochodowych: nie można

Rozrzucana jest masowo w Niemczech mapa ukazująca etapy rozwoju terenu nie
mieckiego: pierwszy etap to kadłub, podstawa Niemiec - Rumpfdeutschland; drugi 
Grossdeutschland z Austrią I Sudetami, trzeci, który nadchodzi, to Gesamtdeutschland.·,,", , . '.
Niemcy zjednoczone z ziemią polską. Przed tym trzecim etapem stoi nleodw _

krótkie i stanowcze, jak rozkaz i apel, polskie słowo - nigdyl- '1',.,
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trzymać ~otoru' przez tysiące kilometrów na jednej i tej samej wy
sokiej szybkości. Konstruktorowie wzięli się do stworzenia maszyn
bardziej wytrzymałych, ale człowiek nie jest maszyną, której wytrzy
małość można dowolnie zwiększać.·.~Człowiek zdolny jest do najwięk

szego nawet, do heroicznego wysiłku w pewnych specjalnych okolicz
nościach, ale 'nie może utrzymać się jako masa, jako liczba w wysiłku

heroicznym przez całe swoje życie bez jednej chwili wypoczynku.
Powstało w Niemczech błędne koło stawianych celów i wyma

ganych dla nich sil. Gdyby poprzestano tam na ambicji dobrego zor
ganizowania państwa na zasadach narodowych, wyzwolone umiejęt

nie siły byłyby prawdopodobnie wystarczyły, ale ambicje imperiali
styczne wymagają tych sił dwa; trzy, cztery razy więcej - i na to ich
już pewnie nie stanie. Rozwijanie celów pociąga za sobą zwiększenie

nacisku, a to znów wymaga zwiększenia aparatu urzędniczego,zastępu

szpicli i donosicieli, działaczy propagandowych; a z kolei zwiększenie

aparatu.państwowegopociąga za sobą konieczność większych obcią

żeń podatkowych. Powstaje więc błędne koło, z któiego może nie
być wyjścia. ': ,

Z pierwszego wejrzenia charakter życia niemIeckiego może się

podobać, może entu;jazmować. Jego dokładność, jego precyzyjność,
jego dostatniość. Ale gdy człowiek wejrzy za kulisy tego życia, gdy
pozna wszystkie· te niezmiernie dokładne, drobiazgowe i pedan
tyczne przepisy, gdy poza doskonałościąwystaw sklepowych odkryje
różne rozporządzeniaokreślającewagę złota w biżuterii, wagę papieru
w papierze listowym, procentu mąki' kartoflanej i otrąb w cWebie 
wówczas aż przerazi owo odrutowanie całego życia najdokładniejszym
nakazem, spoza którego na każdym kroku wyziera kara więzienna.

Traci się oddech w tej ciasnocie paragrafów, zatraca się poczucie ży

cia indywidualnego. Gdy nawet zabawa, rozrywka i wypoczynek
określone są paragrafami, gdy i modlitwę, gdy i tęsknoty do współ

życia z nieskończQnością naj dokładniej ogarnia pan Alfred Rosen
berg - musi się nasunąć jedna jedyna myśl: wizja z "Nowego wspa
niałego świata" Aldousa HuxIeya - to Niemcy współczesnel

Przyjrzawszy się dobrze poglądom Adolfa Hitlera z "Mein
Kampf" dojść trzeba do przekonania, że zawarty tam pogląd o zbio
rowisku, o grupie ludzkiej jest charakteru wyłącznie przyrodniczego.
Wódz narodu niemieckiego patrzy na społeczeństwo, jak na kopiec
termitów, jak na niezindywidualizowanąmasę biologiczną, z którą

można czynić dowolne ewolucje i eksperymenty. Trochę więcej bólu,
trochę mniej, te rzeczy nie wchodzą w rachubę. W takiej perspekty
wie walka z katolicyzmem jest tylko jeszcze jednym usunięciem

przeszkody.
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Słuszna' i piękna zasada, zasada samoorganizowania się narodu
na własnej ziemi, według własnych potrzeb, zostata haniebnie wy
koślawiona. Wykoślawieniespowodowała ta sama cecha, która na po
czątku stanowiła siłę tego ruchu - jego ludowy, czy jak chcą inni,
półinteligencki charakter. Półinteligent po pierwszym sukcesie wpada
w przesadę, nie umie zachować miary.

To, co się obecnie w Niemczech dzieje, już nie tylko godzi w in
nych, nie tylko zagraża sąsiadom, ale jest niekorzystne dla samych
Niemców.

Po przyjeździez podróży opowiadałem znajomym O swoich wra
żeniach, przede wszystkim o owYm zjawisku rozpalania sił przeciw
wschodowi i myśli o agresji.

Wiele razy odpowiadano mi:
- Ależ to nie jest nic nowego. To są rzeczy znane. Powracają

t~lko dawne, przedwojenne metody. To jest jedno i to samo.
Nie, nie jest jedno i to samo. Jest inne i gorsze. Niemcy przed

wojenne, cokolwiek można by powiedzieć o ich wiarołomstwie, o ich
podstępie, brutalności i egoizmie, żyły przecież z resztą Europy
w kręgu tych samych podstaw cywilizacyjnych. Niemcy mogły zła

mać traktat albo sojusz, ale zawsze wiedziano tam, że jest to konflikt
z ogólnie przyjętą moralnością.

Dziś jest zupełnie inaczej. Powstał tam odmienny, nowy, odręb

ny, na innych zasadach oparty 'kodeks moralny. W y ł a n i a s i ę
nowy system postępowania ludzkiego. W wielu ~padkach
to, co dla każdego chrześcijanina jest grzechem i przestępstwem, tam
jest wynie,sione do rzędu cnoty i zasługi. Mógł przedwojenny Niemiec
wywłaszczyć Polaka z jego przez wieki posiadanej ziemi, ale - jeśli

miał choć trochę poczucia moralnego :- wiedział, że uczynił rzecz
podłą. W świetle dzisiejszych niemieckich kryteriów moralnych taki
uczynek, uczynek, który przynosi korzyść wspólnocie narodowej, jest
zasługą i cnotą. Pisarz niemiecki tak to sposobem krótkim wyraził:

"Gesetz der Grenze ist das Gesefz der Nałion". Bowiem podstawą

rodzącej się w Niemczech moralności są nie żadne przesłanki meta
fizyczne, nie racje ogólnoludzkie, podstawą jest racja narodu utoż

samionego z państwem. Myśl, która przeświecała przez całą historię

Niemiec, została nareszcie w sposób bardzo cyniczny wyniesiona do
stanowiska zasady obowiązującej.

O tyle właśnie są dzisiejsze Niemcy inne od dotychc'zasowych.
Różnica bardzo wielka, różnica zasadnicza.
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ANI SKRAWKA
ZIEMI WIĘCEJ!

Tematem istotnym tej książki są stosunki pomiędzy Polską

a Niemcami na przestrzeni wielu wieków. Nagromadzono tu sporo
szczegółów przykrych, smutnych, nasuwających niewesołe refleksje,
zestawiono to, co agresja niemiecka wytrwałością, wiarołomstwem

i l,grabieżą pd czasów Ottona I na Słowianach zdobyła. Takie pora
chunki są ważne w każdej chwili, ale ważne są specjalnie w okresie,
który jest tak bardzo przełomowy, jak okres dzisiejszy. Znajdujemy
się w obliczu nowych etapów historycznych. Jaka prognoza, jakie
szanse otwierają się przed Polską? Stwierdziliśmy,w jakiej fazie roz
wojowej znajdują się Niemcy. A w jakiej znajduje się Polska? Traci
liśmy przez tysiąc lat ziemię słowiańską; czy tracić będziemy nadal?

Oczywiściew pierwszym rzędzie odpowiedź na to pytanie zależy

od samej prężności, mądrości i siły naszego narodu. Ale jaka jest
koniunktura?

Koniunktura jest sprzyjająca. Z wielu względów. Już sama ana
liza dzisiejszej rzeczywistościniemieckiej wykazuje, że na tamtejszym
terenie istnieją zarodki konfliktów bardzo ważnych i decydujących,

że siła i prężność dzisiejszych Niemiec posiada bardzo głębokie skazy
i rysy.

Ale chodzi również o co innego. O to, co nam nieustannie wy
pominają, co jest powodem do lekceważenia - o naszą młodszość cy
wilizacyjną, o nasze ubóstwo i niezepsucie. Objawy zmaterializowa
nia, zniewieściałości, nawyku do wygody i luksusu, objawy· tego
wszystkiego, co rozkłada wolę, prężność i siłę - w Polsce, w Słowiań

szczyźnie jeszcze się nawet nie zaznaczyły. Materiał jest świeży, nie
zdarty, niezmanierowany. Przeciwnie, tkwią w nim siły niewyżyte,

rwące się do czynnego i twórczego życia. Według wszelkiego przewi
dywania wielki okres Słowiańszczyznydopiero nadchodzi.



To jedno. ale z tym łączy się czynnik drugi: zagadnienie popu
lacyjne. Jest prawdą, że siła rozrodcza Niemiec się zmniejsza. Mimo
zarządzeń i zachęt kanclerza Hitlera, mimo posagów dla młodych mał

żeństw i mimo podniesionej w ostatnim czasie statystyki urodzeń!

Prof. Bohdan Wasiutyński ogłosił niesłychanie doniosłe obliczenia,
~ których wynika, że liczba urodzeń w Niemczech, chociażby utrzy
mała się w tym samym stopniu co w ostatnich latach czterech, nie po
kryje liczby.zgonów. Akcja narodowego socjalizmu w kierunku zwięk

szenia urodzeń zapobiegła katastrofie natychmiastowej, ale nie zlikwi
dowała jej widma w czasach już niedalekich. Trzeba czytać wydaw
nictwa niemieckie tym sprawom poświęcone, jakie tam biją alarmy,
jakie wykresy się tam podaje. W roku 1980 ludność Polski dosięgnie

ludności Wielkich Niemiec! A cóż dopiero mówić o całej Słowiań

szczyźnie! I piszą o tym nie popula:rne, propagandowe, masowe druki,
ale właśnie tylko dla elity przeznaczone studia uczonych.

W końcu rzecz ostatnia, może najważniejsza: cała dzisiejsza
twórczość niemiecka, zgodnie zresztą z uzdolnieniami tej rasy, posiada
przede wszystkim charakter przetwórczy, nie samorzutny, nie nowy,
nie rewelacyjny i przełomowy. Uzdolnienia Słowianina posiadają krój
inny: jest on zbyt samodzielny raczej, aniżeli zdolny do przetwórczo
ści. Przykłady niezwykłej wydajności Słowianina, gdy się znajdzie
w środowisku obcym, pozwalają stwierdzić, że te obserwacje posia
dają podkład rzeczowy i prawdziwy. Chodzi tylko o to, aby te zdol
ności zorganizować i wyzyskać na własnym terenie, do własnych ce
lów zaprząc.

Ku temu zresztą idzie. Skok, jaki uczyniła Polska w dwudziestu
latach swego nowego istnienia, po stuletniej chorobie, po rozprzęże

niu, po dezorganizacji, jest olbrzymi i imponujący. W rozmowach po
między sobą, w rozmowach nie przeznaczonych dla obcego ucha 
Niemcy opowiadają sobie o tej niespodziance, o sile polskiej armii,
o doskonałości produktów polskiego przemysłu. W~rto tych rozmów
posłuchać,warto zrozumieć akcent i intonację, jaką w sobie zawierają.

Więc tak, więc nie ulega wątpliwości: koniunktura nadchodzi jak
najlepsza. Korzystne wiatry historii 'poczynają dąć w nasze żagle.

Po bardzo długiej niełasce. Istnieje moment niezwykle sprzyjający.

Sprzyjający dla narodu, który potrafi własną dzielnością, własną pra
cą, własną odwagą uczynić ze siebie potęgę niezachwianą.

Chodzi tylko o to, aby okazj i nie zmarnowaćl
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... Najpiękniejszy po sobie pomnik kultury du

chowej i materialnej zostawili nasi przodko

wie i pobratymcy w tysiącach nazw geograficz

nych i topograficznych na ziemiach swoich. Nie

mal każdy skrawek pola o charakterystycznych

znamionach, każda niwa zroszona ich potem

i krwią, lasy, puszcze i święt,e gaje, dqbrowy,

bagno, ostrowy, góry i pagórki, jezioro i tonie,

rzeki, strumienie i brody świadczą o prastarych

dziedzicach, lechickich wojach i panach, rata

jach i rybitwach, których szczątki 'z szarym

zmieszały się prochem - wszystko to otrzymało

w nazwach piętno własności rasowej. Daleko

na zachód, hen do Menu i Soławy, za Łabą,

do brzegów Morza Północnego i Egidory olbrzy

miq płacheć ziemi zajmowali niegdyś Słowianie

rozmaitych rodów i szczepów, bliscy nam po

chodzeniem i językiem, w nazwach przekazali

nam wspominki, nie nieme jak kamień, lecz

zrozumiałe i głośno świadczące: B y I i ś m y!

Dwa światy, germański i słowiański, w wieko

wych zapasach i zmaganiach toczyły boje o te

krainy, aż ostatnia Słowianka na Rugii w XV w.

zeszła do mogiły, ostatni Słowianin w Hano

werskiem za Łabq w XVIII w. pisał testament

rodzimego języka, a za naszych prawie czasów

zamilkł rybak kaszubski koł~ Słupska i rolnik

śląski pod Oleśnicą. Przybysze i nowacy z %a

chodu, biorąc pola w posiadanie prawem

ucisku lub umowy, bqdż 'usuwali zupełnie,

bądt zmieniali nazwy słyszane % ust tubylców.

X. KAN. S T. D O Ł f G A - K O Z I ERO W S K I

IZ PRZEDMOWY DO AnASU NAZW GEOGRAFICZNYCH

S Ł O W I A Ń S Z C Z Y Z N Y Z A C H O D N ! E II·





ANEKS
zawiera materiały, których Autor nie zdążył

już umieścićw książce, drukując je na łamach

pisma "Tęcza" w marcu, maju, czerwcu i lip-
cu 1939 roku





KSIĄŻKA O POLSCE I NIEMCZECH

Przed kilku dniami ukazała się w druku od dawna zapowiadana książka

redaktora "Tęczy", Józefa Kisielewskiego pt. Ziemia gromadzi prochy. Jest
to zbiór reportaży na temat stosunków polsko-niemteckich, reportaży, które
powstały jako rezultat kilkutygodniowej podróży autora do Niemiec, oraz
gruntownych studiów historycznych i politycznych.

Do napisania takiej książki przyjęta została metoda reportażu, metoda
żywych, plastycznych obrazów i opowiadań z tego względu, że przecież cho
dziło przede wszystkim o odmalowanie dzisiejszej rzeczywistości niemieckiej,
Czym są Niemcy dzisiejsze? Dokąd dążą? Jakie są możliwości powodzenia
tych dążeń? Partie historyczne książki stanowią motyw wtórny, przewijający

się na tle owych spostrzeżeń reportażowych z dnia dzisiejszego.
Książka wydana została przez Księgarnię Św. Wojciecha w Poznaniu

niezwykle starannie, a nawet luksusowo. Dano jej oprawę, jaką nie często

spotyka się w polskich stosunkach wydawniczych. Wielki tom, drukowany
na specjalnym papierze rotograwiurowym, ozdobiony został stukilkudziesię

cioma ilustracjami, wśród których dano znaczną ilość specjalnie zamówionych
u najwybitniejszych polskich grafików kompozycyj.

Tematem książki są stosunki polsko-niemieckie, owa sprawa tak bardzo
żywotna i tak wiele budząca dziś nieporozumień. Poza tym temat, który
ciągle i bezustannie narasta nową treścią. Książkę należało wydać jak najspie
szniej. Ten pośpiech sprawił, że dwa rozdziały z materiałem, który dopiero
ostatnie tygodnie przyniosły, nie mogły wejść do 'książki. Przyniesie je obecnie
"Tęcza", dając w ten sposób czytelnikowi uzupełnienie książki, która porusza
najżywotniejsze sprawy współczesnej rzeczywistości.

SPRAWA PRZEMOCY

Myśl, że będzie trzeba w książce umieścić taki rozdział zjawiła się pew
nego dnia opodal Hamburga. Że książka o Niemczech współczesnych i historii
Słowiańszczyzny,pozbawiona rozważań o zagadnieniu przemocy, będzie nie
zupełna.
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Projekt powstał na tle pewnej dekoracji. Prawda jest jak wielki aktor:
da sobie radę i bez dekoracji, ale spotęgowania i siły, ale barwy i intonacji
właściwej nabiera dopiero na specjalnym tle. Poprzedniego dnia przez długi

czas nie mogliśmy znaleźć noclegu. Z pewnej oberży wśród liściastego lasu
musieliśmy uciekać, ponieważ wzięto nas za komunistów. Pojechaliśmy da
lej: następna gospoda jarzyła się światłami i huczała wielu głosami. Już

mieliśmy wejść i zapytać o nocleg, gdy wyszło przed ganek trzech zupełnie

pijanych hitlerowców. W oberży bawiła się starszyzna partyjna. Przez
otwarte okno widać było suto zastawiony stół. W chwili, kiedyśmy ruszali,
na stole przewróciła się butelka: wino płynęło na podłogę bulgoczącą strugą,

a obok stał rozkraczony dygnitarz i na głos czynił wspaniałe a trywialne
porównanie.

Dopiero późnym wieczorem znaleźliśmy gościnę w odległym od Ham
burga małym miasteczku. Po kolacji miałem rozmowę o zagadnieniach naro
dowego socjalizmu z panem von Hollerem, która została opisana w rozdziale
pod tytułem Urdeutsch. A na drugi dzień rano...

Na drugi dzień rano była piękna, wspaniała pogoda, sierpniowa. Ładne

go położenia miastom niemieckim odmówić nie można. To małe miasto poło

żone było niemal całe w ogn;Jdach i parkach. Gdy się wyszło rano na obej
rzenie miasta, trysnęła zza drzwi hotelu wspaniałym strumieniem uroda i
,radość życia, tak wielka i tak potężna, jaką odczuć można tylko w bez
chmurny, słoneczny dzień wśród rozszalałej zieloną krwią przyrody. Dozna
jąc takich, zupełnie zresztą prostych uczuć, nieprzyjemnie odczuwa się spot
kanie z grupą ludzi, którzy przed sklepem w uporządkowanym szeregu cze
kają na możność wejścia i otrzymania funta masła, oraz za receptę lekarską

trochę śmietanki. Nieprzyjemnie jest być świadkiem pomruku niezadowole
nia, gdy szereg zbyt wolno się posuwa, a zrodziło się podejrzenie, że bocz
nym wejściem przemykają ludzie protegowani. Sprawa jest błaha, pomruk
łagodny i nie groźny, ale kontrast zbyt wielki. Pomiędzy radością letniego
poranka i zachmurzonymi twarzami kobiet.

I ażeby już wszystko było w komplecie, trzeba jeszcze, jak na złość,

spotkać wielkie ciężarowe, pomalowane na szaro auto, które przebiega przez
miasto-ogród z wielkim pośpiechem. Von Holler, który się nagle znalazł

obok mnie, objaśnia: .
- Konzentrations Lager.
Znów kontrast za wielki i zbyt rażący. Te ogrody, kwiaty, sielanka słoń

ca i wody, a do tego obóz koncentracyjny. Znajduje się on w bliskiej okolicy
miasta. Już mi poprzednio o nim wspominano, ale pojmuję znaczenie tego
faktu dopiero teraz. Rozumiem również żnaczenie ręki, która wystawała

znad wysokiej burty pędzącego samochodu i dawała jakieś znaki ukwieco
nym ulicom, drzewom i wodzie, tak łagodnie płynącej przez ujścia fontann
na skwerze małego miasta pod Hamburgiem.

Z takiego zestawienia faktów zrodziło się postanowienie dołączenia do
książki rozdziału, traktującego o zagadnieniach przemocy. Jeszcze nie wie
działem, jaki charakter będzie miała moja książka, co wyprowadzi się na
pierwszy plan, co zaakceptuje a co pominie, a już byłem pewny, że taki
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rozdział musi być. Bez niego wszelki obraz Niemiec, obecnych czy dawnych,
byłby niekompletny i jednostronny.

INFORMACJE O NIEMCZECH WSPÓŁCZESNYCH

Po powrocie do kraju musieliśmy dawać odpowiedzi na różne pytania
znajomych. Repertuar pytań nie był urozmaicony. Streszczał się przeważnie

ao dwóch spraw niemieckiego życia.

- Czy to prawda, że tam jest tak tanio? Że towar niemiecki jest tak
znakomity i tak za bezcen sprzedawany? Czy komplet popołudniowy czysto
jedwabny można istotnie kupić za osiem marek, a kilo brzoskwiń kosztuje
trzydzieści fenigów? Czy rzeczywiście nie głoduje się, podróżując po Niem
czech, i czy to prawda, że składaną parasolkę, która u braci Jablkowskich
kosztuje pięćdziesiąt złotych, można tam dostać za marek dziesięć?

O to pytały kobiety? Mężczyźni zdradzali zainteresowania inne.
- Jak tam jest naprawdę? Czy można żyć? Czy też istotnie ucisk jest na

każdym kroku i nad życiem wisi zmora obozów koncentracyjnych, oraz dzia
łalności "Gestapo"?

Z tych popowrotnych rozmów charakterystyczna szczególnie była jedna.
Wymieniłem ją ze znajomą Niemką w Poznaniu.

- Jak się panu podobały Niemcy?
- Bardzo. Kraj niemiecki jest piękny.

- A życie?

- Życie tam jest pełne ograniczeń.

- Na przykład?

- We wszystkim są ograniczenia.
- ... zwłaszcza w jedzeniu? - podchwytuje z ironią.

- I w jedzieniu też.

Od chwili tego wyznania moja znajoma zdobyła twardy grunt pod nogami.
Patrzy na mnie z góry, w jej tonie pojawia się lekceważenie, mentorstwo i
przechwałka:

- Widzi pan, do jakich wyrzeczeń zdolny jest naród niemiecki. Polacy
na pewno nie byliby zdolni do takich ofiar, do takiego dobrowolnego wyrze
kania się wszystkiego.

- Falsch, Jalsch, Friiulein Lotte! Przede wszystkim to pani, mieszkająca

poza granicami swego kraju, spokojna i mająca zagwarantowaną wolność,

może tak beztrosko wymawiać słowo "dobrowolnie". Zobaczylibyśmy, jakby
pani śpiewała - tam. Poza tym i w pani odzywa się owa niesłychana mega
lomania, która tyle zła w dziejach wyrządziła Niemcom. Gdyby pani choć

trochę zastanowiła się nad historią Polski od kongresu wiedeńskiego po rok
1918, musiałaby pani stwierdzićna pewno, że w dziedzinie ofiar, wytrwałości
i wyrzeczenia Polacy biją pani ziomków o kilka długości największego świa

towego rekordu. Powiedzmy tak: Polacy w sztuce wyrzekania się są o wiele
wyżsi, tylko nie umieją jeszcze tej cnoty wyrzeczeń tak świetnie organizować,

jak się to dzieje w Niemczech.'
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CZy SĄ OBJAWY TERRORU?

- Czy jeżdżąc po Niemczech spotyka się objawy terroru i przemocy, oraz
czy napotyka się objawy opozycji i wrogiego działania przeciw reżimowi?

Odpowiadając uczciwie i szczerze, trzeba wyznać:

- Nie, nie spotyka się. Nie spotyka się przy powierzchownej obserwacji.
Tego z zewnątrz nie widać.

Nie spotyka się, ale można się o tym dowiedzieć. Niemcy Są w tym nie
konsekwentni: z prawdziwym, niekłamanym, fanatycznym entuzjazmem opo
wiadają o wspaniałych zdobyczach narodowego socjalizmu, ale w pewnych
okolicznościachze znaczną ekspresją opowiadają, cudzoziemcowi o niedoma
ganiach.

Można się niejednej rzeczy dowiedzieć, jeżdżąc po Niemczech, a gdy już

się posiada te informacje, można i niejedno zaobserwować.

Więc przede wszystkim, że nie każda okolica Niemiec jednakowo silnie
opowiada się za partią. Fakt niedawnego jeszcze podziału i pokawałkowania
kraju jest jeszcze w całej pełni obecny i przytomny. Po wierzchu jest wszędzie
tak samo. A nawet w prowincjach, gdzie daje się zaobserwować opozycja,
widać więcej chorągwi, wystaw, emblematów. Atak propagandowy jest szcze
gólnie silnie na te strony skierowany. Ale spód jest niepewny i - nie odgad
niony.

W jednym z miast południowych, katolickich, sprzedawca gazet, gdy się

dowiedział, że przyjeżdżam z Polski, nie bardzo się nawet krępując, powie
dział patetycznym, biblijnym tonem:

- 0, wy szczęśliwi i wierni ludzie. U was jest swoboda wyznania. Tu
jest tylko łamanie praw i nieszczęście.

W południowych, katolickich krajach Rzeszy istnieje do dziś, tylko głębo

ko schowany, separatyzm. Jego dawnym i obecnym planem, planem, który
mimo Anschlussu, ciągle żyje - jest powstanie osobnego państwa południowo

niemieckiego w połączeniu z Austrią. Zasadą rozumowania separatystów Są

dwa motywy: katolicyzm i fakt, który dla nich jest oc~ywisty, że nie ma
większej sprzeczności, jak między duchem prusactwa i duchem Bawarii.. To
przepaść, to przeciwieństwa niezwalczone. A kanclerz Hitler, który dwukro
tnie się urodził, raz w Austrii, drugi raz wMonachium - pozwolił się spru
saczyć zupełnie. OstatJiio wziął nawet szofera Prusaka na miejsce.ostatniego
południowca, jakiego miał jeszcze przy sobie.

A KOMUNIŚCI - GDZIE?

Jest rzeczą pewną, że działa na terenie Rzeszy tzw. Niemiecka Partia
Wolności, do której tajemniczymi korytarzami spłynęły wszystkie żywioły

"demokratyczne", liberalne i komunistyczne, likwidująCwobec istniejącej sy
tuacji między sobą wszelkie nieporozumienia, podziały i dystanse. Spłynęli

do niej wszyscy Żydzi ze swymi rozczarowaniami. Warunki działania ma ta
partia bardzo ograniczone, ale robi, co się tylko da. Komórki sprzysiężenia

VI



działają, wychodzą litografowane pisma, spadają na poszczególne miasta nie
wiadomo skąd przybywające odezwy. Osobną sprawą są kolportowane z za
granicy druki propagandowe, których wydawnictwa usadowiły się na zacho
dnich nadgraniczach niemieckich. A rzecz najważniejsza, że te dobrze skryte,
ale liczne ośrodki opozycji stają się wytrwałymi rozsadnikami wszystkich
zakazanych wieści z zagranicy, stają się namiastkami stacyj nadawczych, z
których bezustannie transmituje się dywersja. A robić dywersję oni umieją,

do podziemi przecież zeszli najzdolniejsi dziennikarze weimarscy.
Wszystko to nie miałoby większego znaczenia, gdyby owa zatajona opo

zycja nie przypominała jednego faktu: jeszcze pięć lat temu istniało w Niem
czech dwa miliony komunistów. Teraz nie widzi się ani jednego. Przez pięć

lat dwa miliony nie wymarły, nie nawrócili się wszyscy, nie wyemigrowali,
gdzieś są, gdzieś się musieli podziać. Kilka, kilkanaście tysięcy dowódców
zostało wystrzelanych, wywiezionych do obozów koncentracyjnych, wydalo
nych za granicę, ale milion dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy ludzi zostało. Ta
liczba została wchłonięta' przez nowe-życie niemieckie, a ponieważ tworzyli
ją ludzie z nałogami organizacyjnymi, owe zastępy weszły automatycznie w
kadry partii narodowo-socjalistycznej.

W jednym z miast opowiadano mi takie świeże zdarzenie:
Pewien S.S. Mann oddał swoją brunatną koszulę do prania. Praczka była

bardzo sumienna, więc przed zanurzeniem w mydlinach odpruła naszywkę

ze swastyką. Cóż za odkrycie! Pod swastyką była inna naszywka: sierp i
młot. Głupia baba narobiła krzyku i sprawa nie dała się ukryć: niebawem
wiedział o tym cały okręg. Rzecz prosta, nieszczęsny właściciel koszuli został

momentalnie zlikwidowany.
Podobny wypadek zaszedł w zeszłym' roku pod Hanowerem. Z okazji

jakiejś uroczystości partyjnej odbywała się defilada. Uwagę któregoś z przy
wódców zwróciła nieprzepisowa szerokość opaski na lewym ramieniu jednego
z maszerujących członków Arbeitsdienstu. Przypatrzono się temu bliżej. Oka
zało się, że pod opaską normalną była opaska z emblematami komunistycz
nymi i ona to trochę się wysunęła. Zaczęli badać: cały oddział Arbeitsdienstu
miał ukryte komunistyczne opaski.

W gęstych okręgach przemysłowych, przede wszystkim zaś w skupieniach
portowych, hamburskich, "Gestapo" ustawicznie wojuje z konspiracją komu
nistyczną wśród robotnikó~..

PRÓBY, KTÓRYM TRZEBA PODOŁAĆ

Są jeszcze dwa inne ogniska oporu w Niemczech współczesnych. Jedno
powstało w następstwie zbyt ostrego, zbyt bezwzględnegostylu niemieckiego
życia. Samo ustawodawstwo niemieckie jest dziś niesłychanie wymagające.

Człowiek stawiany zostaje codziennie wobec tysiąca prób, którym musi podo
łać. Nie wolno mu nie podołać. Sankcje karne są niesłychanie ostre. Latami
więzienia szafuje się szczodrą ręką. Miesiącami najgorszych obozów koncen
tracyjnych także. Za niesumienne zeznanie podatkowe 5-10 lat ciężkich robót,
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za szmugiel walut ścięcie toporem, za zatajenie wysokości zbiorów polnych
również więzienie, albo nawet śmierć. Ale nie tylko przestępstwa, to byłoby

zrozumiałe, wielkie i'małe, nie tylko za te, które hamują przeobrażenianie
mieckie, lecz wprost za niedociągnięcia, czasem za brak siły do wykonania
jeszcze jednego obowiązku - za to wszystko ostre i drakońskie kary. Kary
straszne. Jeden przykład za inne: wszystkie zawody w Niemczech są zregla
mentowane, poddane osobnym biurom i centralom. Chłopiec sprzedający ga
zety podporządkowany jest specjalnej komórce dla "sprzedawców gazet" w
"KultuTTeichskammer", do której należą też i pisarze, i redaktorzy, i fotore
porterzy uliczni. Zarejestrowany jest więc również zawód "sprzedawcy kar
tofli". Jeśli taki sprzedawca w najdrobniejszej rzeczy wykaże nieposłuszeń

stwo, odebrane mu zostaje przez jego centralę pozwolenie na wykonywanie
zawodu. Wówczas jest to człowiek skończony.Do innego zawodu, na przykład

sprzedawania ryb pójść nie może, bo tamten również jest zreglamentowany,
taki człowiek znajduje się dosłownie na bruku i wobec śmierci głodowej.

Jedyne wyjście, jakie mu pozostaje: to pójść i ukorzyć się przed swoją kartof-
laną centralą. .

Moment przemocy jest w systemie życia niemieckiego niezmiernie obfity
i musi budzić reakcję. Wieści o obozach koncentracyjnych, których liczba się

nie zmniejsza, ale zwiększa, przedostająsię na zewnątrz i jednak u najbardziej
nawet pewnie osadzonych w reżimie budzą reakcję. Budzą ją również losy
niektórych dygnitarzy, którzy w niewytłumaczony sposób giną i przepadają

bez wieści.

GESTAPO I HIMMLER

Ale reakcję naj silniejszą wYwołuje wśród całej już ludności działalność,

jaką rozwija "wódz sztafet ochronnych", szef tajnej policji "Gestapo" - Him
mler. Jest to groźna i smętna postać ruchu narodowo-socjalistyczriego. Czło

wiek brutalny i bezwzględny, pozbawiony skrupułów; całą swoją karierę opie
ra na rozumowaniu, że będzie niezbędny i utrzymywany w znaczeniu tym
więcej, im silniej potrafi dusić w zarodku wszystkie odruchy nieiadowolenia.
Poza tym człowiek ambitny i skłonny do intryg. Bezustannie kotłują się wokół

najwyższych czynników niemieckich intrygi wszczynane przez Himmlera o
znaczenie, o władzę. A w terenie hula, sieje wy.roki skazujące i śmierć. Legi
tymację jego działalności stanowi: utrzymanie czystości ruchu narodowo-soc
jalistycznego. .

Następne ognisko oporu jest bardzo znamienne: w Niemczech współcze

snych wzrosła, przynajmniej w pewnych okresach i w pewnych dziedzinach,
przestępczość. Przestępczość kryminalna, zwykła, niepolityczna. Byłem za
wsze przekonany o kryształowej uczciwości niemieckiej; stawialiśmy ją sobie
za wzór. Jak uczciwość Skandynawii, gdzie można zostawić na ulicy biżuterię

i nikt jej nie ruszy. W ciągu mojej niemieckiej podróży miałem okazję prze
konać się o wypadkach podstępu, a nawet kradzieży. Ponieważ sprawa jest
drażliwa, od razu zaznaczam: nie chcę bynajmniej twierdzić, że w Polsce lub
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gdzie indziej w tym samym czasie trwania podróży i na takiej samej trasie
nie byłoby tych obserwacji dwukrotnie więcej, nie, nie twierdzę tego - chodzi
tylko o stwierdzenie symptomu: w Niemczech przestępczość wzrosła. Potwier
dziła mi to spostrzeżenie przeczytana już po powrocie statystyka.

ŁAMANIE PRAWA

Źródłem tego wzrostu są nie ogólne warunki życia, przeciwnie, im dalej
od wojny tym przestępczość w krajach cywilizowanych, również i w Polsce
spada, ale specyficzne warunki życia niemieckiego komplikują bardzo to za
gadnienie. Wpływają na to rozliczne czynniki. Przede wszystkim przykład.

Tak, przykład. Na oczach obywateli przez ostatnie lat dziesięć dokonywało

się łamanie wszystkich obowiązującychpraw przez tych, którzy dziś są dzie
rżycielami władzy. Łamanie dawnego prawa stawało się zasługą. A nowe
prawo niemieckie posiada z reguły luz, pozostawiony na wolną interpretację.

Poza poszczególnymi orzeczeniami w ramach owej wolnej interpretacji jakże

często można dostrzegać przejrzystą stronniczość. Obywatel nauczył się na
wysokich przykładachwiedzieć, że dla założonych celów można prawo łamać,

prawo naginać, prawem gardzić. Oczywiście, ten zbieg nieuchronnych zresztą

okolicznościnie oddziałałna charaktery silne, oddziałał i stał się zachętą dla
słabych.

Rząd, skoro tylko zauważył symptom, natychmiast począł z nim walczyć.

Zaostrzył kary. Ponieważ zmiana ustaw idzie tam drogą krótką - ostre kary
zaczęły działać natychmiast. Słyszałem o wyroku pięciu lat więzienia za wy
słanie anonimu; za kradzież ciężkie roboty; za napad na samochód śmierć.

. W następstwie tych zdarzeń rosnąca statystyka spadła, ale powstał nowy
środek oporu. Ostre, lecz sprawiedliwe prawo na długim dystansie czasu daje
doskonałe rezultaty, ale chwilowo, na razie, po wprowadzeniu budzi tylko.
zawziętość. Ludzie w krótkiej perspektywie widzą wyłącznieniezwykłą.suro
wość, nie widzą jej motywów.

Są więc opory. Wiele i różnego rodzaju. Władze niemieckie postanowiły

wszystkie takie opory zlikwidować. W imię idei narodowo-socjalistycznej, w
imię jedności narodu niemieckiego. Warto tej robocie przyjrzeć się z bliska.

TEORIA PRZEMOCY

Idzie na nią przede wszystkim sołdateska uzbrojona w bezkarność. Ale
zaraz obok tego nowa przymieszka: systematyczność,pedanteria, dokładność

godna pruskiego belferstwa. Czynniki, o których mowa, są przekonane, że

zagadnienie zlikwidowania wszelkiego oporu w jakimś środowisku zależne

jest od umiejętności organizacyjnej. Pogląd wybitnie materialistyczny. Tym
większa niespodzianka, że natychmiast zjawia się nowy składnik w policyjnym
działaniu niemieckim: mistyka. Specjalnego rodzaju, ale mistyka. Te trzy
czynniki: dowohLOŚć przemocy, jej pedanteria i jej mistyka, zmieszane razem
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dają ów koktail, któremu na imię "Gestapo". Jego możliwości są nieograni
czone, granice nad wyraz elastyczne. Dziwaczna mieszanka przeciwieństw.

Z pedantyzmu wyrasta przyrodnicze, empiryczne, niemal maszynowe
opracowanie i działanie szczegółów. "Gestapo" to jest olbrzymia, potwornie
wielka maszyna, ciągle ulepszana, ciągle dobierająca ludzi (jaki procent w
zlikwidowaniu niemieckiego bezrobocia leży w rozwijaniu liczebnym tajnej
policji!), która działa bez zarzutu.

W Berlinie odwiedziłem pewnego znajomego Niemca. Po przywitaniu
pierwsze zapytanie:

- No, jakże wam jest?
Położył palce na wargach: "cicho!" Wskazał na telefon. Wziął mnie za

rękę i poprowadził do ostatniego pokoju:
- Zeszłej jesieni - wyjaśnił - zjawiło się dwóch monterów z telefonów.

"Naprawa aparatu". "Bardzo proszę". Zastanowiłomnie tylko, że ta naprawa
tak: długo trwa. Ale cóź, może było większe uszkodzenie. I kto wie, jakby
sprawa wzięła obrót, gdyby mój syn nie był technikiem. Zainteresował się

zbyt długo trwającą naprawą i stwierdził, że założyli podsłuch. Teraz wiemy
już wszyscy, że w wielu aparatach telefonicznych jest podsłuch. Osobliwy
podsłuch: w centrali telefonicznej słyszą, co sięmówi w pokoju, choć słuchaw

ka leży na widełkach.Rozumie pan, dlaczego nie chciałem najniewinniejszych
rzeczy mówić przy telefonie. Jestem dobrym patriotą niemieckim. Niemcy
kocham ponad wszystko, ale nienawidzę tego: podsłuchiwania, otwierania
listów, wsadzania nosa w prywatne życie człowieka.

Opowiadano mi też o takim zdarzeniu:
W pewnej kamienicy berlińskiej rnies~kała bogata para małżeńska. Zwo

lennikami, ba entuzjastami narodowego socjalizmu stali się natychmiast w
roku 1933. I to nie byle jakimi, stuprocentowymi! Znaczek swastyki w kla
pie surduta błyszczał co dzień smarowany pastą, ręka przy "Heil Hitler"
wyciągnięta bywała pięć centymetrów wyżej niż potrzeba. Słowem entuz
jazm. I pewnego dnia ta para znika. Okazało się, że "Gestapo" wywiozło

ich, bogatych kupców, Aryjczyków, do obozu koncentracyjnego. Nie do zwy
kłego więzienia, nie do specjalnych więzień "Gestapo" nawet, tylko od razu
do obozu. Za co? Stróż, dozorca domu jest w Niemczech z reguły przedsta
wicielem "Gestapo" na kamienicę. W ścianie klatki schodowej założyli mu
mały mikrofon, który można było otwierać i zamykać. Wieczorem otwierał

mikrofon i spisywał, co sobie w zaciszu domowym opowiada para małżeńs

ka. Wygłaszała przekonania skrajnie odmienne od tych, które manifestowała

w dzień.

Wiem również o takim wypadku: w pułku lotniczym było pięciu dobrych
kolegów oficerów. Co tam kolegów, przyjaciół! Z jednej szkoły, z jednego
środowiska. I oto w ostatnim roku jeden z tych kompanów zauważył, że

pomiędzy nimi musi być szpieg. Było się dobrym Niemcem, odważnym ofice
rem, ale o tych łapserdakachz S.S. i S.A. powiedziało się nieraz coś szpetnego.
Ot to, co zawsze zwykł mówić oficer o cywilu, który udaje wojskowego i nad
oficera się wynosi. I te właśnie "odpryski" zaczęły być donoszone władzy.

Wezwano do raportu, pominięto przy awansie. Oiicer powziął podejrzenie,
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kto z nich pięciu donosi. Zaczął więc żyć już tylko z trzema kolegami. Ale
powtórzyło się znowu to samo. Musiał znowu ograniczyć koło przyjaźni do
dwóch, później do jednego. Odpadali po kolei ci, którzy przechodzili na system
zaskarbiania sobie łask dygnitarzy partyjnych, delegowanych do pułku. W
końcu i ten jeden ostatni zdradził przyjaźń. Wówczas oficer postanowił uciec.
Nie mógł żyć dłużej w takiej atmosferze. Na granicy Bawarii dosięgli jego
motocykl i zastrzelili uciekiniera. Ojca jego pozbawiono majątku i zamknięto
do więzienia. Źle wychował dziecko.

Ten ostatni przykład otwiera głębokie perspektywy na sprawę nieporozu
mień, jakie istnieją w dalszym ciągu między partią i armią.

KTO SZANTAŻEM WOJUJE,
TEN ŁATWO GINIE OD MIECZA.

Nonsensem byłoby powtarzać aforyzmy o nie notowanej dotąd szybkości

wypadków, które spadają obecnie na świat. Dobre i efektowne były takie
aforyzmy, kiedy ta lawina dopiero się zaczynała, ale teraz, gdy mamy już

cały jej ciężar na sobie, w nerwach, w mózgu, w każdej sprawie dnia powsze
dniego - lepiej, mówić i pisać o jej istocie, jej przyczynach, o jej przewidywa-
nym zasięgu. .

Jednym z następstw tego zjawiska szybkości przemian jest olbrzymia
trudność, a czasem wprost niemożliwość oderwania się od szczegółu dnia
bieżącego i przejścia do ogarniania całości, z której tlem szczegół wyrasta.
Skutkiem szybkości zdarzeń człowiek pozbawiony został mocy czynienia
syntezy. W każdym razie syntezy o trochę dłuższym oddechu. Aby nie zgu
bić się w świecie, w jego wypadkach, w jego materialnej grze, budowało się

i buduje zawsze ogólną formułę, która pozwala znaleźć dystans, która poz
wala zrozumieć przebieg ,gry. Gra przestaje być wówczas niepokojącą tajem
nicą·

Dawniej taka wybudowana synteza wystarczała,na długie lata, na długi

dziesiątek lat. Dziś żywot jej się skrócił. Aż teraz w ogóle przestał być mo
żliwy. Przynajmniej dla zwykłego człowieka, który przecież nie ma ani mate
riału, ani czasu, aby tym sprawom oddawać wszystkie swoje siły. Zręby i
układ świata zmienia się w obrębie tygodnia, obraca w tym czasie o 180°.
Starczy akurat tyle czasu i pojemności wzruszeniowej, aby się z nową sytuacją

oswoić, a cóż tu dopiero mówić o możliwości uzyskania wobec nowo powstałej

rzeczywistości dystansu.
Lecz przecież bez niego naprawdę ani żyć po ludzku, ani działać nie

można. Więc dobrym prawem publicystyki jest, nawet z zaniedbaniem innych
obowiązków, budowanie przed czytelnikiem owych syntez i ułatwianie mu
możności uzyskiwania dystansu. Aby nie był zupełnie bezbronny wobec na
wału atakujących zdarzeń, aby choć trochę widział poprzez idący huragan
przemian.
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A więc znaki z widnokręgu niemieckiego. Wśród nich zaś pierwsze stwier
dzenie: od pewnego czasu, od kilku miesięcy, dokładniej od połowy roku
zeszłego mechanizm życia niemieckiego działa na zupełnie innej zasadzie, niż

dotychczas. I doktrynalnej, i praktycznej.
Wielu spośród nas mogło o sobie powiedzieć, że istotę tego fenomenu,

jakim jest niemiecki narodowy socjalizm i jego kształt życiowy, jako tako
zna i jako tako rozumie. Tymczasem od pewnego terminu wiele rzeczy, które
Niemcy czynią, nie mieści się w dotychczasowym naszym o nich pojęciu. Więc

albo nasza wiedza była błędna, albo tam rzeczywiście nastąpiła zmiana w
.sprawach zasadniczych.

Sądzę, że jedno i drugie.
Uprośćmy sobie przebieg rozumowania: Nasze wyobrażenie o istocie na

rodowego socjalizmu opierało się o tekst "Mein Kampf" - Hitlera. Wszystko,
co się działo w Niemczech hitlerowskich do połowy roku zeszłego - było

zgodne z treścią "Mein Kampf" i nie zaskakiwało naszej o Niemczech wiedzy.
Wiedzieliśmy, że ideałem Hitlera jest scalenie wszystkich ziem, na których
w większości mieszkają Niemcy i dlatego zajęcie Austrii oraz Sudetów nie
było niespodzianką, zbudowanej syntezy nie rozbijało.

Ale zajęcie Czechosłowacji rozbiło ją doszczętnie. A zarazem ukazało, że

"Mein Kampf" nie jest biblią narodowego socjalizmu, jest zaledwie pierwszą

jej księgą. Plany Hitlera były i są o wiele szersze. Dotychczas ukrywane,
obecnie wyszły na jaw. Wyszły na jaw i od razu zostały w błyskawicznym

tempie realizowane.
Więc nasza wiedza o narodowym socjaliźmiebyła błędna i niekompletna,

ale i rzeczywiście w samych Niemczech zmiana zasadnicza się dokonała. Cho
dzi właśnie o ową szybkość.

Podziwiać zawsze należało logikę i konsekwencję w przeprowadzaniu
planów narodowego socjalizmu. To przeprowadzanie miało swój styl, swój
rytm, swoją żelazną konsekwencję nawet co do stosowanego tempa. Ani nie
za prędko, ani nie za pomału. Zimny, rozsądny pedantyzm. Tak było w rea
lizowaniu planów początkowych.Teraz wyszło na jaw istnienie innych planów
i dotychczasowa metoda zupełnie zmieniła się. Straciła styl, rytm i swoje
tempo. Wzięła zawrotną, niektórzy twierdzą, nerwową i chaotyczną szybkość.

Wypadki zagęszczają się w czasie, alarmujące wiadomości spadają jedna po
drugiej, nad światem wisi groza krwawej katastrofy.

Jakie to są plany? Istniały w' mózgu "fiihrera" od dawna, pewnie od
czasów małej piwiarni w Monachium. Może jeszcze dawniej. Skrzętnie skry
wane, bo aż absurdalne wówczas w swojej kolosalności, skrywane później,

by nie budzić grozy na świecie i przeciwdziałania. Plany zawładnięciaEuropą.

Różnie się to zarysowywało: jako niemieckie Stany Zjednoczone Europy, jako
związek państw pod egidą Berlina, jako jedność gospodarcza, czy jeszcze
inaczej.

Należy przypuszczać, że i dla ich zrealizowania był obmyślony system
bardzo dokładny. I prawdopodobnie równie precyzyjny, obliczany na lata
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przezornej, przewidującej roboty. Lecz zaszła zmiana. Powzięta została decy
zja, aby plan wykonać szybko, jak najśpieszniej. Pierwsze pociągnięcia tej
decyzji przeżywaliśmy w minionych tygodniach.

Wydaje mi się, że kto chce wyrobić sobie zdanie o wypadkach ostatnich,
ten powinien znaleźć dobrą odpowiedź na pytanie: co spowodowało ten po
śpiech, to przyśpieszenie?Tu tkwi jądro zagadnienia.

Odpowiedź może być dwojaka. Pierwsza twierdzić będzie, że właśnie dla
tej drugiej części planów od dawna przewidywano, w odróżnieniu od sposobu
realizowania pierwszej części, błyskawiczność pociągnięć i chęć postawienia
świata wobec faktu dokonanego. Druga odpowiedź jest innego typu: że wódz
współczesnychNiemiec działa obecnie pod naciskiem sytuacji przymusowej.
Jakiej? Ciężkiego położenia wewnętrznegoNiemiec, załamania gospodarczego,
fermentów w szerokich masach, słowem pod naciskiem wytworzonej, a wcale
nie łatwej sytuacji wewnątrz kraju. Ta druga odpowiedź na postawione py
tanie zamykana bywa często w aktualnym aforyźmie: "Hitler wie dobrze, że

jego system musi pęknąć; woli więc, żeby to pęknięcie wyładowało się na
zewnątrz". Stąd wróży się rozpętanie wojny przez Rzeszę niemiecką, nie tyle
z zamysłu, ile z konieczności.

Która odpowiedź jest zgodna z rzeczywistością? Osobiście wydaje mi się,

że ta druga. Przyśpieszenierealizacji planów niemieckich uzależnione zostało

od pogarszania się sytuacji wewnętrznej,chociaż nie należy przeceniać i prze
jaskrawiać jej katastrofalnego stanu. Jest zła, ale nie beznadziejna. Zła wszak
że na tyle, że kierownik ruchu narodowo-socjalistycznego uznał za bezpiecz
niejsze szybciej załatwić katalog postawionych sobie celów, aby mieć to wszy
stko już poza sobą w chwili, kiedy jeszcze rozporządza pełnią dynamiki swego
narodu.

Stąd to przyśpieszenie, stąd to "zawrotne tempo zdarzeń", stąd nowa
dobudówka w teorii metod partyjnych, a raczej rozwinięcie dawniej rzuco
nych ziaren o tym, że "ruch narodowo socjalistyczny nie przesta.ł ani na
chwilę być rewolucją i nigdy nią być nie przestanie; że siła żywego narodu
może rozwijać się tylko w ustawicznym zdobywaniu". Teoria teorią, ale nie
można przecież nie zauważyć tego faktu, że to olbrzymie terytorium niemie
ckie zrasta się w tempie niesłychanie szybkim. Teraz, ostatnio w tempie po
prostu zawrotnym. Przecież dobrze jest zastanowić się nad tym faktem, że

dzisiejsza potęga niemiecka ma zaledwie lat pięć. Ta miara czasu, jak na
powstawanie tworów historycznych, nie jest zbyt wielka. Takie plany, jakie
przedsięwziąłHitler, realizowały się w dziejach przez całe stulecia, a przecież

wystarczało nieraz kilku lat, aby taką wielowiecznąbudowlę przewrócić. Cóż

dopiero mówić o możliwości katastrofy przy budowlach, które się wznosiło

w jednym pięcioleciu. Więc przyśpieszeniepociągnięć niemieckich może zas
kakiwać, oszałamiać, zapierać dech w piersi, ale musi jednak unaocznić pra-

. wdę: kruchość tej roboty, dorywczość, jej partactwo w znaczeniu historycz
nym.

Więc od roku gwałtowne przyśpieszenie. Ale i przyśpieszenie napotkało

na swe granice. Nie miejsce tu szeroko się rozwodzić nad tym, kto te. granice
stworzył. Każdy światlejszy człowiek wie, że zahamowania pośpiechu doko-
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nała Polska swoją postawą· Polska - jeszcze raz przedmurze, trochę teraz
inne, ale równie bohaterskie. Nie czas obecnie na rozwałkowywanie tego
tematu; tu chodzi o przypatrzenie się owemu zahamowaniu i jego skutkom.

Aby te sprawy dobrze zrozumieć,trzeba przyjąćza fakt bezsporny, że Niem
cy, dokonując tylu zuchwałości,chcieli tego dokonaćbez wojny. Oni wiedzą do
brze, że wojna - to dla nich katastrofa, to sromotna klęska. Więc jej nie chciały.

Ich system opierał się na kalkulacji psychologicznej: cały zachód gnuśnieje w
rozkładzie frontów ludowych i dobrobycie cywilizacyjnym; korzystającz tej sy
tuacji - wydrzeć co się da, ściśle według posiadanych planów. A gdy się już nie
da, poczekać aż się oburzona i zmobilizowana w międzyczasie opinia uspokoi i
znowu rozpocznie demokratycznądrzemkę.Realnie rzecz biorąc,wybuch wojny
groził dotąd tylko przez możliwywypadek, przez krewkośćwykonawców, przez
nerwy; grozi przez przeciągnięciestruny, wreszcie przez to, co nazwałbym "nie
cierpliwościązgromadzonej broni" *.

Przeżywaliśmy ostatnio chwilę zatrzymania niemieckiego pośpiechu. W
sytuacji europejskiej widać było pewne odprężenie. Pesymiści mówili: odprę

żenie pozorne, i krótkotrwałe.

Dzień wygłoszenia mowy Hitlera w Reichstagu, dzień 28.IV.1939 i czas
bezpośrednio po nim jest dla Niemiec okresem rozdroża: czy powstrzymają

swój bezprzytomny pośpiech, czy też pójdą za swoim szaleństwem i odważą
się rozpętać wojnę. Tego przewidzieć się nie da, ponieważ rozstrzygać tu
będą nie zwykłe racje' logiczne i rozumowe, ale impulsy rozhuśtanej namięt

ności i butnej megalomanii.
A gdy się to będzie ważyło, należy spojrzeć również na odcinek wewnę

trzno-niemiecki. Jak się tam układają sprawy.
I od ich położenia bowiem będzie zależała także data przyszłej rozprawy

z Niemcami. - Czy już za kilka tygodni, czy dopiero przy następnej próbie
"przyśpieszania".

Ale czy będzie tak, czy inaczej, czy zwycięży tam szaleństwo czy rOZSądek

- nas Polaków każda sytuacja zastanie gotowych, silnych, zjednoczonych.
Zjednoczonych wolą obrony i zwycięstwa!

TROCHĘ DŁUŻEJ NIŻ ZA ROK

Żyjemy teraz Wyłącznie chwilą bieżącą. Stwierdzamy, że ta chwila na
zewnątrz jest pełna powikłań i niebezpieczeństw, na wewnątrz zaś jest wspa
niała. Kropka. W tych twierdzeniach wyczerpuje się cała treść bieżących

* Arsenały znają zjawisko samozapalania się prochów. Można powiedzieć, że w
płaszczyźnie psychicznej istnieje również odpowiednik tego zjawiska. Gdy kto zbyt
długo pracuje w "branży" zbrojeniowej, gdy co dzień obcuje z bronią, o której mu
opowiadają, że jest ostatnim, nie spotykanym dotąd wyrazem siły bojowej, to przecież

niewątpliwie zjawi się w nim taka chwila apetytu, kiedy zapłonie chęcią, nie tylko
znania teoretycznego tych zalet, ale i wreszcie wypróbowania ich praktycznego.
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miesięcy. Nikt nie zaprzeczy, że postawa społeczeństwapolskiego jest obecnie,
jak nigdy od wielkiej wojny, ofensywna. Ale ofensywne myślenie tylko o
chwili bieżącej jest także pewnego rodzaju - defensywą. Wielki dynamizm
wobec możliwego największego dynamizmu jest też defensywą.

Przez kilka ostatnich lat na różne sposoby usiłowaliśmy na tych łamach

przekonywać o konieczności otwarcia w świadomości narodu głębokich per
spektyw na przeszłość. Domagaliśmysię, aby myślenie historyczne dzisiejsze
go Polaka nie potykało się w dalszym ciągu o próg okresu rozbiorów i nie
trwało przy nich na stałe, ale aby sięgało w daleką przeszłość, do tych czasów,
kiedy wytwarzały się podstawy potęgi państwa polskiego.

Bieg spraw dzisiejszych ten słuszny i konieczny postulat w znacznej mie
rze zrealizował. Takie myślenie jest dziś faktem, a będzie niebawem tym
faktem jeszcze bardziej.

Żarłocznośćodpowiedzialnej publicystyki jest nienasycona. Nowe zadania
zjawiają się natychmiast po zrealizowaniu- się poprzednich. Otwarcie myślenia

zbiorowego na perspektywy przeszłości, to życie tylko połową płuc, życie

niedostateczne, życie w każdym razie niedorozwinięte.Druga połowa płuc 
to perspektywy na przyszłość. Dalszą, daleką. Taką, jakiej nasze pokolenie
pewnie nie dożyje. Ale żeglarz na mostku kapitańskim też nigdy nie ma w
ręku gwiazdy polarnej, gdy wyznacza kierunek kursu, a mimo to bez niej
jego praca byłaby bezustannym błądzeniem.

W polskim życiu zbiorowym zaszły ostatnio dwa ważne fakty. Pierwszy
to ten, który można by nazwać "znalezieniem siebie w .świecie". Przez lat
dwadzieścia mówiło się "Polska odrodzona", "Polska, która odzyskała niepo
dległość". Teraz już nawet w przemówieniach patetycznych i najbardziej uro
czystych mówi się po prostu "Polska". Bez przymiotników, bez określeń. Ta
sama, która była w środku Europy od tysiąca lat, która miała swoje dziejowe
przeznaczenia, swoją misję, swoją "przestrzeńżyciową", użyjmy tego słuszne

go, a skompromitowanego wyrażenia. Dotąd nasze pokolenie myślało w skali
lat pięciu, piętnastu, dwudziestu, dziś myśli już w skali lat tysiąca. Ba, w
skali jeszcze głębszej. Prof. Kostrzewski odsłania zręby "kultury łużyckiej".

I drugi fakt: fakt nie spotykanej dotąd jedności wobec pewnych spraw.
Mniejsza z tym, że się to stało pod wpływem przyczyny zewnętrznej, ale stało

się. W wymiarach wspaniałych. Na okres trudności cały naród polski poczuł

się jedną wielką, bliską sobie całością. W odstawkę poszły wszystkie fochy i
pretensje sztucznych zjednoczeń, ozonów, służby młodych i jak to się tam
zwie. Opozycja zdała pięknie egzamin bezinteresowności, partia rządząca

przyjęła rdzeń myśli, jaki z mozołem, z trudem a bez uznania i wśród prze
ciwieństw wypracowała polska myśl narodowa. Być może, że po ustąpieniu

nacisku zewnętrznego, wylezą na wierzch poprzednie rysy: partia rządząca

będzie,może usiłowała uczynić swoich przeciwników obywatelami drugiej
klasy, myśl narodowa znów teoretycznie będzie nieuznawana, a faktycznie
będzie pożywką wszystkich procesów twórczych, lewicowa zaś część opozycji
zacznie, jak dawniej, motać swoje sperandy na "udemokratycznienie" Polski.

Ale bez względu, jak będzie, miejmy nadzieję, że jedno przynajmniej
zostanie: zostanie smak tych dni, kiedy się stało najściślej razem, kiedy się
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czuło niezmożoną siłą. Takich przeżyć tak łatwo się nie zapomina, nie sposób
je. zupełnie wymazać z pamięci.

Więc takie dwa fakty: poczucie się Polską bez wspominkowych przymio"
tników i poczucie się wielką siłą. Oba te zjawiska przyśpieszył, nie stworzył,

ale właśnie przyśpieszył kanclerz Adolf Hitler i tę zasługę wśród wielu jego
działań szkodliwych i łupieskich na tym miejscu obiektywnie skwitować się

godzi.
A na to wszystko, na stan rzeczy dzisiejszego świata przychodzi zrozumie.,

nie, że zbliża się, czy teraz, czy w tym roku, czy w następnym, czy za dwa
lata - olbrzymi wstrząs. To, co się dzieje - utrzymać się nie da. Naruszona
została równowaga, w zwichniętej równowadze długo żyć nie można. Więc

wstrząs przyjść musi. Czy wojna, czy załamanie się gospodarcze Rzeszy, czy
nowa w niej rewolucja. Nie wiadomo. Ale wiadomo, że w tym wstrząsie dozna
poważnychuszkodzeńżycie dotychczasowe. Europa pocznie krwawić, Europie
mogą być zadane głębokie rany. Grozi jej znowu chaos i pląsawica bezideowa,
jak bezpośrednio po wielkiej wojnie.

. Ten stanie się lekarzem ran, ten poda drugim drogowskaz, kto w owych
chwilach zamętu będzie miał gotowy, dobry, twórczy program.

Drugą połową płuc są otwarte perspektywy w przyszłość. Konieczną rze
czą jest pogotowie na chwilę bieżącą - ale jeszcze konieczniejszą to pogotowie
na daleką przyszłość. Wspomniane wyżej dwa fakty, które zaszły w psychice
polskiej, automatycznie powinny zbudzić te dalekosiężne ambicje.

Mówi się już dziś o tym wiele i stanowczo, że Polska musi odzyskać

swoje historyczne ziemie, które dotąd znajdują się pod obcym zaborem. Wy
mienia się te tereny, wsłuchuje w rytm ich życia, odsłania iskry i płomienie

ich narodowego życia. Taka jest kolej losu: niesłuszne, brutalne, bezzasadne
grabieże - budzą do życia żądania słuszne i sprawiedliwe.

To jest znane, to jest wiadome. Śląsk, Babimojskie, Międzyrzeckie, Kraj
na, Kaszuby, Prusy Wschodnie to są elementy żywe, którymi już co dzień

myśli zbiorowa świadomość polska.
Jest wszakże jeszcze inna sprawa: ten wstrząs i to zniszczenie, które

grozi Europie, będzie wynikało nie tylko z nagromadzonej nienawiści, z ma
terialnego przeciwieństwasił; wyniknie ono również z tego faktu, że w życiu

współczesnej Europy nie było takiej recepty ideowej, moralnej, która by po
zwoliła na zorganizowanie zbiorowego życia. Materialistyczny nacjonalizm
niemiecki zamienił się w gardziele plujących żelazem armat, mdły liberalizm
państw demokratycznych rozsypuje życie i prowadzi p.a krawędzie przepaści.

W życiu współczesnej Europy nie było moralnej siły, która by korygowała

wynaturzenia i wybujałości.

Lecz taka siła znaleźć się musi. Do wytworzenia takiej siły moralnej, do
podania krwawiącym narodom leczniczej recepty - powołana jest Polska.
Była mowa dotąd o "Pax germanica" , która jest równoznaczna z brutalną

pięścią przemocy, będzie teraz mowa o "Pax polonica", która musi być rów
noznaczna z pokojem i sprawiedliwością.

Więc aż takie ambicje, więc aż taka skala. Owszem, taka. I nie ambicje,
tylko konieczność. Bądźmy szczerzy, to nie tylko my zdobywamy się sponta-
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nicznie na ~ę koncepcję, to twardy, ale tym razem łaskawy dla nas los wkłada

nam w ręce tę misję, to zadanie: zorganizowania życia środkowej Europy. I
albo ten los mocno w ręce uchwycimy, albo nas w ogóle nie będzie. Taka
alternatywa. Wypływa z niej konieczność nawet dziś, nawet w tych gorących

miesiącach myślenia nie granicami lat, ale granicami pokoleń.

Wielka polityczna koncepcja polska, ale koncepcja o charakterze wyraź

nie moralnym. Nie dość wiele jest ten warunek podkreślać: żeby wykuwająca

się obecnie myśl polityczna Polski jutrzejszej była nie tylko bardzo przewidu
jąca, bardzo szeroka, dalekosiężna i ambitna, lecz żeby również korzeniami
swymi wyrastała z założeń moralnych, żeby była poczęta ze sprawiedliwości,

żeby była ochrzczona.
I oto znowu otwiera się zasadnicza sprawa, którą trzeba będzie raz jeszcze

najdokladniej , do ostatnich szczegółów przedyskutować: nacjonalizm i kato
licyzm.

•
Więc tak: mobilizacja uczuć, gotowość, aktywność, owszem, owszem. To

piękne, potrzebne i nieodzowne. Ale przestańmy raz o tym mówić. To się

samo przez się rozumie.
A zacznijmy mówić o tym: potrzebne jest Polsce jeszcze stokroć większe

zintensywnienie sił, ponieważ Polska musi dać nie tylko po skórze Niemcom,
gdy nas zaczepią, ale zrobić coś nad to - organizować lepsze jutro Europy.

ZŁOŚĆ NIE JEST WYRAZEM SŁUSZNOŚCI
Panu Kurtowi Liickowi artykuł niniejszy przypisuję

Jest rzeczą jasną, że planowana seria niemieckich zaborów została zatrzy
mana. Rozmach zaborczy został ukrócony. Niemcy planowały dalszy pochód
imperialistyczny w Europie i w krajach zamorskich, lecz w realizowaniu tego
planu przeszkodzono im bardzo stanowczo.

Dokonała tego Polska swoją zdeterminowaną wolą obrony. Postanowiło

się u nas - a postanawiały to nie tylko czynniki rządzące, ale równocześnie

postanawiał cały naród bez różnicy zapatrywań politycznych - że choćby

przyszło walczyć w zupełnej samotności, Polska rozpocznie walkę w obronie
najrnniejszego skrawka swojej ziemi.

Równocześnie opinia zachodniej Europy zrozumiała, że wszelkie zapew
nienia niemieckie nie są z reguły dotrzymywane i że istotnym planem Niemiec
jest podbój całej Europy z zamiarem wytrącenia państwom zachodnim ich
przodującej roli gospodarczej, morskiej i militarnej. W następstwie tego zro
zumienia przyszło do skutku bardzo bliskie porozumienie pomiędzy jednym
krajem, który może i chce się przeciwstawić Niemcom, to jest między Polską,
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a krajami, które uczuły się zagrożone w swoich żywotnych interesach, to
znaczy Anglią i Francją.

Z chwilą qojścia do skutku tego porozumienia łańcuch "pokojowych zdo
byczy" niemieckich urwał się. Każdy następny krok grozi wojną. W Niem
czech rozpętała się furia wściekłej złości przeciw tym, którzy uniemożliwili

bezkarną grabież. Rozpoczęło się obrzucanie kalumniami i ordynarnymi wy
zwiskami zarówno Polski, jak Anglii i Francji za to tylko, że te państwa

postanowiły się bronić, bronić swojej własności.

Ale równocześnie z atakami złości i kalumnii rozpoczęła się kręta gra
dyplomacji niemieckiej, która oparła swoją działalność na intrydze. Spekulo
wano i spekuluje się do dziś na pewnych przesła.nkach psychologicznych i
na pewnych cechach mentalności angielskiej.

Cały wysiłek intrygi niemieckiej idzie w tym kierunku, aby rozluźnić

szczelny związek porozumienia pomiędzy Polską a Anglią i Francją. Co pra
wda Niemcy kilkakrotnie słyszały, że Polska będzie się bronić choćby sama,
ale łudzą się, że gdyby naród polski poczuł się opuszczony przez swych sprzy
mierzeńców - zmięknie i zaniecha myśli o obronie. Niech się łudzą. Łudzić

wolno się każdemu.

Robi się więc wszystko, aby popsuć stosunki Polski z Anglią i Francją.
W mentalności angielskiej tkwi niechęć do wszelkiej przemocy i agresji. Otóż

dyplomacja niemiecka powzięła "śmiałą" myśl przeinaczenia rzeczywistości:

wmówienia Anglikom, że to Polska chowa w zanadrzu myśl o agresji, że to
w polskich głowach gotują się zamysły zaborów,·a Niemcy są tylko przez
Polskę prowokowane. Dyplomacja niemiecka sądzi, że w razie udania się tej
intrygi, Anglia zniechęci się do swego sojusznika.

Gra rozwijana jest na szeroką skalę. Wyłuskuje się z polskiej prasy i z.
polskich wydawnictw wszelkie publikacje, które w najdalszych aluzjach mó
wią o polskich prawach do pewnych terenów w Rzeszy Niemieckiej dziś

leżących i te materiały odpowiednio sprecyzowane wysyła się do Anglii. Gdy
takich "materiałów" zabraknie, komponuje się je na miejscu w Auswiirtiges
Amt i takimi imitacjami zasypuje się angielską opinię publiczną.

Pismo nasze użyte zostało ostatnio również do tej niecnej akcji. Przygry
wkę stanowiłykomunikaty niemieckich stacji radiowych. Kilkakrotnie z furią

i złością zaatakowały one poznańską "Tęczę" i jej redaktora, denuncjując

jednocześnie przed opinią świata "polskie apetyty zaborcze". W ślad za ra
diem poszło oficjalne Deutsches Nachrichten Buro. Zaraz następnego dnia
cała prasa niemiecka w jednobrzmiących artykułach napadła na nasze pismo,
obrzucając je niewybrednymi wyzwiskami. Niebawem poczęła jej sekundować
w tym i prasa włoska.

Zanim omówię znaczenie i sens tej akcji, pragnę uczynić pewną dygresję.

Wszystkie artykuły, z prasy niemieckiej są jednobrzmiące,w dwóch czy trzech
jedynie wypadkach redakcje podawały swoje komentarze. Leżą przede mną

na biurku stosy wycinków, identycznych w brzmieniu, charakteryzujących

dosadnie dzisiejszą prasę niemiecką, jej szarość, jej koszarowość, jej niewol
niczość. Tylko tyłuły są samodzielnym tworem redakcji. I tu jest właśnie ta
sprawa, na którą pragnę zwrócić'uwagę.
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Już sam tekst artykułu jest zredagowany w formie bardzo niewybrednej.
Ale prawdziwy koncert wulgarności dają dopiero tytuły. Oto niektóre z nich:
Szowiniści coraz ostrzej zapadają na manię wielkości, Apoplektyczne fantazje
polskie, Polityczna histeria w Polsce - o czym fantazjują pozbawieni rozumu
pisarki, Dojrzali do zakładu wodoleczniczego: polskie pisarki stają się coraz
bardziej zwariowani, Najnowsze polskie kawały, Rekordowy atak polskiej
manii wielkości, Warszawa coraz bardziej idiotycznieje...

Warto zwrócićuwagęna ten styl i język. Jest to język, jakich używająszumo
winy społecznena najdalszych przedmieściachwielkich skupień ludzkich. Lu
dzie dobrze wychowani, ludzie kultury językiemtakim nie zwykli byli dotądmó
wić. Tymczasem ten żargon podmiejski pojawia się na pierwszych stronach czo
łowychpism niemieckich. Czy to dobra rekomendacja dla "kultury nowych Nie
miec", nie wiem. Pewnie nie. Ale przykład idzie z góry: mowy kanclerza są ukła

dane stylem podobnym.
Na wspomniany atak złożyło się kilka elementów, które zostały w replice

mocno przemieszane ze sobą. Zaatakowano artykułredaktora "Tęczy" z czerw
cowego numeru pt. Trochę dłużej niż za rok, pq:y czym wypomniano niedawną

książkę autora artykułu.Dalej wynotowano z lipcowego numeru "Tęczy" arty
kułBolesławaRudzkiego pt. Na Pomorzu Szczecińskim.Zarzutów jest mnóstwo,
ale dwa przede wszystkim wybijająsię na plan pierwszy: zarzut, że wspomnieliś
my o polskim oraz słowiańskimpochodzeniu szlachty z Pomorza Szczecińskiego,

oraz zarzut, że wspomnieliśmy,iż zbliża się czas, kiedy rola Polski stanie się w
środku Europy decydująca.

Gdy czyta się te niemieckie artykuły,ogarnia zdziwienie nie tylko z powodu
używanegow nich stylu, ale również z powodu nieuczciwych chwytów publicy
stycznych. Nikt tego lepiej wiedzieć nie może aniżeli sam autor artykułu, czy w
komentarzach prasowych jego pracęwiernie i dokładnie zacytowano. Otóżmuszę
stwierdzićz całym naciskiem, że niemieckie pokłosieo artykułach w "Tęczy" zo
stało sporządzonealbo na podstawie wyłącznieniedokładnegostreszczenia, albo
wręcz przy zastosówaniu świadomychprzekręceń. Na konto autorów naszego
pisma wpisano twierdzenia, których oni \lie wypowiedzieli, albo nie wypowie
dzieli w takiej formie. Przekręcono, przeinaczono, przenicowano, naruszając

prosfe zasady prasowej uczciwości.A już zupełnie bez przeczytania naszych aJ,"ty
kułów komentowała'j"e prasa włoska.Dokonano tego na wiarę,bez przeczytania.

To jeden chwyt. Są jednak jeszcze inne. Preparl.l.jąc odpowiednio, przykra
wając i zmieniając argumenty pisma naszego, obciążano nimi z reguły czyn
niki rządowe.. Dokonano tutaj niedozwolonej wolty, przenosząc zapatrywania
jednego człowieka (w dodatku przekręcone), na opinię kierownictwa kraju.
Jestem przekonany, że zapatrywania, które głoszę, są słuszne, ale wiem dobrze
równocześnie, że są one nawet w swojej czystej formie, nie przekręconejprzez
niemieckich dziennikarzy, wyłącznie tylko moim sformułowaniem..Gdy rząd

polski chce dać wyraz swoim poglądom, ma sto sposobów, aby te poglądy

zamanifestowaćw sposób oficjalny i nie pozostawiającywątpliwości.To tylko
w Niemczech każdy artykuł w każdej gazecie jest róWnocześnie wyrazem
zapatrywań oficjalnych, w Polsce prasa nie jest stotalizowana i ma możność

wygłaszania indywidualnych sądów. .
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Jeśli się dłużej zatrzymuję nad tymi szczegółami niemieckich metod pro
pagandowych, zastosowanych do naszego wypadku, to czynię to dlatego, po
nieważ na tym drobnym przykładzie odsłania się zasadnicza metoda postępo

wania dzisiejszych Niemiec, Odsłania się droga intryg i podstępnej gry, która
nie gardzi żadnym najmniej odpowiednim, najbardziej brudnym środkiem

działania. Przekręcenie czyjegoś tekstu jest wobec innych chwytów niemiec
kich wykroczeniem nie wartym wzmianki, ale jeżeli tego przekręcenia doko
nuje oficjalna, reprezentacyjna agencja, drobny ten fakt, nie wart wspomnie
nia, może uróść do miary symbolu.

A teraz sprawa postawionych zarzutów.
Pismo nasze oraz drukującychw nim publicystów pomawia się o szowi

nizm, o myśl odwetową, o bluzgający nienawiścią imperializm. Trochę śmie

sznie brzmią już same te słowa w ustach właśnie niemieckich, ale powiedzmy,
że odrzucimy w tych rozważaniachcałe poczucie humoru i groteski i będziemy
dyktowane złością argumenty naszych przeciwników traktowali poważnie.

Nie wdając się w drobiazgową polemikę, która nie miałaby z partnerami
nie wykazującycmi dobrej woli sensu i celu, pragnę powołać się na moją

książkę pt. Ziemia gromadzi prochy. Na pięciuset stronach tomu, który o
niczym innym nie mówi, jak ciągle tylko o sprawach polsko-niemieckich, ani
razu, ani 'w jednym wierszu nie była rozpalana przez autora nienawiść. Gdyby
ten dowód był niewystarczający,przytoczymy inny, nowszy i dokładniejszy.

• W najbliższym czasie wychodzi broszura redaktora "Tęczy" zatytułowana

Znaki na ńiebie i ziemi. W broszurze tej również problem polsko-niemiecki
jest sprawą najważniejszą.'W jednym z rozdziałów poruszone zostało zagad
nienie "polskiej zaborczości". I oto tak zostało ono zdefip,iowane:

"Polak nie posiada w swoim charakterze zaborczości,nie pielęgnujemyśli

o odwecie.
Z uczciwością i pełną prawdąmożna powiedzieć, że nie myślało się dotąd

w Polsce o tym, aby utracone a najbardziej prawnie przynależnenam ziemie
odbierać siłą i przemocą. Byliśmy zajęci urządzaniem naszego życia w grani
cach wyWalczonych i odzyskanych. Pragnęliśmy życia spokojnego, wypełnio

nego pracą, trudem i mozołem. I z całą pewnością trzeba podkreślić, że I).awet
jeszcze i teraz nie my podniesiemy miecz wojny i pożogi, chociaż stoi za nami
pełnia słuszności racji historycznych i racji, wszystkich innych.

Jeśli zostawią nas nasi siąsiedzi w spokoju i pozwolą spokojnie pracować,

miecz nasz będzie spoczywał w pochwie. Ale równocześnie można' być pew
nym, że jeśli naród, który nam przez stulecia wykradałnasze dobra, wyciągnie
rękę po dalsze zdobycze, to wówczas obrażona sprawiedliwość rozpłomieni

się siłą obrony polskiego narodu i przypomni wszystko, cośmy przez wieki
tracili.

... Powtarzam: my agresji nie rozpoczniemy, wojny nie prowokujemy i
nie sprowokujemy, ale jeśli nam wojni'l zostanie narzucona, to będziemy sta
rali się ją wygrać, a później takie właśnie będą nasze warunki".

Zdania te są wydrukowane czarno na białyriJ.. Pisała,je ta sama ręka,

która pisała i ów z takim krzykiem kolportowany artykuł. Sens wywodów
w broszurze i artykule jest ten sam. Może by więc teraz Deutsches Nachri-

xx



chten Buro z równą pilnością przedrukowało na użytek swojej prasy powyższe

dwa cytaty. Bo·widzicie, panowie, w obręb pojęcia "kultury" wlicza się rów
nież sprawa lojalności wobec przeciwnika. Przechwalacie się swoją kulturą,

a popełniliście nielojalność. Wobec tego trzeba to teraz naprawić. Naprawić

łatwo: prostym przedrukiem.
Wszelkie pisanie o polskiej zaborczości jest czystym nonsensem i spek~

lacją na ludzką naiwność. Nie ma o tym mowy, aby Polska kiedykolwiek
wywołała wojnę w celach zaborczych. To prawda, to fakt bezsporny, to fun
dament. Ale taką samą prawdą i takim samym fundamentem jest fakt, że

Polska będzie się bronić. Wojnę obronną podejmie. A podejmując ją, postara
się wygrać. Posiada duże szanse na zwycięstwo.

Jest ponadto prawdą, że nie myśl o zaborczości, ale po prostu myśl o
naszych utraconych na rzecz Niemiec ziemiach - zbudziła się w opinii naszej
niedawno. Po prostu pod wpływem nahalnej propagandy rewizjonistycznej
w Niemczech. Zanadto nam wymachiwano rękoma nad naszymi granicami,
zanadto nam gardłowano o "praniemieckości" , o "odwieczności niemieckiej"
naszych ziem, abyśmy wreszcie nie powiedzieli sobie "dosyć tej blagi". Chce
cie rodowodów etnograficznych, chcecie rodowodów historycznych - no, to
je macie: aż po Łabę sięgała Słowiańszczyzna. Najcierpliwszy człowieknie
wytrzyma nieustannych, kłamliwych prowokacji. Wysypie swoją prawdę

przed krzykacza.
Więc po co to rozdzieranie szat, po co dramatyczne oburzenie. Niemcy

chciałyby, żeby ich sąsiedzi zupełnie nie bronili się. Przypomnienie sobie ziem
słowiańskich i ziem polskich w granicach Rzeszy jest jednym z elementów
naszej obrony. Więc używamy go i będziemy używać. Bo takie jest nasze
prawo i nasza wola i nasza słuszność.

Niemcy chciałyby, aby oni tylko mieli prawa, a nikt inny. I dlatego tak
okropnie, tak dotkliwie zapiekło ich twierdzenie, że jest misją i posłannictwem
Polski podać receptęna sprawiedliwe i pokojowe współżycienarodów w środ

kowej Europie. Nie, tego nam nie wolno było pisać, bo recepty, bo ideologie
to monopol niemiecki, to zarezerwowane dla narodowego socjalizmu. A jeśli

kOJTIUŚ narodowy socjalizm i walka z religią i przeinaczenie moralności i
przemoc państwa nad jednostką i totalizacja życia nie odpowiada - to mu
nie wolno zaproponować własnego projektu? Nie wolno? Bo co, bo zaraz
Deutsches Nachrichten Buro ruszy z kubłem pomyj?

Do takich absurdów dochodzi. Zachowanie Niemiec dzisiejszych w Eu
ropie ma coś z metod zbójeckich i z metod rozpuszczonego dryblasa, który

. swymi humorami terroryzuje wszystkich dokoła. Humory, miny, grymasy,
krzyki i groźby. Ale to wszystko nie ma nic wspólnego z normalnym ży

ciem.
Najpilniejszą sprawą Polski, poza przygotowywaniem się do obrony, jest

właśnie wypracowanie i umocnienie wielkiej, wszechstronnej .ideologii, która
powinna organizować życie nie tylko polskie, ale powinna promieniowaćda
leko poza nie. Ideologii prawdziwego, ochrzczonego nacjonalizmu..Do kon
kursu na recepty międzynarodowegożycia chce .stanąć ze swoimi projektami
i Polska. Wolno narodowemu socjalizmowi, wolno narodowi polskiemu.
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W dążeniu do powaśnienia nas z Anglią i Francją używana jest przez
Niemcy metoda denuncjacji. Denuncjuje się "polską zaborczość".Na te kawa
ły i intrygi powinien się ze strony polskiej znaleźć stanowczy i energiczny
odczynnik. Ale gdyby nawet nie było tego odczynnika, intryga musi i tak
spalić. na panewce. W tym bowiem rzecz, że Niemcy zapracowały swoim
postępowaniemna zupełną niewiarę. Nikt dziś niemieckiemu słowu nie wie
rzy. Za często kłamali.

Skłamali również w twierdzeniu o "polskiej zaborczości".

- KRWAWY CHRZEST CZECHO-SŁOWACJI

Najpierw kilka przypomnień: Nie układały się nam jakoś od samego po
czątku stosunki z nową Czecho-Słowacją. Przez całe lat dwadzieścia coś w
tych stosunkach trzeszczało, coś się w nich psuło i pruło. W artykułach pra
sowych po obydwu stronach wałęsały się ustawicznie jakieś szkodliwe kwasy
i impertynencje.

Z jednym wyjątkiem: prasa w Wielkopolsce stale i niezmożenie utrzymy
wała ciepły i życzliwy ton w stosunku do bratnich narodów Czechów i Sło

waków, a i tam, jeśli na kogoś się w Polsce oglądano, jeśli jakichś głosów z
Polski słuchano, to właśnie głosów z Wielkopolski: Ale zadrażnienia rosły; .
po czeskiej stronie zaczynało się wyraźne kpienie z Polski i jej życia; do tego
stopnia ten nastrój nieprzychylny się potęgował, a wybryki wzmagały, że

nawet Wielkopolska poczęła tracić serce i cierpliwoś~.

Przed trzema laty byłem w Czecho-Słowacji i sprawdzałem na miejscu
wrażenia ustalane z odległości. Przekonałem się na własnym doświadczeniu,

że Czesi odnoszą się do Polaka cierpko i uszczypliwie, już choćbyw szykanach
na przejściu granicznym, a' Słowacy z entuzjazmem, który wtenczas był

bardzo widoczny. Więc jednak coś w tych wzajemnych animozjach było głęb

szego, skoro nawet drobny urzędnik czuł się upoważniony w czasie swego
urzędowania manifestować niechęć do polskiego turysty.

Gdy się tak teraz z pewnej perspektywy historycznej przygląda sprawie
nieporozumienia dochodzi się do wniqsku, ~e grały w nim rolę, więcej niż co
innego, względy prestiżowe. Czesi z bardzo różnych powodów czuli się pewni
siebie, czuli się mocni w swoich powiązaniach z zachodem i wyrobili sobie
pewne lekceważeniew stosunku do polskiego patrzenia -na rzeczywistość po
lityczną. Wydawało się im, że oni to posiedli sekret prowadzenia realnej i
zapewniającej sukces polityki, a my Polacy jesteśmy po trosze Don Kiszotami
i ludźmi naiwnymi razem z tym naszym polskim idealizmem, porywami i
pobrzękiwaniem szablą.

Rozmawiałem kiedyś z pewnym konsulem czeskim, człowiekiem zresztą

miłym i kulturalnym, który nie mógł, pomimo starania, ukryć w rozmowie
tonu wyższości członka narodu, który powołany jest do wyższych zadań i do
przewodzenia Słowi·ańszczyźnie.Tak, na stosunkach polsko-czeskich kładły
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się trzy rzeczy, które powodowały ich stałe zmącenie: lekceważenie dla ide
alizmu polskiego, względy prestiżowe i wiara w bliskie związki z państwami

zachodu.
Osobno trzeba omówić zagadnienie zmaterializowania mentalności czes

kiej. Czechy współczesne były do gruntu zmaterializowane, a z tego kierun
ku swego życia czyniły punkt swego honoru i swojej chwały. Materializm
był tam programowy i integralny. Szedł wzorami z życia krajów "wielkich
demokracji" i był doprowadzany do absurdu. Laicyzacja życia czeskiego
była uderzająca. Praga i inne miasta czeskie były terenem wypadowym na
Europę północną i wschodnią wszystkich międzynarodówek masońskich,

wszystkich wątpliwych humanitaryzmów i liberalizmów, wszystkich doktryn
spłaszczających życie i piorących je z najmniejszych skrawków idealizmu.
To wszystko, działając na terenie Czech, nie mogło nie wpływać na życie

samej Czechosłowacji. Owszem, wpływało, czyniąc z niej kraj przeżarty po
ziomym racjonalizmem. I z tego również szczycono się, i to również uważa

no za siłę.

Dziś wiadomo już dobrze o tym, jak niechęć do wprowadzenia w życie

idealizmu mści się w chwilach decydujących. To idealizm każe bronić się

człowiekowi do ostatniego tchu w piersiach, a racjonalizm podszeptuje w
chwili próby - kapitulację. Ani jeden z punktów, na którym opierali Czesi
nadzieje swojej siły, nie zdołał obronić jej niepodległości. Ani lekceważenie

dla idealizmu, ani ambicje prestiżowe, ani oglądanie się na innych, ani usłu

gi oddane międzynarodówkom.

Czecho-Słowacja straciła niepodległość. Ale byłoby głupotą i podłością

z faktu tej największej tragedii, jaką przechodzić może naród, czynićmotyw
do wywyższania się i do niewczesnych żartów. Polska przekreślając przesz
łość złych stosunków z Czecho-Słowacją, pochyla się nad jej tragedią z naj.,.
żywszą troską i z serdecznym uczuciem. Żadnych naigrawań, żadnych dwo~
rowań, żadnych głupawych dowcipów.-Tylko pomocna;'braterska 'dłoń.

Rysujemy tę sprawę ostro: w mentalności Czechów tkwiła zawsze skłon

ność do kunktatorstwa i kombinatorki. Ta skłonność zaznaczyła się już w
najdawniejszej historii czeskiej, doszła do absurdalnego nasilenia w nowych
Czechach. Ona była cechą charakterystycznąpsychiki czeskiej i ona powo
dowała tyle przykrych klęsk politycznych i kulturalnych w ciągu całych

dziejów.
Dziś przybyła nowa klęska z tego samego źródła narodowej wady: Cze

chy straciły niepodległość. Z wiadomości, które nadchodzą z tamtejszego te
renu, okazuje się, że psychicznie, że duchowo naród czeski się obudził.

Trwając"przez liczne lata w zaślepieniu i maraźmie, pod wpływem wstrząsu

- zerwał się bohatersko. Mamy głębokie przekonanie, że to początek dopie
ro, p o c zą tek czeskiego odro dzeni a.

. W tej chwili naród czeski przechodzi swój krwawy chrzest Dokonuje
się tam sprawa nie tylko odzyskania straconej niepodległośCi, ale i oczysz
czanie się psychiki narodowej z wad i obciążeń, które narodowi" Czechów
przYnosiły tylko klęski. Z tej okrutnej i krwawej kipieli "protektoratu" wyj
dą Czesi odrod,zeni i silniejsi. Wierzymy w to.
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Pozostaje sprawa Słowacji. Wyłuszczałemniedawno na tych łamach po
gląd na obecne sprawy Słowacji: że to jest naród bardzo miły i sympatyczny
w odruchach, ale nie dojrzały jeszcze do samodzielnego bytu, nie posiadający

wystarczającejwarstwy inteligencji. Naród, który zaplątał się w grube niepo
rozumienie i tkwi w nim, jak w sieci: zapragnął niepodległości, nie pomnąc

o tym, że samodzielny byt trzeba wpierw przygotować, inaczej staje się on
fikcją, pozostającą na usługach śmiertelnego wroga.

Przeczytałemprzed kilku dniami wiadomość w gazecie, że rząd słowacki

aresztował kilkunastu swoich obywateli za krytykę jego politycznych pocią

gnięć, przecież prohiemieckich, i wysłał ich do obozów koncentracyjnych,
znajdujących się na terenie "protektoratu". Wiadomość ta ma wymowę

wstrząsającą. Cała "niepodległość" Słowacji staje się śmieszną fikcją! Jak to,
więc obywateli "niezależnej" Słowacji aresztuje się i oddaje zbirom z "Gesta
po"? To jest niezależność? Więc za taką "wolność" zapłacono wysoką cenę?

Więc tyle są warte manifesty członków słowackiego rZądu, który się składa

albo z ludzi naiwnych, albo z pachołków Rzeszy?
Twarde jest takie stwierdzenie, ale chyba prawdziwe: już może lepiej

byłoby dla zdrowia moralnego i patriotycznego Słowacji, aby i formalnie
poszła w niewolę,' jak poszli Czesi. Wtenczas, znowuż w krwawym chrzcie
okupa~ji stęi;ałby charakter ludzki i dojrzałaby umysłowość. A tak, jak jest
- trwa ciągle niebezpieczeństwoplątania się i gubienia jasnej linii patrjoty
cznej pomiędzy pragnieniem wolności, a brutalnoŚcią niemieckiego "sprzy
mierzeńca".

Takie przychodzą myśli, ale - rzecz prosta - w tych trudnych czasach
opinia polska stoi wiernie również i przy Słowacji i pragnęłaby jej oszczędzić

wszystkiego, co mogłoby być dla jej narodowego bytu szkodą i uszczupleniem
możliwości rozwojowych. Bieg spraw zarówno w Czechach, jak i w Słowacji

w sposób dominujący demonstruje nienormalność okresu, w którym i;yjemy.
Nienormalność i tymczasowość. W takich czasach Polska bardziej niż kiedy
kolwiek musi czuć się redutą prężnej Słowiańszczyzny.



POSŁOWIE
Gerarda Labudy





JAK POWSTAŁA

KSIĄŻKA JÓZEFA KISIELEWSKIEGO
ZIEMIA GROMADZI PROCHY

ZACZNĘ OD WSPOMNIEŃ...

Któregoś kwietniowego dnia 1938 roku, vi pełnym toku przygotowarl. eg
zaminacyjnych, wezwałmnie do swego gabinetu w Seminarium Historycznym
Uniwersytetu Poznańskiegona trzecim piętrze Collegium Minus Profesor Ka
zimierz Tymieniecki i zagaił ze mną rozmowę mniej więcej w ten sposób:

- Zwrócił się do nas pan Józef Kisielewski, redaktor miesięcznika "Tę

cza" - jeżeli pan nie zna tego pisma, to łatwo do niego dotrzeć w Bibliotece
Uniwersyteckiej (pismo znałem, bo czytywałem je stale w Czytelni Domu
Akademickiego) - z prośbą, abyśmy mu pomogli zebrać najważniejszeźródła

i literaturę do dziejów Słowian zachodnich i do dziejów Pomorza; pisze on
mianowicie książkę o swoich wrażeniach z niedawnej podróży po Niemczech
i chciałby skonfrontować teraźniejszość pangermańską z przeszłością sło

wiańską, z którymi się tam - jedną i drugą - na każdym kroku stykał; zależy

mu na tym, aby w toku pisania książki ktoś przeczytałhistoryczne nawiązania

i stwierdził, czy nie ma wnich jakichś usterek; niestety ja, Koczy i Widajewicz
- profesor Józef Widajewicz i docent Leon Koczy, nie mówiąc już o samym
Profesorze, byli wówczas w środowisku poznańskim najlepszymi znawcami
słowiańskiej przeszłościwschodnich i północnych połaci ówczesnych Niemiec
- jesteśmy zbyt przeciążeni innymi pracami, zbliża się sesja egzaminacyjna,
nie możemy więc służyć panu Kisielewskiemu pomocą;'uznaliśmy jednak, że

najlepiej będzie, jeżeli Pan uda się do niego i dowie się, jakich książek mu
trzeba i jakiej pomocy od nas oczekuje. .
. Byłem nieco skonsternowany propozycjąProfesora, bo to właśnie ja przy
gotowYwałem się do egzaminu u Niego. Od razu ogarnęła mnie obawa, czy
okażą się wystarczającemoje umiejętności bibliOgraficzne, czy podołam zada
niu weryfikacji faktograficznej tekstów, a głównie czy. będzie zachwycony
sam zamteresowany, gdy zamiast doświadczonego profesora ujrzy studenta
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II roku historii. Zdawałem sobie sprawę, z pewnością lepiej niż Profesor
Tymieniecki, że moja wiedza o Słowianach zachodnich była jeszcze dość

skromna; z biezących dyskusji i polemik nabrałem też dość rozeznania, jak
literaci i dziennikarze swobodnie obchodzą się tworzywem historycznym.
Moje obawy i wątpliwości Profesor przeciął krótko: - Da Pan sobie radę, a
zresztą najpierw -trzeba zobaczyć, o co chodzi. Potem odbyła się równie kró:
tka rozmowa telefoniczna, jeszcze krótsza rekomendacja i mój wymarsz do
redakcji "Tęczy" mieszczącej się na Placu Wolności w Księgarni Św. Woj
ciecha.

Przywitał mnie w niedużym, podłużnym pokoju od dołu do góry wypeł

nionym książkami, czasopismami i rękopisami, szczupły, wysoki pan pod
czterdziestkęz obowiązkowymi okularami w rogowej oprawie. Przywitałbar
dzo miło, ale w pierwszej chwili nie udało się ukryć wzajemnej konfuzji,
większej zapewne po jego stronie na widok takiego przyszłego współpracow

nika w utytułowanym ich gronie. Jak można przeczytaćwe wstępie autorskim
do książki, byłem rzeczywiście wyjątkiem. Pogrążyliśmy się w rozmowie. Zo
stałem poddany w jej trakcie subtelnemu egzaminowi. Z czasem nabraliśmy

do siebie zaufania. Józef Kisielewski podchodził do wyjaśnienia "genealogii
teraźniejszości" ówczesnych narodowo~socjalistycznych"hitlerowskich Nie
miec, a zwłaszcza ich stosunku do Polski, nad wyraz poważnie i bez żadnej

taryfy ulgowej. Był uważnym, aczkolwiek krytycznym słuchaczem i - niech
mi będzie wolno użyć tego słowa - dociekliwym "pytaczern" . Nieraz spędza

łem wiele godzi w bibliotece, aby zaspokoić jego wymagania.
Już z tej pierwszej rozmowy wyniosłem wrażenie, że mój rozmówca nie

szuka pomocy - jak by to powiedzieć - "pierwszej potrzeby". Na ówczesnym
etapie swej pracy był już dobrze zaznajomiony z podstawowymi dziełami z
zakresu prahistorii, historii i językoznawstwa Obodrytów, Wieletów, Serbo
Łużyczan i Pomorzan. We wstępie wyznaje:

W książce tej spisałem wrażenia z podróży po Niemczech. Już przed
wyjazdem istniał zamiar ujęcia spostrzeżeńpodróżniczychw literacką formę.

Ale projekt pierwotny był zupełnie inny od tekstu, który teraz wychodzi z
druku. Pomiędzy wyjazdem a chwilą rozpoczęcia pierwszej kartki rękopisu

zaszył rozmaite ważne zdarzenia.
Chciałem napisać książkę o dzisiejszych Niemczech, powstała zaś praca

o sprawach Słowiańszczyzny (s. 10).
Nie były to bynajmniej jakieś zdarzenia zewnętrzne, polityczne. Pod tym

względem między latem 1937 i wiosną 1938 roku miało miejsce tylko jedno
wydarzenie: wkroczenie w marcu 1938 roku wojsk niemieckich do Austrii i
jej "Anschluss" do Rzeszy. Zapoczątkowało ono wprawdzie pewien ciąg zmian
w układzie stosunków politycznych w Europie środkowej, ale jego skutki i
dalsze następstwa ujawniały się dopiero w ciągu nadchodzących miesięcy

(zajęcie najpierw pogranicza sudeckiego w październiku 1938 roku, a nastę

pnie okupacja Czech w marcu 1939 roku). Samo w sobie nie miało to bezpoś

redniego wpływu na zespół faktów, będących przedmiotem bezpośredniego

zainteresowania Autora książki. Zmieniły jego nastawienie do tematu obser
wacje i fakty, które wzbudziły w nilp zaniepokojenie. Wbrew zawartemu w
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dniu 26 stycznia 1934 roku paktowi nieagresji między Polską a Niemcami,
w ślad za czym poszło wyciszenie propagandy antypolskiej w oficjalnych
rządowych wystąpieniach niemieckich, w prasie i radiu, w praktyce dnia
powszedniego nic się nie zmieniło ani w stosunkach gospodarczych, ani w,
stosunku do polskiej mniejszości w Niemczech, ani tym bardziej .w nastro
jach antypolskich samego społeczeństwa, Wręcz przeciwnie, pod wpływem

jawnie głoszonej przez ruch hitlerowski ideologii nadal kontynuowano hasła

rewizjonizmu w stosunku do polskich granic, głoszono otwarcie wyższość

kultury germańskiej nad słowiańską, w szczególności zaś zależność kultury
polskiej od niemieckiej, coraz intensywniej odwoływano się do niemieckich
tradycji "parcia na wschód" (Drang nach Osten) teraz przybranego w hasło:

"Wiedergewinnung des deutschen Ostens". W zetknięciu z rzeczywistością

uległ więc zmianie pierwotny zamysł. Autor pisze:
Coś z pierwotnego planu jednak zostało. Książka rozpoczyna się tonem'

nieomal sielanki. Ale czytelnik podczas lektury spostrzeże od razu te miejs
ca, od których zmienia się charakter reportaży. Wrażenia z podróży są coraz
szybsze i powierzchowniejsze. Odcinki kilkusetkilometrowe załatwia się w
kilku wierszach. Za to treść się dramatyzuje: Od Hamburga aż do samego
końca wyrastają przed czytelnikiem przygody z wielkiego dramatu dziejowe
gCi. Dotarłszy do Bałtyku, jechałem jego brzegiem już wolno i starałem się

wchłonąć jak największą ilość wrażeń. A po przyjeździe do domu zakopałem

się na pół ?"Oku w książkach, które mi tę trasę Hamburg-Szczecin i Szczecin~

-Gdańsk raz jeszcze postawiły przed oczy. Były to dzieła, których u nas w
kraju przeważnie się nie czyta; ich spis znajduje się na końcu pierwszego
wydania pracy niniejszej (s. 11).

Z zetknięcia się rzeczywistości dnia dzisiejszego z rzeczywistością histo
ryczną dawnych ziem słowiańskich między Hamburgiem i Gdańskiem, mię

dzy ujściem Łaby i ujściem Wisły, zarysowała i realizowała się więc nowa
koncepcja książki, w której po raz pierwszy z taką wyrazistością w literatu
rze polskiej wyłoniła się idea "odzyskania polskiego Zachodu". Gdy jednak
idea ta formowała się, nikt, ani Autor, ani jego wszyscy współpracownicy

nie nadawali jej takiego znaczenia. Jej zamierzeriiem było - wiem o tym 
zbudzenie z uśpienia, jej zadaniem - uderzenie na alarm. Miała ona też być

wielkim przypomnieniem.
Ta myśl zawarta też jest w samym tytule książki: Ziemia [co] gromadzi

prochy.
Ale w trakcie pisania książki wydarzenia zaczęły ścigać się z historią.

Wstrząsem była okupacja Czech i zniewolenie Słowacji. Do opinii publicznej
przedostały się już wieści o niemieckich dążeniach zT.1iany dotychczasowego
status quo w tzw. korytarzu. Już w marcu 1939 roku zapachniałowojną. Nie
wątpię, że te wydarzenia podyktowałyAutorowi ostatnie słowa jego książki.

W każdym razie w kwietniu 1938 Toku, gdy zaczynaliśmynaszą współpra

cę, nikt nie przeczuwał, że wojna jest tak blisko. Sam Autor książki był

uosobieniem człowieka pokoju i łagodności. Jego książka była pomyślana

jako obrona naszego stanu posiadania.
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o AUTORZE

Józef Kisielewski urodził się 26 lutego 1905 roku w Mościskach koło

Przemyśla. Zmarł 20 lipca 1966 roku w Bandon w Irlandii. W kraju śmierć

jego nie została upamiętniona żadnym wspomnieniem pośmiertnym. Takie
były wówczas czasy. Kilka ciepłych wzmianek, niewspólmiernych do zasług

tego człowieka, ukazało się jedynie w prasie emigracyjnej. Wśród nich na
przypomnienie zasługuje rzewne wspomnienie Mariana Czuchnowskiego, po
ety i kolegi po piórze Kisielewskiego w londyńskim "Dzienniku Polskim" z
października 1966 roku, pod pięknym tytułem Ocalona garstka popiołu 
Pamięci Józefa Kisielewskiego. O samej książce Czuchnowski napisał tak:

Ziemia .gromadzi prochy. Trzy słowa. Jeden tytuł. Jakież potężne proro
ctwo zawierał ten prosty tytuł. I jak celnie trafiał w podbrzusze historii. To
jest niewątpliwiewielkie osiągnięcie Józefa Kisielewskiego, że trafił w sedno
gorących dziejów. Tą książką odcisnął trwały ślad w literaturze narodów
słowiańskich. Jest to książka-proroctwo,książka pisarski biały kruk. Ocalona
garstka popiołu.

W kraju Józef Kisielewski nie trafił już do Polskiego Słownika Biografi
cznego, gdyż.data jego śmierci zbiegła się akurat z ukazaniem się tomu XII
(zeszyt 3) słownika, w którym znalazły się biogramy kilku jego współrodow

ców, ziemian i intelektualistów z Galicji. Natomiast pamiętano o nim w Wiel
kopolskim Słowniku Biograficznym (1981), w którym najważniejsze dane do
życiorysu zebrała Krystyna Sroczyńska. Sylwetkę jego mistrzowsko nakreślił .
Aleksander Rogalski. • Wynotujmy kilka istotnych szczegółów.

Józef Kisielewski był synem oficera, lecz także adwokata, Tadeusza i
Stanisławy ze Studzińskich, nauczycielki. Zaczął uczęszczać do gimnazjum
w Krakowie, ale maturę zdawał w Grudziądzu w 1924 roku. W latach 1925
1929 studiował polonistykę w Uniwersytecie Poznańskim,którą ukończyłwy
daniem wspaniałej pracy pt. Światło w mroku. Jej podtytuł Pięćdziesiąt lat
pracy Towarzystwa Czytelni Ludowych we właściwy sposób określa treść.

Uprawiał od wczesnych lat działalnośćdziennikarskąi.wYdawniczą.W czasie
studiów zawarł związek małżeński z Marią Lisiecką, primo voto Szmańdową,

siostrą ks. biskupa Lisieckiego. Poprzez nią związał się z Wydawnictwem
Księgarni Św. Wojciecha w Poznaniu. Objął tutaj najpierw sekretariat tygo
dnika "Przewodnik Katolicki", redagowanego przez ks. Józefa Kłosa, członka,

a później prezesa Rady Nadzorczej Drukarni i Księgarni ŚW. Wojciecha. W
roku 1931 przejął redakcję miesięcznika "Tęcza" (po opuszczeniu jej przez
obrazoburczego Emila Zegadłowicza), czyniąc z tego pisma czołowy organ
środowiska katolicko-literackiego w Wielkopolsce. Rozwijał równocześnie

swą własną twórczość publicystyczną i literacką, wykorzystując do tego celu
łamy radykalno-narodowego tygodnika "Prosto z mostu". W 1937 roku opu
blikował powieść obyczajową Powrót.

Może warto tu wtrącić, że gdy w ideologii Stronnictwa Narodowego żywa

była świadomość stałego zagrożenia ze strony Niemiec, a także idąca w ślad

• A. Rogalski W kręgu przyjaźni, Warszawa 1983, s. 69-88.
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za nią gotowość do przeciwstawiania się ekspansji, to w ruchu radykalno-na
rodowym, będącym młodzieżową odroślą tej partii, zaczęły się w latach trzy
dziestych ujawniać coraz silniej sympatie dla ideologii faszystowskiej i tota
litarnej, czerpane głównie z wzorów włoskich. Nie byli wolni od tych sympatii
również publicyści "Prosto z mostu", jakkolwiek ich eksponowanie w odnie
sieniu do ruchu hitlerowskiego nie było praktykowane. W kręgach inteligencji
katolickiej, do której należał Józef Kisielewski, było to w ogóle nie do pomy
ślenia. Podróż Józefa Kisielewskiego do Niemiec latem 1937 roku mogła go
w tym stanowisku tylko umocnić.

W pierwszych dniach września 1939 roku Józef Kisielewski, świadom

zagrożenia, opuścił wraz z rodziną Poznań, ·kierując się najpierw do Warsza
wy, a stąd nad granicę rumuńską. Tutaj zbiegiem okoliczności żona z córką

i siostrą, zawróciły do Lwowa, natomiast on sam przedostałsię do Bukaresztu.
W stolicy Rumunii w 1940 roku, z potrzeb chwili i celem ukazania przyszłych

kierunków działania dla niemałej gromady wygnanych lub uchodZących

współrodaków,wydał pod pseudonimem Jan Gajewski książkę pod znamien
nym tytułem Droga do Polski. Kończył ją również znamiennym zdaniem:

Przyszła Polska jest dła każdego z nas tak wielką rzeczą, że nie dość

jest ciągle o jej sprawach myśleć i radzić. Każdy powinien dodać tu swój
głos i swoją myśl, jeśli wie coś lepiej od drugiego ... Piszcie i przesyłajcie

swoje uwagi. Ale cokolwiek będziecie robili, każdego dnia, każdej godziny i
każdej chwili słuchajcie - czy nie jest to już chwila, w której nadchodzi
Polska.

Gdy VI końcu 1940 roku dalszy pobyt w Rumunii stawał się coraz bardziej
ryzykowny, Kisielewski przez Konstantynopol udał się'do Jerozolimy, a na
stępnie dalej do Londynu, dokąd po załamaniu się Francji schronił się emi
gracyjny rZąd polski. Tutaj został zaangażowany do pracy w Ministerstwie
Spraw Kongresowych, którego zadaniem było przygotowywanie materiałów

na przyszłą konferencję pokojOWą; objął w nim referat spraw niemieckich.
Stamtąd przeszedł do Ministerstwa Informacji, które przydzieliłogo do sekcji
polskiej radia BBC. W roku 1942 dołączyła do niego pasierbica, Krystyna,
która wywieziona wraz ze sWą ciotką do Związku Radzieckiego dotarła po
śmierci ciotki wraz z armią generała Andersa przez Bliski Wschód do Londy
nu (żona Maria przedostałasię ze Lwowa do Warszawy i tutaj zginęła podczas
Powstania Warszawskiego). Przykład jednego z wielu tragicznyc.h losów pols
kich rodzin z ostatniej wojny.

Po wojnie Józef Kisielewski pozostał na emigracji. W latach 1946-1949·
(do chwili zawieszenia z braku funduszów) wyda'Nał tygodnik "Przegląd Pol
ski". W 1949 roku objął kierownictwo Katolickiego Ośrodka Wydawniczego
"Veritas" i wydał w nim prawie trzysta książek. W latach 1955- 1959 reda
gował pismo literacko-społeczne"Życie", które również upadło z braku środ

ków finansowych. Od 1957 rolm był współredaktoremkwartalnika "Poland
and Germany" (wspólnie z Antonim Dargasem, wybitnym działaczememigra
cyjnego Stronnictwa Narodowego). W roku 1960 rozstał się z KOW "Veritas".
Próbował potem jeszcze utworzyć własne wydawnictwo i redagował "Wiado
mości Katolickie", organ Polskiej Misji Katolickiej. Wysychały jednak coraz
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bardziej źródła materialne dla wszystkich emigracyjnych inicjatyw wydawni
czych. Wyczerpywały się też siły fizyczne. Zmarł na udar serca w kraju ojczy
stym swej drugiej, poślubionej w 1958 roku żony, Eryki O'Donnell, osierocając
dwu synów, Łukasza i Pawła.

Nie będę się tutaj silił na skreślenie portretu literackiego i społecznego

Józefa Kisielewskiego. Nasza współpraca była tylko epizodem w naszych ży

ciorysach. Nie powiodła się próba ponownego nawiązania kontaktu na prze
łomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych w okresie mojego dyrektorowania
Instytutowi Zachodniemu (wcześniej przecież nawet myśleć o tym nie było

można). Nie doszła bowiem do skutku moja planowana· wtedy podróż do
Londynu. Pozostało tylko małe okienko z roku 1938, przez które mogłem się

przyjrzeć Jego twórczości.

Ogarnął natomiast pięknym wspomnieniem i barwnym portretem całą

osobowość Józefa Kisielewskiego Aleksander Rogalski, kreśląc całą galerię

sylwetek twórców we wspomnianej wyżej książce. Mnie wypada mówić tylko
o tym, jak powstawało główne dzieło Jego życia.

o KSIĄŻCE

Przywrócenie Polsce na Kongresie Pokojowym w Wersalu w 1919 roku
dawnej granicy polsko-niemieckiej (pruskiej) z roku 1772 wywołało w Niem
czech fale oburzenia i sprzeciwu. Ogarnęły całe społeczeństwo, co znalazło

też wyraz w oficjalnej·polityce państwa niemieckiego. W formie najostrzejszej
wyrażały się one w ideologii odwetu, w formie łagodniejszejw żądaniu rewizji
granic i przywrócenia ich przebiegu według stanu z roku 1914. Szczególnie
ostro atakowano istnienie tzw. korytarza, czyli polskiego Pomorza Nadwi
ślańskiego, oddzielającego Prusy Wschodnie od głównego korpusu Niemiec.
Roszczeniami obejmowano też Wielkopolskę i polski Śląsk Górny. W toku
tej kampanii trwającej nieprzerwanie od 1919 do 1939 roku (co prawda z
rozmaitymi odmianami, warunkowanymi zmieniającymi się wciąŻ fazami
oficjalnych stosunków polsko-niemieckich) sformułowanow Niemczech całą

. gamę uzasadniających tę rewizję argumentów, kierowanych już to na użytek

wewnętrzny, już to międzynarodowy. Wśród nich wielkim wzięciem cieszyły

się argumenty zaczerpnięte z historii.
·W służbę propagandzie poszła przede wszystkim archeologia. Jej zada

niem było wykazanie, że ziemie, które uchodziły za kolebkę państwowości

polskiej, były ongiś przed wiekami zaludnione przez plemiona germańskie.

Płynął z tego oczywisty wiosek, że Słowianie zajęli ziemie należne prawem
dziedzictwa Niemcom. Pomijano milczeniem fakt, że te plemiona germańskie,

które w starożytności przeszły przez ziemie polskie szlakiem od ujścia Odry
i Wisły w stronę Morza Czarnego (głównie Goci, Gepidzi i Wandale), wywo
dziły się ze Skandynawii, a nie z tych ludów germańskich, które później dały

pOCZątek plemionom niemieckim (Sasi, Turyngowie, Frankowie, Bawarowie,
Szwabowie i in.).
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Z kręgu nauki historii wywodziła się z jednej strony teoria o młodszości
cywilizacy-jnej Słowian w porównaniu z Germanami, z drugiej zaś teza, że

kultura polska w dużej mierze zawdzięcza swój rozwój twórcom pochodzenia
niemieckiego i wpływom kultury niemieckiej. Wielkie znaczenie przypisywano
w szczególności kolonizacji na prawie niemieckim, dzięki której w średniowie

czu powstały w Polsce miasta, a w nich handel i rzemiosło oraz samorządna

wieś. Na skutek napł)'\vu ludnościniemieckiej zniemczeniu uległ Śląsk, Pomo
rze i Prusy Wschodnie. Historycy niemieccy nie szczędzili wysiłku, aby prze
prowadzić odpowiedni dowód w swoich publikacjach.

Wyróżniało się w nich szerokością kwerendy źródłowej i zakresem tery
torialnym analizy dzieło Kurta Liicka, które już w samym tytule wyrażało

swoją myśl przewodnią: Deutsche Aufbaukriifte in der Entwicklung Polens
-Forschungen zur deutsch-polnischen Nachbarschaft im osteuropiiischem
Raum· (Niemieckie siły twórcze w rozwoju Polski - Badania nad sąsiedztwem

niemiecko-polskim na przestrzeni wschodniej Europy). Wielu innych badaczy
niemieckich zabrało się do określenia rozmiarów osadnictwa niemieckiego w
Polsce od czasów średniowieczaaż po czasy współczesne. Badania te, jak już

dziś wiemy, były zaplanowane i finansowane z funduszów rządowych Mini
sterstwa Spraw Zagranicznych III Rzeszy, a realizowane przez kilkanaście

instytutów badawczych, zwanych potocznie Ostinstitutami. Przy Tajnym Ar
chiwum Państwowym (Geheimes Staats-Archiv) w Berlinie powstała placów
ka koordynująca te badania o nazwie Publikationsstelle. Grom'adzono w niej
materiały kartograficzne, sporządzano wykazy nazw miejscowości, mogące

służyć (i faktycznie niebawem spełniły one tę rolę) urzędom niemieckim
w razie okupacji ziem polskich dla zaprowadzenia własnej administracji, tłu

maczono i rozsyłano stąd jako druki poufne rozmaite wydawnictwa polskie
z zakresu geografii, ekonomii, historii i etnogr:L.~i, historii sztuki, prawa,
administracji itp. Wszystko w celu zaznajomienia odbiorców ze stosunkami
społecznymi i politycznymi panującymi w ówczesnej Polsce.

Cała ta akcja prowadzona jawnie, półjawnie i tajnie nie mogła ujść uwagi
społeczeństwa polskiego. W roku 1925 powołano do życia Instytut Bałtycki

w Toruniu, następnie w Gdyni, oraz w roku 1934 jego odpowiednik śląski,

pod nazwą Instytut Śląski w Katowicach. Zadaniem ich było z jednej strony
śledzenie postępu niemieckiego "Ostforschung", z drugiej zaś organizowanie
i publikowanie badań uczonych polskich nad tymi samymi problemami.
Szczególnie intensywną działalność w tym zakresie rozwijał Instytut Bałtycki
pod kierownictwem Józefa Borowika.

W roku 1936 ukazała się książka MelchiCrra Wańkowicza Na tropach
Smętka - reportaż z jego podróży po Warmii i Mazurach czy szerzej po
Prusach Wschodnich. Odsłoniła ona czytelnikowi całkiem nie znany świat,

leżący tuż za miedzą, a w nim wiele historycznych pamiątek i wielu ludzi
czujących i mówiących po polsku. W roku 1937 ukazała się z kolei książka

Stanisława Wasylewskiego Na Śląsku Opolskim, którą wydał Instytut Śląski

reportaż z podróży po Śląsku Opolskim. Przypomniała ona przeszłość i.

• Plauen in Vogtland 1934, s. XVII, 676.
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opowiadała o teraźniejszości wielkiego skupiska ludności polskiej, pozostałe

go mimo' trzech powstań śląskich za kordonem. Wreszcie w roku 1939 uka
zała się ksiąźka Józefa Kisielewskiego, również rezultat specjalnej podróży,

której zadaniem było spenetrowanie Pomorza Zachodniego, ale która z woli
Autora ogarnęła całe słowiańskie przedpole aż po rogatki Hamburga.

Te trzy wyprawy nie mogły być przypadkiem. W przedmowie Wańkowi

cza i Kisielewskiego pojawia się za każdym razem nazwisko Józefa Borowi
ka, a w przedmowie Wasylewskiego nazwisko Romana Lutmana, ówczesne
go dyrektora Instytutu Śląskiego. Należy przypuszczać, że te trzy podróże i
reportaże zostały podjęte właśnie z ich inspiracji.

Książka Melchiora Wańkowicza od razu odbiła się głośnym echem, w
całej Polsce i miała wiele wznowień przed wojną i po wojnie. Jest. ona re
portażem w klasycznym tego słowa rozumieniu. Dominują w niej zdjęcia

rzeczywistości z roku podróży. W narrację o przygodach podróży i o spotka
niach z żywymi ludźmi-Mazurami, Warmiakarni i Niemcami - wplatają się

jednak bezustannie wątki historyczne i nawiązania do przeszłości. Na tym
tle przejmująco ukazuje się los poniewieranych na każdym kroku Warmia
ków i Mazurów, broniących swego prawa do języka, religii i obyczaju.

~ardziej prozaicznie, choć jest bogatszy faktograficznie, prezentuje się

reportaż Stanisława Wasylewskiego z podróży po Śląsku Opolskim. Ale i w
nim nie brak scen dramatycznych, reminiscencji historycznych i epizodów
folklorystycznych, pokazujących pełną żywotność ludu śląskiego w przed
dzień wielkiej burzy dziejowej. Historia dnia wczorajszego z dniem dzisiej-
szym żyją tu niejako w stanie równowagi. .

Na tym tle książka Józefa Kisielewskiego ukazuje się jako najbardziej
uhistoryczniona. Reportaż pełni tu najczęściej rolę przerywnika lub też ma
larsko nakreślonego tła, które pomaga ukazać historyczne treści poszczegól
nych odsłon i obrazów. Aby doszukać się tych treści, musiał Autor, jak to
sam obrazowo wyraził, "zakopać się na pół roku w książkach, mówiących o
przeszłości Niemiec, o przeszłości Słowiańszczyzny zachodniej i Pomorza" .

Już w toku pierwszej rozmowy nabrałem przekonania, że mój rozmówca
nie tyle potrzebuje pomocy w zakresie bibliografii i doboru literatury,co
raczej szuka potwierdzenia dla swoich poglądów, do których doszedł po za
znajomieniu się ze zgromadzoną przez siebie literaturą.

Kisielewski, o wiele bardziej doświadczonyw arkanach swojego pisars
kiego zawodu niż ja, nowicjusz na niwie historiograficznej, doskonale wie
dział, czego chce od eksperta w sprawach historii. Bardziej byłby mu pomo
cny doświadczony profesor, ale skoro podesłano mu tylko adepta historii,
wykorzystał go jako pierwszego czytelnika gotowych rozdziałów i dyskutan
ta W kwestiach sprawiających mu trudności lub nasuwających wątpliwości.

O co szło?

Jak już wspomniałem, Kisielewski, do momentu, w którym przystąpiliś

my do współpracy, przyswoił już sobie sporą sumę wiedzy o przeszłości sło

wiańskiej zwiedzanych przez siebie ziem. Potrafił bezbłędnie uchwycić ger
mański i słowiański, niemiecki i polski, punkt widzenia ich historii, dostrze
gał też wnikliwie, ile tej germańskiej interpretacji przedostało się na karty
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słowiańskiej historiogrąfii. W tym zalewie faktów, poglądów i interpretacji
bał się jednak na własne ryzyko dokonać ostatecznego doboru argumentów
popierających jego wizję tej przeszłości, nie tylko w odniesieniu do poszcze
gólnych faktów, lecz także ciągów wydarzeń. Niepokoił go zwłaszcza związek

między jasną, zdawałoby się, wypowiedzią źródeł (nie wszystko bowiem jest
źródłem, co "źródłem" się nazywa), a wieloznaczną i sprzeczną ich interpre
tacją w uczonych wywodach historyków i publicystów. Zależało mu więc

przede wszystkim na wskazaniu tych tekstów źródłowych i tych interpretacji
historiograficznych, na których mógł):Jy oprzeć trzon i rozgałęzienie swoich
dociekań nad genealogią teraźniejszości.Kronikarze, jak Widuking, Thietmar,
Adam z Bremy, Helrnold, nasz Anonim zw. Gallem, dalej roczniki, dokumenty
- wszytko na swój sposób albo przytłaczało, albo skrzyło się bogactwem
epizodów, wprost cisnących się na karty książki. Dlatego wymagało właści

wego komentarza i odpowiedniego wyboru.
Sporo kłopotów sprawiała także tzw. literatura przedmiotu, która wszy

stkie te źródła nicowała na wszystkie strony, rzadko jednak dochodząc do
zgodnych wniosków..

W razie zauważonej sprzeczności Kisielewski z bardziej suwerenną pew
nością, niż na to pozwalała podstawa wnioskowania, wydobywał, co mu było

potrzebne, albo - powiedzmy - co mu lepiej pasowało do obrazu z perspek
tywy teraźniejszości. Tymczasem historyk-zawodowiec zwykł rozpatrywać

każdy fakt historyczny i każde wydarzenie z punktu Widzenia ich stawania
się, w związku z czym stale sprawdza swoje rekonstrukcje, odnosząc się do
źródeł. Tego go uczą w uniwersyteckich seminariach i wnet wchodzi mu to
w nawyk. Natomiast historyk-amator lub historyk z przypadku traktuje te
same fakty i te same wydarzenia jako obiektywnąrzeczywistośći jak cegiełki

przenosi je, stosownie układając;do swej własnej architektonicznej wizji prze
szłości. W ten sposób pisarz nierzadko staje się twórcą historii, której w ogóle
nie było w rzeczywistości.

Od samego początku było więc sporo tematów do ro'zmowy, najpierw
przy redakcyjnym stoliku, następnie w pracowni gościnnej willi na Sołaczu

lub zgoła w plenerze w niedzielne popołudnia. Już na początku lata 1938
roku były gotowe pierwsze rozdziały; następne powstawały jesienią tegoż

roku. W mojej pamięci została świadomość, że kończyły się one na epizodzie
opisanym w rozdziałach Czterech szpiegów nad jez. Łeba oraz Krwawy pas
- za pasem broń. Spod Łeby, gdzie nasi podróżnicy zostali zatrzymani w
areszcie, a następnie po długich przesłuchaniach zwolnieni, udali się oni trasą

wyznaczoną przez prowadzącego przesłuchanie oficera policji do Poznania.
- Z Łeby, która należy do powiatu słupskiego,jedzi~my przez Lębork, Bytów,
Miast/co, Czluch6w, Zlotów do Piły (s. 437), i z Piły do Poznanią (s. 470).

Ale na tym epizodzie książka, jak wiadomo bynajmniej się nie kończy.

Rozdziały dalsze poświęcone są prastarym mieszkańcom Pomorza - Kaszu
bom, którzy nie ulegli germanizacji. Są to kolejno Śpiewniki cichną w trum
nach, Motyl w jantarze, Piankny kraj, Co z tym separatyzmem i Prawdy
pogranicza. Jest jeszcze rozdział o Gdańsku Nie wolne - ale harde oraz roz
działy końcowe Bilans na granicy, Ani skrawka ziemi więcej.
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Rozdziały poświęcone Kaszubom posiadają dziś znaczenie dokumentacyj
ne. Granica p·olsko-niemiecka wytyczona w 1919 roku w Wersalu podzieliła

Ziemię Kaszubskąna dwie części. - Zachodnia - obejmująca powiaty bytows
ki, lęborski i słupski - została przysądzona Pomorzu Niemieckiemu, Wschod
nia - obejmująca powiaty, pucki i wejherowski, które w 1938 roku tworzyły je
den wspólny, morski, oraz kartuski i kościerski - Pomorzu Polskiemu. Kaszubi
w części zachodniej znajdowali się w mniejszości w stosunku do ludności nie
mieckiej. Ponieważ jednak wielu z tamtejszych Kaszubów, zwłasżcza z powia
tu bytowskiego, pragnęło przyłączenia do Polski, to po zapadnięciu decyzji
granicznych Kaszubi zostali tutaj poddani ostrej dyskryminacji i prześladowa
niom. Natomiast Kaszubi, którzy zostali, jak się to wówczas mówiło "przy Pol
sce", po pierwszej fali uniesień i aprobaty z jednej i drugiej strony, przeżyli cię
żki okres przystosowywania się do nowych warunków bytu ekonomicznego i
politycznego. Napływająca z centralnych ziem polskich warstwa urzędnicza i
inteligencka, słabo zaznajomiona z kaszubsk~ drogą do polskości, traktowała

miejscowąludność jako element obcy kulturowo i niepewny politycznie. Odru
chy opozycji i niezadowolenia z jej strony odwzajemniono zarzutami o separa
tyzm i skłonności filogermańskie. Z jednym z tych, których oskarżano o sepa
ratyzm (dziś można podać jego nazwisko - był nim Franciszek Marszałkowski

z Kartuz, sekretarz nieżyjącego już Aleksandra Majkowskiego, duchowego
przywódcy Kaszubów) Kisielewski przeprowadził10 lutego 1938 roku, rozmo
wę, której zapis znajdujemy na stronach 400--404. Ta rozmowa nie mogła się

odbyć podczas podróży po Niemczech w roku 1937, gdyż, jak już wspomnieliś

my, spod Łeby podróżnicyudali się prosto do Poznarua.
Owa druga podróż odbyła się w lipcu 1938 roku w składzie podstawo

wym: Kisielewski, żona Maria i pasierbica Krystyna, i tym razem piszący te
słowa jako towarzysz do kompletu. Jechaliśmydrogą Nakło-Chojnice-Koście

rzyna-Kartuzy (tu postój) - Gdynia. Celem podróży był Instytut Bałtycki,

dyrektor Józef Borowik i sekretarz naukowy Instytutu, Józef Bieniasz. Tutaj
też Kisielewski spotkał się z redaktorem Feliksem Jordanem, który był towa
rzyszem podróży Kisielewskich w ich drodze ze Szczecina do Łeby (jego
nazwiska Autór nie wymienił prawdopodobnie ze względów dyskrecjonal
nych). Tu się rozstaliśmy. W dalszych rozmowach i wyprawach nie brałem

już udziału. Pod koniec roku 1938 moja współpraca z Józefem Kisielewskim
urwała się z powodu mojego wyjazdu jako stypendysty na studia do uniwer
sytetu w Lundzie. Wróciłem w lipcu ·1939 roku, kiedy książka była już opu
blikowana. Nie spotkaliśmy się już nigdy.

Zrazu opracowywałem odpowiedzi na konkretne pytania i wątpliwości.

Z czasem, gdy zapoznawałemsię z poszczególnymi rozdziałami, nasza współ

praca pogłębiała się. Niekiedy przedstawiałem swoje propozycje, które mój
rozmówca zawsze starannie rozważał i tam, gdzie wydawało mu się to stoso
wne, szedł za moją sugestią. Dotyczyło to zwłaszcza wszystkich odniesień do
histo.ru. I tak np. na stronach 416--425 łatwo zauważyć przyciężkawy skrót
historii Pomorza Gdańskiego, który formą i treścią odbiega od pełnego polotu
i zgrabności stylistycznej tekstu całej książki. Jako świadek historii mogłem
mu niejedno powiedzieć o sprawach kaszubskich.
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W sumie mój udział w powstawaniu dzieła był skromny. Gdy teraz raz
jeszcze z uwagą odczytuję poszczególne jego fragmenty, widzę, że były to
drobiazgi, tu i ówdzie przywieszona myśl, lub zgoła skrupuł lub zastrzeżenie.

Ale może stąd bierze się dość częste zastrzeganie się samego Autora, iż nie
jest historykiem ani znawcą jakiegoś zagadnienia. Książka nic na tym nie
straciła, a sam Autor zyskał na wiarygodności.

Jestem już w tej chwili jedynym - obok profesora Karola Górskiego - z
tych, którym Kisielewski dziękuje za pomoc w porządkowaniu przywiezionego
i wyczytanego materiału (s. 13). Niech mi więc będzie wolno potwierdzić

prawdziwość złożonego przy tej okazji poniższego wyznania:
A skoro już mowa o wdzięczności, to wyrazić ją pragnę w sposób szcze

gólny temu, komu ona się szczególnie należy, inspiratorowi książki, mgr.
Kiryłowi Sosnowskiemu. Włożył on w karty tego wydawnictwa tak wiele
pracy, troski i pamięci, że bez przesady maina powiedzieć w tym wypadku
a współautorstwie (s. 13).

Istotnie, Kirył Sosnowski był zapewne drugą osobą obok mnie, któril
faktycznie czytała każdą stronę tekstu. Ale jak czytał? Z funkcji pełnionych

wówczas w Wydawnictwie Księgarni Św. Wojciecha był tylko redaktorem
technicznym odpowiedzialnym za ilustracje oraz wyposażeniegraficzne i kar
tograficzne. W jego ustach każde zdanie stawało się obrazem. W jego oczach
łaskę znajdowały tylko takie opisy, które nie tylko można było usłyszeć, ale
które od razu można było przetłumaczyć na obrazy. W tym kierunku stale
szły jego propozycje i sugestie. Byłem pełen wewnętrznego sprzeciwu dla tych
propozycji. Na szczęście Autor raczej słuchał rad Kiryła Sosnowskiego.

W moim przekonaniu .także proponowane ilustracje niezupełnie przysta
wały do treści książki. Nadawały jej ton zbyt emocjonalny, propagandowy i
trochę krzykliwy. Pod tym względem szata ilustracyjna książek Wańkowicza

i Wasylewskiego bardziej mi odpowiadała.W książce Ziemia gromadzi prochy
była ona refleksem i odpowiedzią na zaczepny i agresywny ton współczesnych

propagandowych publikacji niemieckich. Wydawało mi się, i dziś też tak
sądzę, iż nie należało naśladować tego stylu.

Na ogół jednak wyrażano się z zachwytem o szacie graficznej książki. W
każdym razie jeżeli jest w niej tak wiele ekspresywnych i przemawiających

do wyobraźni obrazów, a więc nie tylko ilustracji, jest w tym zasługa Kiryła

Sosnowskiego.
I ile mnie pamięć nie zawodzi, to fakt, że z kilku propozycji tytułów

ostał się właśnie ten wybrany przez Autora, należy przypisaćwymowie argu
mentów Kiryła Sosnowskiego. Bo ten tytuł, to nietyiko słowna przenośnia i
symbol, lecz także przede wszystkim obraz.

EPILOG

Książka Ziemia gromadzi prochy, jak i cała epoka, w ~tórej· powstała i
którą na bieżąco interpretowała, należy już dzi~ do historii. Jest ona doku
mentern swego czasu i tak też, podobnie jak dwa inne wspomniane tu dzieła,

XXXVII



Wańkowicza i Wasylewskiego, powinna być odczytywana. Ówczesne zmiany
były tak gwałtowne, że nie nadążał za nimi sam Autor. Książka znajdowała

się już w druku i Kisielewski niejako wprost na maszynę dopisywał uzupeł

nienia. Ponadto w "Tęczy" zamieścił w marcu 1939 roku artykuł pL Sprawa
przemocy. Już po wydrukowaniu książki w numerze czerwcowym "Tęczy"

ogłosił drugi artykuł pL Trochę dłużej niż za rok. Wreszcie w numerze lipco
wym, odpowiadając na zaczepki prasy niemieckiej, scharakteryzowałje arty
kułem zatytułowanymZłość nie jest wyrazem słuszności. Treść tych wypowie
dzi charakteryzuje krótko AleksańderRogalski we wspomnianej wyżej książ

ce. •
Nie zdążył już odpowiedzieć na inną obszerną recenzję, którą w czasopiś

mie "Jomsburg"·· głosił Kurt Mi.iller. O poziomie tej recenzji świadczy naj
lepiej epitet, którym Mi.iller obdarzył Kisielewskiego: Lugenritter - rycerz
kłamstwa. Jednak to, co na poparcie tego epitetu przytoczył w swej recenzji,
jest tylko wyliczanką już to kilku faktycznych, nieuniknionych, już to urojo
nych błędów i potknięć. Mi.iller wystąpił jako rzecznik poglądów nauki nie
mieckiej. Trudno więc było oczekiwać, aby mu się książka Kisielewskiego
podobała.

Przywitano ją natomiast z entuzjazmem w prasie i publicystyce polskiej.
W sam przeddzieńwojny Józef Kisielewski wyraził uczucia, nadzieje, a także

marzenia społeczeństwa polskiego. Niemiecki "Blitzkrieg" położył im kres.
Ale tak jak między porażającym światłem pioruna i przerażającym pogłosem

grzmotu jest przerwa dość znaczna, tak też "wojna błyskawiczna" i "wojna"
jako taka okazały się wielkościami odmiennymi w swoich skutkach. W miarę

trwania "wojny" rosły więc nadzieje i marzenia Polaków: Do ich rozwoju i
ukierunkowania przyczyniła się w niemałym stopniu książka Józefa Kisie
lewskiego.

Niech mi tu będzie wolno przytoczyćpewien urywek z książki Aleksandra
Rogalskiego. Najpierw razem z nim przytoczymy tutaj kilka słów z dzieła

samego Kisielewskiego: ,
Z faktu, że najnowsza historia Niemiec toczy się na ziemiach, które są

slowiańskie, a częściowo polskie, autor - prawem rewanżu - nie wyciąga

żadnych wrogich wniosków. Wystarczy mu, że u niego, w Ojczyźnie, ludzie
będą ten fakt mieli w pamięci głębiej niż dotychczas. I uczynią wszystko, aby
ta nieszczęsna ściana zachodnia nie posunęla się już ani o najdrobniejszą

miarę dalej - ku wschodowi···.
A teraz przytoczymy refleksjęAleksandra Rogalskiego nad tymi słowami:
Czyż nawet wśród najśmielszych jego marzeń o przyszłości Polski mogła

choćby na chwilę zagościć myśl, że już w kilka lat później - między innymi
~akże dzięki orężnemu zwycięstwu Słowiańszczyzny - nie tylko postawiony
zostanie kres ekspansji germanizmu, wyrażającej się w haśle: Drang nach

• A. Rogalski, op. cit., s. 81-82.
-- "Jomsburg", .R. 3/1939, z. 1-2 s. 195-199.

"_Ił' A. Rogalski, op. cit., s. 80.
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Osten, ale nastąpi również powrót do Macierzy dawno utraconych obszarów
piastowskich na linii Odra - Nysa Łużycka? Musiałby być jasnowidzem... *

I dalej Rogalski tak ciągnie swoją opwieść:

A przecież jego książka "Ziemia gromadzi prochy", spełniając swoje prze
znaczenie od woli autora już niezależne, przyczyniła się w niemałym stopniu
do przygotowania świadomości patriotycznej Polaków do tego dziejowego
wydarzenia, jakim się stało odzyskanie tale wielkich obszarów słowiańskich.

Czytywali ją też Polacy, walczący o wolność poza granicami kraju, a to dzięki

temu, że w roku 1941 ukazały się trzy jej wydania, miarwwicie w Londynie,
Edynburgu i Glasgow. I bardzo czytywana była w samym kraju, szczególnie
w swej skróconej wersji, opublikowanej konspiracyjnie w Warszawie w roku
1943. Co więcej: stała się jednym z podstawowych źródeł edukacji w podziemu
młodego pokolenia dziennikarzy, którzy sposobili się do działania po wojnie
na ziemiach, które wtedy nazywano "postulowanymi".

O tym wszystkim dane było po latach dowiedzieć się Józefowi Kisielew
skiemu i to od znanego mu osobiście sprzed wojny poznańskiegodziennikarza
Edmunda Męclewslciego, który był właśnie głównym organizatorem konspira
cyjnego kursu dziennikarskiego 'w Warszawie. Mianowicie Męclewslei (który
tymczasem zrobił sobie nazwisko swymi publikacjami dotyczącymi współcze
snej problematyki niemieckiej) w okresie, gdy pracował w Berlinie w charak
terze lcorespondenta telewizji polskiej, pojechał do Londynu, aby odwiedzić

mieszkającego tam Józefa Kisielewskiego. "Kiedy wręczałem Kisielewskiemu
egzemplarz wydanej przez nas w Poznaniu książki "Ziemia gromadzi prochy"
- wspomniał Męclewski - był szczerze wzruszony. Jego książka, ta sama,
która już przed wojną jak potężny reflektor okazała się potrzebna i Polsce
Walczącej, polskiemu podziemiu, stała się książką-orężem." Ale to wszystko
było później.H

Lecz zaraz po wybuchu wojny, podczas lat hitlerowskiej okupacji, każdy,
u kogo podczas rewizji znaleziono jej egzemplarz, musiał się liczyć co najmniej
z wysłaniem do obozu koncentracyjnego. Natomiast wszystkich tych, których
sam Autor wymienił we wstępie jako swoich współpracowników, spotkał za
szczyt dostania się na listę ściganych przez tajną policję niemiecką (Gestapo).
I ja też doświadczyłem tego losu.

Na tym 'mógłbym zakończyć moje reminiscencje z tej przypadkowej, a
tak pouczającej dla mnie introdukcji do dziejów Słowian zachodnich i dziejów
Pomorza. Wprowadzały mnie do niej dwa seminaria: i to "uniwersyteckie"
pod kierunkiem Kazimierza Tymienieckiego, Leona Koczego, Mikołaja Rud
nickiego i Józefa Widajewicza, i to "literackie" pod kierunkiem Józefa Kisie
lewskiego. Cześć Jego pamięci!

Gerard Labuda

• Tamże.
.. Tamże.
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