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Przez wiele stuleci Gdańsk znajdował się na pograniczu niemiecko-polskim. Słowa Napoleona „Gdańsk jest
kluczem do wszystkiego” stały się bardzo aktualne po pierwszej wojnie światowej. Na konferencji pokojowej
w Paryżu mocarstwa ustaliły, że Gdańsk nie będzie przynależny ani Polsce, ani nie znajdzie się w granicach Niemiec. Wolne Miasto Gdańsk zostało powołane do życia 15 listopada 1920 r. Z okazji okrągłej rocznicy jego powstania pracownicy Muzeum Gdańska charakteryzują na naszych łamach ten niezwykle ciekawy okres w życiu
miasta, kończąc na obronie Westerplatte.
W numerze tym szczególnej uwadze polecamy też artykuł o popularnym wśród uczniów fantazmacie Wielkiej
Lechii, czyli przekonaniu, że cała historia Polski została sfałszowana, a państwo polskie było w czasach antycznych potężnym imperium. Artur Wójcik dokonuje rewizji rzekomych dowodów, którymi posługują się zwolennicy tej idei. Ponadto poleca publikacje oraz blogi historyczne, z których zainteresowani tą tematyką mogą bez
obaw o jakość naukową korzystać.
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Gdańsk: miasto, które

zawsze chciało być wolne

Il. 1. Matthaeus Merian, Panorama Gdańska z XVII w. Ze zbiorów Muzeum Gdańska
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Piotr Paluchowski, Agnieszka Pawłowska-Kubik*

iasto Gdańsk, obecnie szczycące się ponad
1000-letnią historią, od najdawniejszych czasów miało uprzywilejowaną pozycję z uwagi
na strategiczne położenie niedaleko ujścia
Wisły. Dlatego też wielokrotnie jego mieszkańcy byli związani z wydarzeniami nie tylko o randze
regionalnej, lecz także europejskiej. Przez wiele stuleci
specyfiką miasta było również jego usytuowanie na pograniczu polsko-niemieckim. Jedna i druga strona
czuły, że Gdańsk powinien należeć właśnie do niej,
potwierdzając niejako słowa Napoleona Bonapartego
„Gdańsk jest kluczem do wszystkiego”. Dopiero ustalenia po drugiej wojnie światowej spowodowały odsunięcie od miasta niemieckich granic oraz opuszczenie
tych terenów przez osoby niemieckojęzyczne.
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Średniowieczne początki
Najstarsze, uchwytne pod względem historycznym
czasy dla Gdańska rozpoczynają się na przełomie IX
i X w. W miejscu późniejszego ośrodka znaleziono ślady bardziej zorganizowanego osadnictwa. Obejmowało
ono miejsce dzisiaj zwanym Grodziskiem bądź Górą
Gradową. Współcześni historycy i archeolodzy wysu-

wają hipotezę mówiącą o tym, że być może był to tylko
rodzaj strażnicy będącej częścią rozległego emporium
handlowego1, które znajdowało się w okolicach dzisiejszego Pucka. Z pewnością można jednak powiedzieć,
że ówcześnie w pobliżu Grodziska znajdowała się również osada rybacka zlokalizowana obok dzisiejszego
kościoła św. Mikołaja na gdańskim Starym Mieście.
Koniec puckiego emporium datowane jest na połowę
X w. i wiąże się z zajęciem tych terenów przez państwo Polan. Jednocześnie regionalną administrację
przeniesiono do gdańskiego grodu.
Wspomniane 1000-lecie Gdańska tradycyjnie liczone jest od roku 997, gdy w mieście gościł św. Wojciech.
Dzisiaj podkreśla się historyczną wagę tego wydarzenia. Nie chodzi w tym wypadku tylko o dokonanie
pierwszego chrztu gdańszczan i przyjęcie przez nich
wiary chrześcijańskiej, ale o pojawienie się sformułowania, utożsamianego bezpośrednio z Gdańskiem.
Stało się tak za sprawą mnicha benedyktyńskiego
Jana Kanapariusza, który opisując około 1000 r. życie
św. Wojciecha, użył nazwy „Gyddanyzc”.
Chrzest Polski, jak i gdańszczan nie oznaczał jednak, że wszyscy mieszkańcy przyjęli od razu nowe
wierzenia. W Gdańsku dochodziło do kon liktów
religijnych, ale również politycznych. Wiadomo, że
miały one miejsce w okresie panowania Bolesława

* Autorzy są pracownikami Zakładu Historii i Filozofii Nauk Medycznych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
1
Emporium handlowe – ośrodek wymiany gospodarczej położony w pobliżu przecinających się szlaków handlowych. Głównymi przedmiotami handlu były żywność, niewolnicy oraz towary luksusowe.

Il. 3. Rzeźba przedstawiająca króla Kazimierza IV
Jagiellończyka z gdańskiego Dworu Artusa.
Fot. E. Grela. Ze zbiorów Muzeum Gdańska
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I Chrobrego oraz Mieszka II, prawdopodobnie powodując usamodzielnienie się Pomorza. Ponownie
zostało ono wcielone do Polski w 1047 r., w czasie,
gdy na tronie zasiadał Kazimierz I Odnowiciel. Na lata
jego panowania datowane są początki nowego grodu
gdańskiego zlokalizowanego blisko Motławy, gdzie
powstał także port. Od tamtych czasów można z pewnością mówić o większym rozwoju handlu gdańskiego, choć najpewniej funkcjonował on znacznie wcześniej. Wymiana dóbr spowodowała szybki wzrost
osady, a zabudowania zaczęły powstawać również
w jej pobliżu. Aby zapewnić bezpieczeństwo osobom
mieszkającym bezpośrednio obok, postanowiono
w końcu XI w. teren ten uforty ikować, powstało więc
podgrodzie. Łącznie gród zamieszkiwało około 1000
osób i zajmował on ponad dwa hektary powierzchni. Głównymi zajęciami ludności było rybołówstwo,
handel oraz rzemiosło. Założenie na Grodzisku dalej
funkcjonowało z uwagi chociażby na walor strategiczny, gdyż górowało nad położoną poniżej osadą.
W dalszym ciągu gdańszczanie niechętnie widzieli nad sobą władzę dynastii Piastów. Doprowadziło
to w 1069 r. do ponownego odłączenia się Pomorza
Gdańskiego. Ówczesnym władcą Polski był wtedy Bolesław II Szczodry zwany Śmiałym. Ponownie Piastowie włączyli te tereny do swojego państwa w 1119 r.
Dokonał tego Bolesław III Krzywousty, który
w Gdańsku powołał swoich namiestników z rodziny
Sobiesławiców. Pierwszym z nich miał być na wpół legendarny Sobiesław I. Jego kolejni następcy uznawani
są za postacie historyczne. Byli to: Sambor I, Mściwój I
oraz Świętopełk. Z okresu panowania Krzywoustego
na Pomorzu pochodzi najstarsza wzmianka o funkcjonującej w Gdańsku świątyni, noszącej wezwanie
Bożej Rodzicielki Marii. Ważnym elementem oddziałującym na miasto w okresie średniowiecza i nowożytności był klasztor cysterski ulokowany w 1186

r. w pobliskiej Oliwie. Z biegiem czasu stał się on ważnym posiadaczem ziemskim. Co do samego miasta,
wiadomo również, że funkcjonował tam też kościół
pod wezwaniem św. Mikołaja.
Od XIII w. datuje się ożywienie gospodarcze obejmujące basen Morza Bałtyckiego, które również zaznaczyło się w Gdańsku. Jednym z głównych partnerów handlowych stała się niemiecka Lubeka. Wielu
lubeckich mieszczan, w poszukiwaniu nowych perspektyw, zaczęło przeprowadzać się nad Motławę.
Wśród nich byli nie tylko kupcy, lecz także żeglarze
korzystający z dobrej koniunktury. Najprawdopodobniej to wtedy dokonano lokacji pierwszego gdańskiego samorządu miejskiego. Miał on być skupiony
w okolicach kościoła pod wezwaniem św. Katarzyny
na Starym Mieście.
Jednym z gdańskich namiestników był Świętopełk, który w 1227 r. zdecydował się na wypowiedzenie posłuszeństwa polskim zwierzchnikom,
jednocześnie stając się niezależnym księciem. Aby
wesprzeć swoją władzę, zabiegał o poparcie Kościoła,
dlatego jeszcze w tym samym roku kościół św. Mikołaja wraz z osadą oddał sprowadzonemu zakonowi dominikanów. Ówczesna sytuacja polityczna zmieniła
się również z powodu pojawienia się na pomorskich
terenach zakonu krzyżackiego. Jego władze chętnie
widziałyby Gdańsk jako prężny ośrodek handlowy,
ale w swoim państwie. Dlatego też Świętopełk, zwany
przez potomnych Wielkim, stał się wrogiem Krzyżaków. Podobnie było z jego synem i następcą na książęcym tronie Mściwojem II. Ten dodatkowo musiał
rozprawić się w latach 1271–1272 z buntem gdańszczan przeciwko swojej władzy. Aby zapobiec takim
wypadkom w przyszłości, podjął decyzję o rozebraniu
miejskich forty ikacji oraz wprowadził swoich przedstawicieli do Rady Miasta.
W historii Polski Mściwoj II zasłynął przede wszystkim z podpisania w 1282 r. w Kępnie
układu z Przemysłem II. Dwanaście lat później, na jego podstawie, po śmierci gdańskiego namiestnika, ziemie pomorskie przeszły
pod panowanie Piasta. W 1295 r. Przemysł II
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Il. 2. Matthaeus Deisch, Długi Targ i Ratusz Głównego Miasta, 1765 r. Ze zbiorów Muzeum Gdańska
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został polskim królem i zezwolił na postawienie
na nowo gdańskich umocnień. Jednakże już w następnym roku został zamordowany, a gdańskim księciem ogłosił się inowrocławski Leszek. Zrezygnował
on z tego tytułu bardzo szybko na rzecz swojego stryja Władysława Łokietka. Ten ustanowił w Gdańsku
kantor kupców lubeckich, który mimo że ulokowany na miejskim terenie, to pozostawał poza jurysdykcją miejskich władz. Taka handlowa konkurencja
nie spodobała się gdańskim mieszczanom i spowodowała opór przeciwko Łokietkowi.
Polityczne losy sprawiły, że władca ten częściowo
przestawał mieć wpływ na to, co działo się w poszczególnych prowincjach. Gdańsk, podobnie jak
większość ziem polskich, został przejęty przez czeskich władców, najpierw Wacława II, a później Wacława III. Gdy ten ostatni zmarł, ponownie Pomorze
Wschodnie przypadło Łokietkowi, jednak nie na długo. Już w 1308 r. Gdańsk najechali margrabiowie
brandenburscy, którzy doskonale wiedzieli, że zajęty wojną na Rusi i uśmierzaniem niepokojów w Małopolsce książę Władysław nie będzie w stanie temu
przeciwdziałać. Łokietek poprosił o pomoc znajdujący się znacznie bliżej zakon krzyżacki. Krzyżacy
taką nadarzającą się sytuację wykorzystali do własnych celów. Wprawdzie Gdańsk odbili z rąk Brandenburczyków, ale nie zamierzali miasta, ani Pomorza
Wschodniego, oddawać Łokietkowi. Stało się ono
na prawie 150 lat częścią państwa krzyżackiego.
Liczne ówczesne przekazy mówią nie tylko o przejęciu Gdańska, lecz także o „rzezi” dokonanej na jego
mieszkańcach. Łokietek i jego następcy przez wiele
dziesięcioleci bezskutecznie domagali się zwrotu Pomorza.
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Pod panowaniem krzyżackim
Zaraz na początku swego panowania nad miastem
Krzyżacy dokonali rozbiórki forty ikacji. Ocenia
się, że Gdańsk znacznie wtedy podupadł i składał się
głównie z mieszkańców osady rybackiej, która była
położona w pobliżu dzisiejszej części miasta zwanej
Osiekiem. Ożywienie przyszło jednak dosyć szybko,
dzięki powstaniu nowego ośrodka zlokalizowanego
w okolicach dzisiejszego historycznego centrum Gdańska, gdzie przebiegają ulica Długa i Długi Targ. Zyskał
on nazwę Głównego bądź Prawego Miasta, w odróżnieniu od dawnej części zwanej odtąd Starym Miastem. Przy ulicy Długiej rozpoczęto budowę Ratusza
Głównego Miasta (il. 2), a niedaleko od niego zaczęto
wznosić kościół Mariacki. Miejska topogra ia wzbogaciła się również o krzyżacki zamek, którego budowa
rozpoczęła się w 1338 r. Prawnej lokacji doczekało się
również Stare Miasto. Założono jeszcze jeden ośrodek:
Młode Miasto, położone na obecnych terenach stoczniowych.
Gdańsk w okresie krzyżackim zyskiwał coraz większe znaczenie w sferze gospodarczej. W 1361 r. dołączył
do Związku Miast Hanzeatyckich, zwanego potocznie

Il. 4. Przedstawienie herbu Gdańska z okresu nowożytnego. Ze zbiorów PAN Biblioteki Gdańskiej

Hanzą. Związek miał wspomagać ośrodki handlowe
na polu ekonomicznym, politycznym oraz wojskowym.
Jednakże na dalszej drodze rozwoju gospodarczego
Gdańska stał władający nim zakon krzyżacki. Nakładał
on na mieszczaństwo liczne podatki, które zmniejszały
dochody z handlu. Mieszczaństwo bacznie obserwowało rozwój sytuacji między Krzyżakami a państwem polskim, szczególnie w okresie wielkiej wojny z zakonem
(1409–1411). Po bitwie pod Grunwaldem w 1410 r.
Gdańsk uznał jako swojego władcę króla Władysława II
Jagiełłę, ale podpisany w następnym roku pokój toruński pozostawiał Pomorze Wschodnie w krzyżackich rękach. Jednakże opór przeciwko władzy krzyżackiej,
również w innych pomorskich miastach, wzrastał,
przyjmując formy zorganizowane. Pierwszym przełomem stało się założenie Związku Pruskiego w 1440 r.,
w którym gdańszczanie odgrywali znaczną rolę jako
przedstawiciele największego miasta. Struktura
ta miała bronić interesów mieszczaństwa przed
władzą Krzyżaków. Drugim ważnym momentem był
rok 1454. Wtedy to Związek Pruski poprosił króla Kazimierza IV Jagiellończyka (il. 3) o włączenie Pomorza
Wschodniego i Gdańska do jego państwa. Konsekwencją tego był wybuch wojny zwanej trzynastoletnią
(1454–1466).
W toku zmagań wojennych okazało się, jak wielką siłę ekonomiczną stanowiło gdańskie mieszczaństwo. Było je stać na zakup wojennych materiałów,
a także opłacenie najemnych żołnierzy, którzy walczyli po stronie polskiej. Walki toczyły się z różnym
skutkiem, jednakże ostatecznie zakon musiał oddać
Gdańsk i znaczą część Pomorza na podstawie postanowień drugiego pokoju toruńskiego podpisanego
w 1466 r.
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Czas rozkwitu

Il. 5. Izzak van den Blocke, Alegoria handlu gdańskiego (Apoteoza Gdańska), 1608 r.
Plafon Wielkiej Sali Rady w Ratuszu Głównego Miasta w Gdańsku

lewskie nie zdobyły miasta, a po pewnym czasie doszło
do kompromisu. Gdańszczanie uznali władzę Batorego
poprzez złożenie hołdu dla władcy oraz zapłacili kontrybucję. Król okazał miłosierdzie i później nie ingerował już w gdańskie kwestie.
Dla polskich władców pozycja Gdańska stała się bardzo cenna podczas długiego ciągu XVII-wiecznych wojen ze Szwecją. Mieszczanie zauważali mankamenty
ustroju Rzeczypospolitej, które dawały im autonomię,
a która nie byłaby możliwa w innych państwach. Z tego
powodu gdańszczanie wystąpili po stronie polskiej,
a przeciwko szwedzkim agresjom, zaburzającym handel na Morzu Bałtyckim. Wielkim tego sprawdzianem
był tzw. potop, czyli wojna polsko-szwedzka w latach
1655–1660. Gdańsk nie tylko oparł się wtedy najazdowi, lecz także wspierał inansowo polskiego króla.
Prosperita oddziaływała również na inne sfery życia
miasta. Zamożność przekładała się na możliwości artystycznego mecenatu, czego przykładem jest Alegoria
handlu gdańskiego (zwana też Apoteozą Gdańska, il. 5),
zdobiąca Wielką Salę Rady Ratusza Głównego Miasta.
Z okresu nowożytnego najbardziej znanymi i wpływowymi gdańskimi rodzinami byli: Ferberowie, Gralathowie, Groddeckowie, Schachmannowie i Uphagenowie.
Przedstawiciele tych rodów często wspierali naukę
i sztukę. W Gdańsku podjęto także starania o założenie szkoły wyższej na bazie powstałego Gimnazjum
Akademickiego, do czego jednak ostatecznie nie do-
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Tym samym rozpoczynał się jeden z najlepszych
okresów w dziejach miasta. Nowożytny sukces gospodarczy, mający również wpływ na kwestie polityczne oraz społeczne, zbudowano na podstawie przywilejów danych miastu przez króla Kazimierza. Jeden
z nich, wystawiony jeszcze podczas trwającej wojny,
w 1457 r., zwany jest przez historyków Wielkim Przywilejem. Przywileje dały ogromne możliwości gdańskim mieszczanom. Przede wszystkim miasto otrzymywało swobodny przewóz towarów Wisłą oraz rolę
pośrednika handlowego pomiędzy Rzecząpospolitą
a kupcami zagranicznymi. Odtąd przywiezione rzeką
do portu zboże i inne produkty szlachcic mógł sprzedać tylko gdańszczanom, a ci odstępowali je kupcom
zagranicznym. Był to bardzo intratny handel, który
przynosił ośrodkowi największe bogactwo. Gdańsk
szczycił się mianem „królewskiego miasta”, czego
widomym znakiem był nadany przez władcę herb,
w skład którego wchodziła złota korona i dwa krzyże
na czerwonym tle (il. 4).
Bogaci mieszczanie gdańscy stali się niemal autonomiczni w państwie, w którym władza była zdecentralizowana, a król nie miał silnej pozycji. Mieszkańcy
byli zadowoleni z takiego stanu, czego przykładem są
liczne zabytki sztuki czerpiące z ówczesnych, jak i antycznych wzorów włoskich. Nie było to przypadkowe,
gdyż próbowano w ten sposób nawiązać do republikańskiego Rzymu bądź Wenecji. Dla niektórych nowożytnych gdańszczan ich miasto stanowiło republikę,
która miała prawo wyboru komu podlega, z czego, jak
uważano, skorzystano podczas wojny trzynastoletniej.
Również zachodni rynek europejski sprzyjał rozwojowi, bardzo potrzebowano tam produktów rolnych oraz
leśnych z terenów Europy Środkowej i Wschodniej.
Dlatego też Gdańsk, usytuowany obok ujścia Wisły,
w okresie nowożytnym stał się jednym z najważniejszych europejskich ośrodków handlowych. Pod względem liczby ludności przez wiele dziesięcioleci był największym miastem Rzeczypospolitej.
Odrębność na polu gospodarczym, a w pewnym sensie i politycznym, była również uwarunkowana innymi czynnikami. W Gdańsku posługiwano się głównie
językiem niemieckim, a po 1517 r. mieszczaństwo
szybko przyjęło idee Marcina Lutra, a później Jana Kalwina, stając się jednym z najsilniejszych ośrodków
protestantyzmu w Prusach Królewskich. Musieli
na to przystawać kolejni katoliccy królowie Rzeczypospolitej, obawiający się zatargów z potężnym miastem.
Jednakże jeden z polskich władców jawnie wystąpił
przeciwko gdańskiemu mieszczaństwu. Był to Stefan
Batory. U podstaw kon liktu stała elekcja, podczas której Gdańsk poparł innego kandydata – Maksymiliana II
Habsburga. Nawet gdy ten zmarł, miasto nie chciało
uznać Batorego za swojego króla. Władca najpierw zażądał znacznego ograniczenia praw Gdańska, a później
postanowił się rozprawić z miastem na drodze wojennej. Walki toczyły się w latach 1576–1577. Wojska kró-
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Il. 6. Matthaeus Deisch, Port gdański na rycinie z XVIII wieku. Ze zbiorów Muzeum Gdańska
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szło. Warto również wspomnieć o najbardziej znanym
gdańskim naukowcu Janie Heweliuszu. Ten astronom
badający ciała niebieskie jest twórcą nazw sześciu
gwiazdozbiorów, które są używane do czasów współczesnych.
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W dobie wojen i rozbiorów
Czasy spowolnienia gospodarczego dla Gdańska
nastały wraz z XVIII stuleciem. Przyczyniły się do tego
wojny: trzecia północna (1700–1721) i o sukcesję polską (1733–1735), które znacznie obniżyły produkcję
w Rzeczypospolitej (il. 6). Zmieniły się również uwarunkowania w gospodarce zachodniej Europy, gdzie
zaczęto produkować więcej żywności.
Gdańsk podzielił los Rzeczypospolitej. W wyniku
drugiego rozbioru dostał się w 1793 r. pod panowanie pruskie. Scentralizowane państwo praktycznie zlikwidowało odrębność miasta. Przerwę w tym
okresie stanowiła epoka napoleońska, gdy w latach
1807–1814 funkcjonowało I Wolne Miasto Gdańsk.
Po klęsce Napoleona Bonapartego miasto włączono
do Prus, które w 1871 r. stały się częścią cesarstwa
niemieckiego. Ośrodek nigdy już jednak nie zdobył
tak wielkiego znaczenia jak w wiekach poprzednich,
stając się prowincjonalnym miastem, jakich było wiele
w tym rejonie. Ciężar administracyjny został przeniesiony do Królewca.
Dopiero od połowy XIX stulecia datuje się znaczną
modernizację obejmującą również miejską topografię. Dotarła wtedy linia kolejowa łącząca Gdańsk

z Berlinem, założono także Stocznię Królewską. Ponadto pojawiły się m.in. nowoczesne wodociągi, kanalizacja, sieć gazowa oraz konne tramwaje. Dawny
Gdańsk zaczął odchodzić w zapomnienie, czego
widocznym znakiem była przebudowa ulic i likwidacja nowożytnych przedproży utrudniających komunikację, a będących swoistą wizytówką miasta.
Rozbiórce uległy również fortyfikacje, które nie spełniały już swoich funkcji, a przeszkadzały w rozwoju. Kolejnym ważnym przełomem w życiu Gdańska
stanowiło rozpoczęcie pierwszej wojny światowej
(1914–1918). Jednakże nikt z gdańszczan nie spodziewał się, jak bardzo na ich życie wpłyną strzały
w Sarajewie.

Bibliografia:
❚ Bogucka M., Migracje bałtyckie a Gdańsk u progu
ery nowożytnej (XVI–XVIII w.), „Zapiski Historyczne”
1987, t. 52, z. 1.
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❚ Matysik S., O stosunku Gdańska do Polski i o ustroju
Gdańska 1454–1793, „Przegląd Zachodni” 1954, r. 10,
z. 7/8.

Gdańsk: miasto, które zawsze chciało być wolne
1. Wskaż właściwe dokończenia zdań:
Pierwsze historyczne wzmianki o Gdańsku pojawiają się przy okazji opisu
A. chrztu Polski.
B. pobytu w grodzie św. Wojciecha.
C. portu, który powstał w XI w.

zbywające od potrzeb krajowych spławiają do Gdańska
na wiosnę i sprzedają hurtem kupcom gdańskim, którzy
składają je w swoich magazynach na następny jarmark,
a że oni tylko sami mogą prowadzić ten handel, są niezmiernie bogaci, i nie masz miasta, z którego by król polski mógł mieć więcej pieniędzy.
M. Ferenc, Epoka nowożytna, Teksty źródłowe. Tematy lekcji i za-

Układ w Kępnie, na mocy którego Pomorze przeszło
pod panowanie Przemysła II, podpisał
A. Sambor I. B. Świętopełk Wielki.
C. Mściwoj II.
W rękach krzyżackich Gdańsk pozostawał do
A. XIV w.
B. XV w.
C. XVI w.
W okresie nowożytnym Gdańsk był jednym z największych w Rzeczypospolitej miast
A. katolickich.
B. prawosławnych.
C. protestanckich.
Pod panowanie pruskie Gdańsk tra ił w wyniku rozbioru Rzeczypospolitej w
A. 1772 r.
B. 1793 r.
C. 1795 r.
2. Zapoznaj się z fragmentem sprawozdania wysłannika papieskiego Fulwiusza Ruggieriego z pobytu w Polsce z 1568 r. Następnie wykonaj polecenia.
Polska prowadzi handel nie tylko z sąsiadami, lecz
i z odleglejszymi krajami. Całe prawie tego handlu skupienie jest w Gdańsku [...] należącym do króla polskiego.
W miesiącu sierpniu odbywa się tu wielki jarmark od św.
Dominika czternaście dni i dłużej trwający, na który zbierają się Niemcy, Francuzi, Flamandy3, Anglicy, Hiszpanie,
Portugalczycy i wtedy zawija do portu przeszło 400 okrętów naładowanych winem francuskim i hiszpańskim,
korzeniami portugalskimi, cyną i suknem angielskim.
Zastają w Gdańsku magazyny pełne pszenicy, żyta i innego zboża, lnu, konopi, wosku, miodu, potażu, drzewa
do budowy, solonej wołowiny [...]. Zboże zaś i inne płody

Wymień produkty, które kupcy gdańscy sprzedawali
do krajów Europy Zachodniej.
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Jaką rolę w handlu gdańskim odgrywał Jarmark
św. Dominika?
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Jak autor tekstu tłumaczy wyjątkowe bogactwo
mieszczan gdańskich?
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
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3. Wyjaśnij, w jaki sposób na losy Gdańska wpłynęły następujące wydarzenia:
przystąpienie Gdańska do Hanzy.....................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
postanowienia II pokoju toruńskiego ............................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
trzecia wojna północna............................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Flamandy – Flamandowie, określenie ludności niderlandzkojęzycznej, zamieszkującej głównie region Flandrii w północnej Belgii.

W następnym numerze:
• P. Beczek, Współczesne rozumienie pojęcia „sekularyzacja”
• K. Biedka, Laurence Alma-Tadema – Zapomniana przyjaciółka Polski i Polaków
• J. Pietrzak, Stanley – niezwykła historia wielkiego odkrywcy
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gadnienia do historii w szkole średniej, Kraków 20001, s. 88–89.
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Wolne Miasto Gdańsk
1920–1939
Janusz Dargacz

ierwsza wojna światowa (1914–1918) przyniosła daleko idące zmiany na politycznej mapie Europy. Zniknęły dawne monarchie, powstały nowe
państwa narodowe, w Rosji zwyciężyła rewolucja
komunistyczna. Narody przez lata pozbawione
własnej państwowości odzyskały niepodległość. Po 123
latach na mapę Europy powróciła odrodzona i suwerenna
Polska. Jednym z elementów nowego, powojennego ładu
było Wolne Miasto Gdańsk (WMG), formalnie powołane
do życia 15 listopada 1920 r.

P

Okoliczności powstania Wolnego Miasta
Gdańska
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Decyzje w sprawie Gdańska zapadły podczas konferencji pokojowej w Paryżu, która rozpoczęła obrady
18 stycznia 1919 r. Chociaż w kongresie wzięli udział
przedstawiciele 32 państw, faktycznie o losach Europy i świata decydowały zwycięskie mocarstwa – Stany
Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja, Włochy i Japonia. Jedną z głównych zasad, jaką przyjęto podczas ustalania nowych granic w Europie, była zasada poszanowania podziałów etnicznych. Strona niemiecka oczekiwała
pozostawienia Gdańska w granicach Niemiec, ponieważ
miasto było zamieszkane w zdecydowanej większości
przez ludność niemieckojęzyczną. Dążenia te napotkały
na sprzeciw strony polskiej, dla której włączenie Gdańska do Niemiec oznaczałoby pozbawianie odrodzonego
państwa polskiego jedynego portu morskiego. Zwracano uwagę przede wszystkim na rolę Wisły w systemie
gospodarczym Polski. Stanowiła ona arterię, którą polski eksport był kierowany do Gdańska, a stamtąd, drogą
morską, na cały świat.
Na sprzeczne aspiracje Polski i Niemiec nałożyły się
kalkulacje mocarstw zachodnich, które po zwycięskiej wojnie dążyły do poszerzenia swoich stref wpływów. Francja była gotowa poprzeć polskie aspiracje,
widząc w odrodzonej Rzeczypospolitej swojego przyszłego sojusznika w tej części Europy. Dążenia te tra iły jednak na opór polityków brytyjskich, którzy byli
niechętni nadmiernemu osłabieniu Niemiec, liczyli też,
że Gdańsk stanie się ważnym przyczółkiem wpływów
brytyjskich.
W efekcie przedstawiciele Wielkiej Brytanii obecni
w Paryżu wysunęli propozycję, by Gdańska nie oddawać
ani Polsce, ani Niemcom, lecz przekształcić go w wolne
miasto. Mimo niechętnej postawy Francji, rozwiązanie

Oddziały brytyjskie w Gdańsku, 1920 r. Ze zbiorów Muzeum Gdańska

takie zostało ostatecznie zaakceptowane przez przedstawicieli mocarstw sprzymierzonych. W zamyśle swoich
twórców idea wolnego miasta miała godzić sprzeczne
interesy Polski i Niemiec. Jednocześnie odwoływała się
do tradycji historycznych, szczególnie do istniejącego w epoce napoleońskiej pierwszego Wolnego Miasta
Gdańska (1807–1814). W praktyce jednak ten pozorny
kompromis nie zadowolił nikogo – dla odrodzonej Polski oznaczał porażkę dyplomatyczną, z kolei gdańscy
Niemcy nie mogli się pogodzić z oderwaniem od ojczyzny. W rezultacie dwudziestoletnie dzieje Wolnego Miasta to w istocie dzieje nieustannego kon liktu polsko-niemieckiego, a w dalszej perspektywie sprawa Gdańska stała się wygodnym pretekstem do rozpętania kolejnej wojny światowej w 1939 r.

Traktat wersalski o WMG
Najważniejsze postanowienia dotyczące Wolnego
Miasta Gdańska zostały zawarte w traktacie wersalskim,
podpisanym przez „mocarstwa sprzymierzone i stowarzyszone” 28 czerwca 1919 r. Sprawy gdańskie były poruszane w artykułach od 100 do 108 traktatu. W tekście
tym ogólnie zostały omówione granice Wolnego Miasta, jego przyszła konstytucja, uprawnienia Ligi Narodów oraz uprawnienia Polski. Wśród tych ostatnich
traktat wersalski wymieniał m.in. włączenie Wolnego
Miasta do polskiego obszaru celnego, zapewniał Polsce
swobodne korzystanie z portu i dróg wodnych, oddawał
jej zarząd nad siecią kolejową oraz prawo do utrzymywania komunikacji pocztowej, telegra icznej i telefonicznej
między portem gdańskim a Polską, gwarantował równe
prawa dla ludności polskiej. Polska otrzymała prawo
do reprezentowania Gdańska na forum międzynarodowym oraz ochrony jego obywateli za granicą. Przewidywano, że uprawnienia Polski zostaną szczegółowo

Kwestie ustrojowe
Powierzchnia Wolnego Miasta Gdańska wynosiła
ok. 1893 km2. Poza samym Gdańskiem terytorium Wolnego Miasta obejmowało również rozległe tereny wiejskie, w jego granicach znalazły się też trzy inne miasta:
Sopot, Nowy Dwór Gdański oraz Nowy Staw. Terytorium Wolnego Miasta zostało podzielone na pięć powiatów, dwa miejskie (Gdańsk i Sopot) oraz trzy wiejskie
(Gdańskie Niziny, Gdańskie Wyżyny oraz Wielkie Żuławy). Na całym tym terenie w 1920 r. zamieszkiwało ponad
350 000 osób, z czego 194 000 w granicach samego Gdańska. W kolejnych latach liczba ludności systematycznie rosła, w latach 30. XX w. nieznacznie przekraczała 400 000.
Pod względem wyznaniowym przeważali ewangelicy
(ok. 55–60%) nad katolikami (ok. 36–39%). Ludność
wyznania mojżeszowego stanowiła nieznaczną mniejszość (ok. 2–3%).
W dniu 14 czerwca 1922 r. została ogłoszona konstytucja Wolnego Miasta Gdańska, która zgodnie z postanowieniami traktatu wersalskiego znalazła się pod gwarancją Ligi Narodów. Według ustawy zasadniczej Gdańsk
był republiką parlamentarną. Władza ustawodawcza
należała do 120-osobowego sejmu (Volkstagu), który był
wybierany na czteroletnią kadencję w demokratycznych,
pięcioprzymiotnikowych wyborach (powszechne, równe,
tajne, bezpośrednie i proporcjonalne). W sejmie zasiadali
przedstawiciele stronnictw politycznych. W ciągu 20 lat

klucz do epoki

omówione w specjalnej konwencji, jaka zostanie zawarta
między Polską a Gdańskiem.
Wytyczeniem granic w terenie miała się zająć trzyosobowa komisja delimitacyjna, w skład której mieli wejść
przedstawiciele Polski i Niemiec oraz Wysoki Komisarz
Ligi Narodów jako jej przewodniczący. Postanowiono
też, że majątek należący do Rzeszy niemieckiej zostanie
przejęty przez mocarstwa sprzymierzone, a następnie
rozdzielony między Polskę i Wolne Miasto.
Postanowienia traktatu wersalskiego weszły w życie
10 stycznia 1920 r. Z tą datą zakończyła działalność dotychczasowa pruska administracja, a jej funkcje przejął
przedstawiciel mocarstw sprzymierzonych, Anglik, sir
Reginald Tower. Od lutego 1920 r. pełnił on zarazem funkcję Wysokiego Komisarza Ligi Narodów. W tym samym
czasie Gdańsk opuściło wojsko niemieckie, a na jego miejsce do miasta wkroczyły oddziały brytyjskie i francuskie. W maju 1920 r. odbyły się wybory do Zgromadzenia
Konstytucyjnego, które miało opracować projekt przyszłej ustawy zasadniczej. Wkrótce też, zgodnie z postanowieniami traktatu wersalskiego, została opracowana
konwencja, regulująca stosunki między Wolnym Miastem
a Polską (konwencja paryska z 15 listopada 1920 r.).
Podpisanie konwencji polsko-gdańskiej umożliwiło o icjalne proklamowanie Wolnego Miasta Gdańska,
co nastąpiło podczas posiedzenia Zgromadzenia Konstytucyjnego 15 listopada 1920 r.
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Mapa Wolnego Miasta Gdańska. Ze zbiorów PAN Biblioteki Gdańskiej
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Ernst Ziehm, prezydent Senatu Wolnego
Miasta Gdańska w latach 1931–1933.
Ze zbiorów Muzeum Gdańska

Moneta o nominale 25 guldenów, wyemitowana w 1923 r. Ze zbiorów Muzeum Gdańska

istnienia Wolnego Miasta Gdańska jego obywatele sześciokrotnie brali udział w wyborach do Volkstagu – w latach: 1920, 1923, 1927, 1930, 1933 i 1935.
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Diecezja gdańska kościoła rzymskokatolickiego
Okres międzywojenny przyniósł dużą zmianę dla gdańskich katolików – po raz pierwszy w swojej historii miasto stało się siedzibą biskupa. Diecezja gdańska, której
granice pokrywały się z granicami Wolnego Miasta
Gdańska, została utworzona w 1925 r. Do rangi katedry
podniesiono kościół pocysterski w Oliwie. Pierwszym
biskupem gdańskim został Edward O’Rourke. Skonfliktowany z nazistami, w 1938 r. został zmuszony do rezygnacji. Zastąpił go Carl Maria Splett – postać kontrowersyjna, w 1946 r. aresztowany i skazany na osiem lat
więzienia za współpracę z nazistami.
Władzę wykonawczą sprawował Senat, pełniący
funkcję rządu Wolnego Miasta Gdańska. W skład Senatu
wchodził prezydent, jego zastępca oraz 20 senatorów
(dzielili się na 7 głównych i 13 pobocznych). Senatorowie
nie musieli być obywatelami gdańskimi, do rządu WMG
powoływano więc niekiedy Niemców pochodzących
z Rzeszy. Senatorowie główni byli wybierani na czteroletnią kadencję, poboczni na czas nieokreślony. Posiedzeniom Senatu przewodniczył prezydent, który reprezentował go na zewnątrz i podpisywał wszystkie dokumenty.
Teoretycznie nie pełnił funkcji głowy państwa, jednak
w praktyce jego rola była znacznie większa, niżby to wynikało z zapisów konstytucji. Pierwszym prezydentem Senatu został Heinrich Sahm, dotychczasowy nadburmistrz
Gdańska. Pełnił swój urząd w latach 1920–1931. Jego następcami byli Ernst Ziehm (1931–1933), Hermann Rauschning (1933–1934) oraz Artur Greiser (1934–1939) –
dwaj ostatni z nominacji partii nazistowskiej (NSDAP).
W 1930 r. za zgodą Ligi Narodów wprowadzono zmiany w gdańskiej konstytucji, m.in. liczbę posłów zmniejszono do 72, a liczbę senatorów do 12 (wliczając prezydenta), zlikwidowano też podział na senatorów głównych
i pobocznych.
Zgodnie z konstytucją Wolne Miasto otrzymało herb
oraz lagę, w których umieszczono dotychczasowe, sięgające XV w. symbole Gdańska (na czerwonym polu dwa
srebrne krzyże, nad nimi złota korona). Językiem urzę-

Znaczek pocztowy wyemitowany z okazji pierwszej rocznicy proklamowania Wolnego Miasta Gdańska, 1921 r.
Ze zbiorów Muzeum Gdańska

dowym był język niemiecki, jednak językowi polskiemu
zagwarantowano specjalne prawa. Konstytucja potwierdzała też, ujęty już w traktacie wersalskim, status Gdańska jako obszaru zdemilitaryzowanego.
W późniejszych latach powstał, nieujęty w konstytucji, hymn Wolnego Miasta Gdańska. Autorem tekstu
był Paul Enderling, muzykę skomponował Georg Göhler.
Innym atrybutem niezależności, nadającym Wolnemu
Miastu charakter quasi-państwowy, była własna waluta.
Początkowo posługiwano się marką niemiecką. Po fali hiperin lacji z lat 1922–1923 Senat gdański podjął decyzję
o przyjęciu z dniem 1 stycznia 1924 r. własnej waluty –
guldena. Emisją monet i banknotów zajmował się specjalnie w tym celu powołany Bank Gdański. Początkowo
gulden gdański stanowił równowartość 0,89 zł. W 1935 r.
Senat przeprowadził dewaluację gdańskiej waluty, zrównując wartość guldena ze złotym polskim.
Poczta Wolnego Miasta Gdańska emitowała własne
znaczki pocztowe. Pierwsza seria znaczków gdańskich –
z wyobrażeniem kogi – została wydana w 1921 r.
Specy icznym dla Gdańska organem, powołanym
do życia na mocy postanowień konwencji paryskiej
z 1920 r., była Rad Portu i Dróg Wodnych w Wolnym
Mieście Gdańsku. Jej zadaniem był zarząd nad gdańskim portem. Powstanie tej struktury było w zasadzie
sprzeczne z postanowieniami traktatu wersalskiego, który w artykule 104 stwierdzał jednoznacznie, że Polsce
zostanie zapewnione „bez żadnych zastrzeżeń swobodne
używanie i korzystanie z dróg wodnych, doków, basenów,
nabrzeży i innych budowli na terytorium Wolnego Miasta, koniecznych dla wwozu i wywozu z Polski”. Trudna
sytuacja Rzeczypospolitej, zmagającej się z zagrożeniem
ze strony Rosji Radzieckiej, sprawiła jednak, że rząd polski zgodził się na to mniej korzystne rozwiązanie.
Rada Portu i Dróg Wodnych składała się z dwóch pięcioosobowych delegacji, gdańskiej i polskiej, oraz prezydenta wybieranego na trzyletnią kadencję. Każda z delegacji dysponowała jednym głosem, a w razie różnicy zdań
decydujący głos należał do prezydenta. Zarówno prezydentowi, jak i członkom Rady przysługiwały przywileje
dyplomatyczne. Trzech pierwszych prezydentów, pełniących tę funkcję w latach 1921–1934, było obywatelami
Szwajcarii (James de Reynier, Hugens de Loes, Charles
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Siedziba Wysokiego Komisarza Ligi Narodów w Gdańsku (pocztówka z 1908 r.). Ze zbiorów PAN Biblioteki Gdańskiej

Benziger). Ostatni prezydent Rady, urzędujący w latach
1934–1939 Johan Nederbragt, pochodził z Holandii.

Kwestia suwerenności Wolnego Miasta
Gdańska

Przedstawicielstwa Ligi Narodów i Polski
Zgodnie z artykułem 102 traktatu wersalskiego Wolne Miasto Gdańsk miało być oddane pod ochronę Ligi
Narodów. Jej przedstawicielem w Gdańsku był Wysoki
Komisarz. W latach 1920–1926 stanowisko to sprawowali głównie Brytyjczycy, co było związane z próbami
poszerzenia strefy wpływów Wielkiej Brytanii w tej
części Europy. W późniejszych latach przedstawicielami Ligi Narodów w Gdańsku byli obywatele Holandii, Włoch, Danii, Irlandii i Szwajcarii. Siedzibą Wysokiego Komisarza był budynek, w którym w czasach
pruskich urzędował dowódca garnizonu gdańskiego
(obecnie Nowy Ratusz przy Wałach Jagiellońskich 1).
Wysoki Komisarz był pierwszą instancją, do której
strony polska i gdańska odwoływały się w sytuacjach
kon liktowych. Jeżeli Wysoki Komisarz nie był w stanie rozstrzygnąć spornych kwestii na miejscu, sprawa
tra iała na posiedzenie Rady Ligi Narodów w Genewie.
Decyzje Rady były ostateczne.
Wysocy Komisarze Ligi Narodów w Wolnym Mieście
Gdańsku
Reginald Tower (Wielka Brytania)
1920
Bernardo Attolico (Włochy)
1920–1921
Richard Haking (Wielka Brytania)
1921–1923
Mervyn Mac Donnell (Wielka Brytania)
1923–1926
Joost Adriaan van Hamel (Holandia)
1926–1929
Manfredo Gravina (Włochy)
1929–1932
Helmer Rosting (Dania)
1932–1933
Seán Lester (Irlandia)
1934–1937
Carl Jakob Burckhardt (Szwajcaria)
1937–1939
W pierwszych latach istnienia Wolnego Miasta Liga
Narodów miała realny wpływ na sprawy gdańskie. Z cza-

13

Wiadomości Historyczne 3/2020

Jednym z problemów żywo dyskutowanych przez cały
okres międzywojenny była kwestia państwowości i suwerenności Wolnego Miasta Gdańska. Sprawa nie była jednoznaczna. Powołany postanowieniami traktatu wersalskiego twór polityczny nosił pewne cechy samodzielnego państwa – miał własne: konstytucję, rząd, parlament,
walutę, herb i lagę. Suwerenność Wolnego Miasta była
jednak ograniczona, ponieważ w myśl artykułu 102 traktatu wersalskiego zostało ono „oddane pod opiekę Ligi
Narodów”, która była gwarantką jego konstytucji i wielokrotnie ingerowała w wewnętrzne sprawy Gdańska.
Szerokie uprawnienia w Wolnym Mieście, ujęte w artykule 104 traktatu wersalskiego, otrzymała też Polska. Wolne
Miasto nie stanowiło samodzielnego podmiotu na arenie
międzynarodowej. Było ono reprezentowane przez rząd
polski, który zatwierdzał też akredytowanych w Gdańsku
przedstawicieli obcych państw (w randzie konsulów).
Mimo tak jednoznacznych postanowień traktatowych,
władze gdańskie od samego początku forsowały tezę
o państwowości Wolnego Miasta. Wynikał stąd zdecydowany opór wobec wszelkich prób ingerencji w wewnętrzne sprawy Gdańska, czy to podejmowanych przez Ligę
Narodów i jej Wysokiego Komisarza, czy też przedstawicieli państwa polskiego. Stanowisko to było sprzeczne
z postanowieniami i duchem odpowiednich przepisów
traktatu wersalskiego, a także gdańskiej konstytucji.
Strona polska z kolei traktowała Wolne Miasto jako twór
o ograniczonej suwerenności, niemający wszystkich cech
państwa, czy wręcz jako terytorium autonomiczne, którego suwerenność była ograniczona szczególnymi uprawnieniami Polski. Wobec tak zróżnicowanego spojrzenia
na kwestię suwerenności Wolnego Miasta między Gdań-

skiem a Polską dochodziło do nieustannych kon liktów
i nieporozumień, które wielokrotnie znajdowały swój
inał na forum Ligi Narodów.
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Gauleiter Albert Forster ogłasza przez radio przyłączenie Wolnego Miasta Gdańska
do III Rzeszy, 1 września 1939 r., fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe

sem pozycja Ligi i reprezentujących ją wysokich komisarzy słabła. Zjawisko to nasiliło się jeszcze po objęciu władzy przez narodowych socjalistów w 1933 r. Do osłabienia pozycji Ligi Narodów przyczyniła się postawa rządu
polskiego, który coraz częściej sprawy gdańskie omawiał
bezpośrednio ze stroną niemiecką, z pominięciem struktur międzynarodowych. Ostatni Wysoki Komisarz Ligi
Narodów, Szwajcar Carl Jakob Burckhardt, został zmuszony do opuszczenia Gdańska 1 września 1939 r.
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Komisarze Generalni Rzeczypospolitej Polskiej
w Wolnym Mieście Gdańsku
Maciej Biesiadecki
1920–1921
Leon Pluciński
1921–1923
Henryk Strasburger
1924–1932
Kazimierz Papée
1932–1936
Marian Chodacki
1936–1939
Szczególne uprawnienia w Wolnym Mieście Gdańsku
otrzymała Polska, o czym mówił ogólnie artykuł 104 traktatu wersalskiego. W latach późniejszych między stronami polską i gdańską zostały podpisane dwa porozumienia, które w szczegółowy sposób regulowały wzajemne
stosunki. Była to tzw. konwencja paryska, podpisana
w Paryżu w listopadzie 1920 r., oraz umowa warszawska zawarta w 1921 r.
Przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej w Wolnym Mieście Gdańsku był Komisarz Generalny. Nazwa
tego stanowiska nawiązywała do funkcji powoływanego
w czasach przedrozbiorowych komisarza królewskiego
w Gdańsku. Strona gdańska nie uznawała jednak tego tytułu, stosując konsekwentnie określenie „przedstawiciel
dyplomatyczny Polski w Gdańsku”. Komisariat Generalny
mieścił się początkowo w budynku przy obecnej ul. Skłodowskie-Curie, później w gmachu przy Nowych Ogrodach
27 (obecnie siedziba Komendy Miejskiej Policji).

Hitleryzacja i likwidacja Wolnego Miasta
Gdańska
Niemal do końca lat 30. XX w. partia narodowosocjalistyczna (NSDAP) nie odgrywała większej roli na scenie
politycznej Wolnego Miasta Gdańska. Jednak wybory

w 1933 r. przyniosły hitlerowcom zdecydowane zwycięstwo. Dysponując absolutną większością, zaczęli – podobnie jak w Rzeszy – w bezpardonowy sposób wprowadzać porządki oparte na ideologii narodowosocjalistycznej. Jedynie ograniczona suwerenność Wolnego
Miasta, czyli wzgląd na relacje z Polską oraz uprawnienia Ligi Narodów zadecydowały, że proces hitleryzacji
przebiegał w Gdańsku nieco wolniej niż w III Rzeszy.
W kolejnych, ostatnich przed wybuchem wojny wyborach do sejmu gdańskiego w 1935 r. hitlerowcy zdobyli
wprawdzie 58% głosów, jednak 42 mandaty, jakie dzięki
temu uzyskali, wciąż nie dawały im możliwości zmiany
konstytucji.
Dysponując przewagą polityczną, strukturami policji
oraz sprawną machiną propagandową narodowi socjaliści przystąpili do bezwzględnej walki z opozycją. Począwszy od 1935 r., likwidowali kolejne partie polityczne
oraz zamykali prowadzone przez nie gazety. Nasiliły się
ataki na zamieszkujących Wolne Miasto Polaków, szczególnie pracowników i funkcjonariuszy polskich instytucji.
Narodowosocjalistyczne władze Gdańska, jawnie łamiąc
konstytucję Wolnego Miasta, praktycznie przestały się
liczyć z Ligą Narodów i reprezentującymi ją wysokimi
komisarzami, którzy mogli jedynie bezsilnie obserwować
rozwój wypadków. Hitlerowska machina propagandowa,
podnosząca hasła powrotu Gdańska do Rzeszy („Heim ins
Reich”), jawnie nawoływała do obalenia traktatu wersalskiego.
Dążenia te zostały wprowadzone w życie 1 września
1939 r., z chwilą wybuchu drugiej wojny światowej.
Wolne Miasto Gdańsk faktycznie przestało istnieć. Już 23
sierpnia 1939 r. Senat gdański mianował szefa miejscowej NSDAP, gauleitera Forstera głową państwa, depcząc
tym samym zapisy konstytucji. Tuż po rozpoczęciu działań wojennych rankiem 1 września 1939 r. Forster ogłosił
nową ustawę zasadniczą, zgodnie z którą Gdańsk został
włączony do III Rzeszy.
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Polacy w Wolnym
Mieście Gdańsku
Marek Adamkowicz

oniec pierwszej wojny światowej i związana
z tym konieczność określenia przyszłości Pomorza Gdańskiego rozbudziły wśród miejscowych
Polaków nadzieje na połączenie z odradzającym się państwem polskim. Samorzutnie
zaczęły powstawać różnego rodzaju organizacje bądź
reaktywowano te, których działalność uległa zawieszeniu w związku z toczonym w latach 1914–1918 konfliktem.
W tym przełomowym okresie pierwszoplanową
rolę odgrywał Podkomisariat Naczelnej Rady Ludowej oraz terenowe rady ludowe i rady żołnierskie.
Struktury te, wraz z zakonspirowaną Organizacją
Wojskową Pomorza, miały na celu ochronę Polaków
przed niemieckimi szykanami i represjami, ale też stały
się bazą dla przygotowywanego zrywu powstańczego. Zakładano, że Gdańsk wraz terenem dawnych Prus
Królewskich zostanie przywrócony Polsce w drodze
akcji zbrojnej.
Sygnałem do rozpoczęcia walki miało być przybycie
z Francji do Gdańska, drogą morską, Armii Polskiej
pod dowództwem gen. Józefa Hallera. Do tego jednak nie doszło. Niemcy ujawnili polskie plany, nadając im szczególnego rozgłosu w grudniu 1918 r., kiedy to w mieście zatrzymał się przejazdem Ignacy Jan
Paderewski, pianista i orędownik sprawy polskiej
na arenie międzynarodowej, który kilka tygodni później został premierem. Doszło wówczas do spotkania
z liderami społeczności polskiej, co w prasie niemieckiej zostało przedstawione jako element przygotowań
do opanowania Gdańska. Ostatecznie, w obliczu niemieckich protestów, „błękitna armia” została przewieziona do Polski koleją, przez terytorium Niemiec, a wyjaśnienie sprawy przynależności państwowej spornych
terenów oddane zostało w ręce dyplomatów.

K

W dyskusjach, jakie toczyły się na ten temat na paryskiej konferencji pokojowej, istotną rolę odgrywał
czynnik demogra iczny. Zarówno strona polska, jak
i niemiecka starały się wykazać, że na spornym obszarze to właśnie przedstawiciele ich nacji dominują
liczebnie. Determinacja, z jaką to czyniono, była po1

chodną m.in. zapisów planu pokojowego prezydenta
Stanów Zjednoczonych Thomasa Woodrowa Wilsona,
który w punkcie 13 zaproponował, aby niepodległe
państwo polskie powstało „na terytoriach zamieszkanych przez ludność bezsprzecznie polską, z wolnym
dostępem do morza”. W ówczesnych realiach oznaczało
to, że droga Polski nad Bałtyk prowadzi przez byłe
Prusy Królewskie, a możliwość korzystania z portu
gdańskiego warunkuje byt odrodzonego państwa.
O ile drogą targów udało się doprowadzić do przyznania Polsce większości byłych Prus Królewskich,
o tyle Gdańsk wraz z najbliższą okolicą został ogłoszony Wolnym Miastem, w którym Polacy i państwo polskie otrzymali szereg uprawnień, przy jednoczesnym
zachowaniu politycznej, kulturowej i gospodarczej
dominacji Niemców. Mimo takiego rozstrzygnięcia
przez cały okres międzywojenny toczyły się, głównie
w publicystyce, spory o liczebność Polaków w Wolnym
Mieście Gdańsku. Nie przyniosły one rozstrzygnięcia,
podobnie zresztą jak i późniejsze dyskusje. Stąd w polskiej perspektywie badawczej przyjmuje się, że Polacy
stanowili 9–13% ogółu mieszkańców, podczas gdy
statystyki niemieckie mówią o kilku zaledwie procentach1.
Wspomniane rozbieżności próbował już w latach
20. XX w. wyjaśnić Tadeusz Kijeński. Przypomniał on,
że według spisu z 1910 r. na terenie późniejszego
Wolnego Miasta było 318 099 osób, z czego Polaków
10 913, tj. 3,4%. Z kolei spis przeprowadzony w 1923 r.
wykazał, że osób posługujących się mową ojczystą pol-

H. Stępniak, Ludność polska w Wolnym Mieście Gdańsku 1920–1939, Gdańsk 1991, s. 33–42.
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Ilu było Polaków w Gdańsku?

Uroczystość poświęcenia sztandaru polskich harcerzy w Gdańsku, 1928; fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 1-Z-737
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ską lub polską i niemiecką było 13 656. Kijeński uznał
te dane za rażąco zaniżone i na podstawie własnych
szacunków stwierdził, że spośród 392 730 mieszkańców Wolnego Miasta Polakami jest 16 095 obywateli
gdańskich i 19 660 obywateli polskich. Łącznie było
to 35 755 osób, czyli 9,1% (dane według stanu z początku 1929 r.)2.
Rok później, w marcu 1930 r., redaktor Władysław
Cieszyński na łamach „Gazety Gdańskiej” ogłosił,
że „liczbę Polaków autochtonów określić należy na
40–50 000, z czego uświadomionych narodowo mniej
lub więcej 20 000”3. Jednocześnie zaznaczył, że „cyfrę napływowego żywiołu polskiego na terenie W.M.
Gdańska z obywatelstwem niegdańskim, lecz polskiem
dosięga mniej więcej cyfry tubylców uświadomionych
[narodowo]”4. Według Cieszyńskiego ludność polska
na terytorium gdańskim dzieliła się na trzy kategorie:
żywioł robotniczy, mieszczański i rolniczo-wiejski.
Jej słabością była natomiast zbyt skromna w stosunku
do potrzeb reprezentacja inteligencji5.
Skupiska Polaków były na terytorium gdańskim rozrzucone w sposób nierównomierny. Kijeński wyliczał,
że najwięcej, bo 21,1% ogółu mieszkańców Polacy stanowili w Sopocie, w Gdańsku było to 10,7%, natomiast
w powiatach ziemskich odpowiednio: Wyżyny Gdańskie – 8,8%, Niziny Gdańskie – 1,5%, Wielkie Żuławy
– 2,2%.
Polskie szacunki były przez Niemców krytykowane jako zawyżone. Przykładem może być opublikowany 2 września 1939 r., więc nazajutrz po wybuchu wojny, artykuł w „Danziger Neueste Nachrichten”,
w którym potwierdzano tezę, że „na całym terenie
gdańskim istnieje tylko 3 proc. mniejszości polskiej”.
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Pułapka nazwisk
Ustalenie dokładnej liczby Polaków jest zadaniem
niezwykle trudnym, być może nawet niewykonalnym.
Przede wszystkim ze względu na nieustanny ruch
ludności, wynikający chociażby z aktualnej koniunktury gospodarczej czy sytuacji politycznej. Co ważne, zjawiska te miały przełożenie na kwestie tożsamościowe
i deklarowanie swojej polskości bądź niemieckości;
w zależności od tego można było otrzymać lub stracić
posadę, mieszkanie czy też pomoc socjalną.
Nie bez znaczenia w wyborach związanych z autoidenty ikacją były doświadczenia pokoleniowe,
co obrazowo wyjaśnił Brunon Zwarra, pisarz dorastający w czasach Wolnego Miasta. W pierwszym tomie
Wspomnień gdańskiego bówki napisał o swoich sąsiadach z ulicy Biskupiej w Gdańsku następująco: „Starzy
Schodrowscy mówili jeszcze łamanie po polsku, podobnie jak Scherwińscy, Czoskowie, Dembińscy, Ignatowitzowie i wielu innych mieszkańców tej ulicy. Czuli
2
3
4
5
6

Premier Kazimierz Bartel (x) podczas wizyty w Gdańsku. Towarzyszy mu m.in. komisarz generalny RP Henryk Strasburger (xx), luty 1929; fot. Narodowe Archiwum
Cyfrowe, sygn. 1-D-2105-5

Erazm Czarnecki, polski poseł do Volkstagu Wolnego Miasta Gdańska; fot. Narodowe
Archiwum Cyfrowe, sygn. 1-Z-729a

się jednak już Niemcami, chociaż na przykład krawiec
Dembiński, mieszkający pod numerem 32, ogłaszał się
jeszcze w 1926 roku w «Związkowcu», organie Zjednoczenia Zawodowego Polskiego w Gdańsku. Jego synowie oraz chłopcy z podobnych rodzin pochodzenia
polskiego nie mieli wszakże z polskością żadnej więzi.
Należeli do DJK (Deutsche Jugend-Kraft), katolickiej
organizacji młodzieżowej, która została później przez
hitlerowców rozwiązana. Jednak i wśród ludzi o niepolskich nazwiskach byli tacy, którzy mówili nawet
płynnie po polsku. Jakież było w maju 1945 roku moje
zdziwienie, gdy spotkałem na tej ulicy znanego mi z widzenia starszego urzędnika gdańskiego, którego nie
podejrzewałem przed wojną o jakieś wiązki z polskością, a mówiącego nagle płynnie po polsku”6.
O tym, że interpretowanie narodowości wyłącznie
na podstawie brzmienia nazwiska bywa zwodnicze,
mówi też anegdota związana z wizytą w Gdańsku sze-

T. Kijeński, Ilu jest Polaków na terenie Wolnego Miasta Gdańska, „Rocznik Gdański” 1928/1929, t. 2/3, s. 113–122.
W. Cieszyński, Ludność polska na obszarze W.M. Gdańska, „Gazeta Gdańska” nr 54 z 7 marca 1930, s. 6.
Tamże.
Tamże.
B. Zwarra, Wspomnienia gdańskiego bówki, t. 1, Gdańsk 1984, s. 13–14.
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fa polskiego rządu. Kiedy w 1929 r. o icjalna delegacja
udała się do Wolnego Miasta, na jej czele stał premier
Bartel, któremu towarzyszyli: minister komunikacji
inż. Kühn, komisarz generalny RP dr Strasburger, pracownik Komisariatu Generalnego RP dr Weyers, korespondent Polskiej Agencji Telegra icznej redaktor
Sonneburg. Natomiast stronę gdańską reprezentowali
Niemcy: wiceprezydent Senatu Wierciński, senator
spraw wewnętrznych Arczyński, senator ds. handlu
Jewelowsky, kierownik biura prasowego Lubiansky
i przedstawiciel prezydium policji Pokrzywiński7.

Reprezentacja polityczna
Przez cały okres istnienia Wolnego Miasta przedstawiciele gdańskich Polaków zasiadali w miejscowym parlamencie, tj. Volkstagu. Najwięcej, bo siedmiu, było ich w pierwszej kadencji (lata 1920–1923).
W kolejnych kadencjach liczba ta stopniała do pięciu
(1923–1927), następnie do trzech (1928–1930), ostatecznie zaś do dwóch (1930–1933, 1933–1935/1935–
1939). Trzeba wszakże zaznaczyć, że z biegiem czasu
zmieniła się też ogólna liczna parlamentarzystów. O ile
w latach 1920–1930 Volkstag składał się ze 120 posłów, o tyle w późniejszym okresie było ich 72.
Potencjalnie Polacy miewali szanse na zdobycie
większej liczby mandatów. Nie wszyscy jednak głosowali na listę polską. Kazimierz Sołtysik, dyrektor
Szkoły Średniej Macierzy Szkolnej, zauważał, że: „Wolne Miasto przeprowadza wybory przy pomocy policji
i czynników urzędowych, tak, iż wyborcy uzależnieni
urzędowo i ekonomicznie poddają się łatwo terrorowi,
po drugie duża ilość głosów polskich tonie na liście katolickiej partii centrowej, gdyż dla wielkiego odsetka obywateli gdańskich katolicyzm jest, jak za dawnych zaborczych
czasów, synonimem polskości i wpływ księży niemieckich,
opiekunów danej para ii, jest silniejszy nad wszystkie
inne argumenty”8.
Innym ważnym czynnikiem obniżającym poparcie
dla kandydatów polskich były podziały środowiskowe. Przezwyciężono je wprawdzie w drugiej połowie
lat 30., lecz było to za późno, aby polscy reprezentanci
mogli odgrywać istotniejszą rolę w opanowanym przez
hitlerowców Volkstagu. O skali ich dominacji najlepiej
świadczy fakt, że w przededniu drugiej wojny światowej
jedynie polscy posłowie – Bronisław Budzyński i Antoni Lendzion – reprezentowali opozycję w gdańskim
parlamencie.

Wiodącą rolę w życiu społeczności polskiej w początkowym okresie istnienia Wolnego Miasta odgrywała
Gmina Polska. Do utworzonej wiosną 1921 r. organizacji, określanej jako „bezpartyjna, polska, wszechstanowa i katolicka”, mogły należeć osoby z obywatelstwem
7

gdańskim (członkowie zwyczajni), choć przewidywano
też przyjmowanie Polaków przebywający stale lub
czasowo na terenie Wolnego Miasta o innej przynależności państwowej (członkowie nadzwyczajni). Ci
drudzy nie mieli jednak ani czynnych, ani też biernych
praw wyborczych. Przyjęcie tego rodzaju zapisów statutowych oznaczało w praktyce wprowadzenie rozróżnienia na Polaków miejscowych i napływowych, co z jednej strony osłabiało Gminę Polską liczebnie, z drugiej zaś
zabezpieczało ją przed przejęciem przez przybyszów.
W drugiej połowie lat 20. Gmina Polska weszła w fazę
głębokiego kryzysu wewnętrznego. Jego powodem
były m.in. odmienne wizje funkcjonowania organizacji,
ambicje osobiste działaczy oraz stosunek do Polaków
przybyłych spoza Wolnego Miasta. Nie bez znaczenia
były też relacje z władzami polskimi. Po przeprowadzonym przez Józefa Piłsudskiego w maju 1926 r. zamachu
stanu rozpoczęła się w Polsce era rządów sanacyjnych,
tymczasem w Gdańsku wpływy wśród ludności polskiej zachowała endecja.
Spory te doprowadziły do powstania w 1933 r. konkurencyjnej organizacji, a mianowicie Związku Polaków w Wolnym Mieście Gdańsku, który za cel działalności stawiał zjednoczenie miejscowych Polaków
„w jednolitej, zwartej i karnej organizacji narodowej dla
celów politycznych, kulturalnych, społecznych i gospodarczych”. Zadania te miały być realizowane pod duchowym przywództwem Józefa Piłsudskiego, a zasadą
działania członków organizacji w relacjach wzajemnych
– solidarności i poczucie wspólnoty w myśl hasła: „jeden
za wszystkich, wszyscy za jednego”.
Narodziny Związku Polaków odbyły się w momencie
kluczowym dla Wolnego Miasta Gdańska, mianowicie
tuż po wyborach do Volkstagu, w których większość
zdobyła NSDAP. Niestety, mimo świadomości zagrożeń
płynących ze strony nazistów, podziały w łonie społeczności polskiej okazały się silniejsze. Wyrazem
tych obaw było chociażby stanowisko Polskiego Ko-

A. Męclewski, Celnicy Wolnego Miasta: z działalności polskich inspektorów celnych w Wolnym Mieście Gdańsku w latach 1923–1939, Warszawa 1971, s. 36.
8
K. Sołtysik. Szkolnictwo polskie na terenie W.M. Gdańska, [w:] Macierz Szkolna w Gdańsku: 1921–1936, Gdańsk [1936], s. 17.
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Gmina Polska i Związek Polaków

Polski transparent w trakcie kampanii wyborczej do Volkstagu; fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 1-E-6136-2
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mitetu Wyborczego (PKW) z maja 1933 r., w którym
stwierdzano, że jeśli hitlerowcy zdobędą w parlamencie
większość absolutną, to „wierni swym hasłom sytuację
Gdańsku doprowadzą do takiego absurdu, z którego będzie tylko jedno wyjście: Wojna!”9.
Głos PKW nie był odosobniony. Do podobnych wniosków doszedł już wcześniej Ksawery Pruszyński, który
jako korespondent kilku gazet polskich przybył do Wolnego Miasta w lipcu 1932 r. Owocem jego pobytu była
książka pt. Sarajewo 1914, Szanghaj 1932, Gdańsk 193?.
Tytuł tej pracy, odnoszący się symbolicznie do miejsc,
w których wybuchła pierwsza wojna światowa i wojna
japońsko-chińska, wskazywał zarazem, że Wolne Miasto
stanie się zarzewiem kolejnego kon liktu.
Wiosną 1937 r. Gmina Polska i Związek Polaków doszli do porozumienia i w ramach akcji scaleniowej powstała Gmina Polska Związek Polaków. Analogicznie
połączyły swe siły konkurencyjne dotychczas związki
zawodowe: Zjednoczenie Zawodowe Polskie i Polskie
Zrzeszenie Pracy przekształciły się Zjednoczenie Zawodowe Polskie Zrzeszenie Pracy.
Działania integrujące, jakkolwiek zasadne i oczekiwane przez społeczność polską, okazały się spóźnione
w stosunku do zmian, jakie zaszły w życiu Wolnego Miasta, które w owym czasie było już niemal całkowicie
znazy ikowane.

Organizacyjna mozaika
Gdańscy Polacy nie tylko byli aktywni w polityce, lecz
także starali się akcentować swoją obecność na niwie
społecznej, kulturalnej, sportowej czy naukowej.
Wspomniany redaktor Cieszyński, notabene wiceprezes
Gminy Polskiej, podawał, że w 1930 r. istniało blisko 70
organizacji polskich, w tym studencka Bratnia Pomoc,
Klub Sportowy Gedania, Liga Morska i Rzeczna, Misja
Dworcowa, Polski Biały Krzyż, Polski Czerwony Krzyż,
Towarzystwo Czytelni Ludowych, Towarzystwo Gimnastyczne Sokół, Towarzystwo Nauczycieli Polskich, Towarzystwo Polek, Towarzystwo Przyjaciół Nauki i Sztuki,
Zjednoczenie Polskich Kupców i Przemysłowców, Związek Pracowników Kupieckich, Związek Kolejowców,
nadto towarzystwa śpiewacze, kluby towarzyskie, harcerstwo i związki kombatanckie10.
Istotną rolę w życiu gdańskich Polaków odgrywał
Kościół katolicki, aczkolwiek i on był zdominowany
przez Niemców. Polskich duchownych było niewielu,
niemniej pod ich opieką funkcjonowało Katolickie Stowarzyszenie Kobiet, Katolickie Stowarzyszenie Mężczyzn, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej i inne. Rolę
integrującą dla tego rodzaju organizacji odgrywał Centralny Komitet Katolików-Polaków Diecezji Gdańskiej.
Znaczącym osiągnięciem było zbudowanie w Gdańsku
dwóch polskich świątyń. Najpierw staraniem Towarzystwa Budowy Kościołów Polskich w Wolnym Mieście
9

„Straż Gdańska” nr 2 z 9 maja 1935, s. 1.
W. Cieszyński, dz.cyt., s. 6.
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Motocykliści z klubu Gedania jako zdobywcy pierwszej nagrody w zjeździe gwiaździstym w Warszawie. Na uwagę zasługują gdańskie numery rejestracyjne, 1934;
fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 1-S-1432-5

Gdańsku udało się zaadaptować na cele sakralne dawną
ujeżdżalnię we Wrzeszczu. W ten sposób powstał, poświęcony w 1925 r., kościół pw. św. Stanisława Biskupa
Męczennika, w którym posługę sprawował ks. Bronisław Komorowski, jeden z liderów społeczności polskiej. Świątynia była sercem tzw. Polenhofu, czyli osiedla
zamieszkałego w znacznej części przez Polaków, na terenie którego znajdowała się siedziba Klubu Sportowego
Gedania, najliczniejszego wśród gdańskich klubów!
Z kolei w 1932 r. odbyło się poświęcenie nowo wybudowanego kościoła Chrystusa Króla. Funkcje sakralne miał
on pełnić tylko czasowo, planowano bowiem wybudować
w pobliżu większą, reprezentacyjną świątynię. Zamierzeń
tych nie udało się jednak zrealizować ze względu na wybuch drugiej wojny światowej. Rektorem kościoła Chrystusa Króla był ks. Franciszek Rogaczewski, który podobnie
jak ks. Komorowski należał do grona czołowych osobistości polskiego życia społecznego. Był on m.in. kapelanem
pocztowców i kolejarzy, założycielem i opiekunem różnego
rodzaju stowarzyszeń, inicjatorem pieszych pielgrzymek
Polaków do sanktuarium w Świętym Wojciechu.
Aspiracje gdańskich Polaków co do miejsc kultu były
większe, ale budowa kolejnych świątyń napotykała
na przeszkody zarówno ze strony władz świeckich,
jak i kościelnych. O ile udało się stworzyć kaplice
w baraku sióstr dominikanek przy Gimnazjum Polskim
(przeniesioną później do gmachu Dyrekcji Kolejowej) oraz na terenie dawnych koszar w Nowym Porcie
i na Westerplatte, o tyle w sferze planów pozostała budowa kościoła polskiego w Sopocie czy też w Oliwie.

Edukacja – klucz do polskości
Rozbudzanie polskiej świadomości narodowej nie byłoby możliwe na szerszą skalę, gdyby nie działalność Macierzy Szkolnej. Założenie w 1921 r. organizacji oświatowej było wynikiem sytuacji panującej w Wolnym Mieście,
którego władze były co prawda zobowiązane utrzymywać
szkolnictwo polskie, ale jedynie na poziomie podstawowym. Odbywało się to w sposób dalece odbiegający
zarówno od potrzeb, jak i oczekiwań Polaków. W tzw.
szkołach senackich brakowało nauczycieli znających język polski na odpowiednim poziomie, a do tego życzliwie
ustosunkowanych do dzieci pobierających naukę. Poza
tym brakowało podręczników i programów nauczania.

W polskiej służbie pocztowej i kolejowej

Polski pocztowiec Wiktor Matowski na gdańskiej ulicy, 1925; fot. Muzeum Poczty
Polskiej

a w następnym roku podpisana została tzw. umowa
warszawska. Jakkolwiek dokumenty te wyznaczyły
ramy stosunków dwustronnych, to jednocześnie stały
się zarzewiem kon liktów związanych z interpretacją
przyjętych ustaleń.
Przykładem może spór, do którego doszło wraz
z uruchomieniem 5 stycznia 1925 r. Polskiego Urzędu Pocztowo-Telegra icznego Gdańsk 3 przy Heveliusplatz (obecnie pl. Obrońców Poczty Polskiej) i związanym z tym umieszczeniem na terenie śródmieścia
skrzynek pocztowych z polskim godłem. Jeszcze tej
samej nocy wszystkie zostały uszkodzone przez „nieznanych sprawców”, a sprawę zaogniło wysunięte przez
władze gdańskie żądanie ich usunięcia. Na to strona
polska nie wyraziła zgody, argumentując, że jedynie
realizuje prawa zapisane w umowie warszawskiej.
W kolejnych tygodniach kon likt przybrał na sile, a rozstrzygnięcie nastąpiło we wrześniu 1925 r., kiedy Stały
Trybunał Sprawiedliwości Międzynarodowej i specjalna
Komisja Ekspertów Ligi Narodów, a w końcu Rada Ligi
Narodów, przyznała rację Polsce. Potwierdzono, że
ma ona prawo prowadzenia własnej służby pocztowej,
przy czym zawartym w traktacie wersalskim i późniejszych umowach pojęciem „portu” objęto również gdańskie śródmieście w ściśle określonych granicach14.
Werdykt był dużym sukcesem Rzeczypospolitej, co
nie zmienia faktu, że polska służba pocztowa odgrywała marginalną rolę w działalności pocztowej, telegraicznej i telefonicznej na terenie Wolnego Miasta. Dominująca pozycja należała bowiem do poczty gdańskiej,
choć początkowo, tuż po pierwszej wojnie światowej,
czyniono plany, aby to Polska przejęła zarząd nad całą
obsługą pocztowo-telekomunikacyjną. To jednak okazało się niemożliwe m.in. ze względu kadrowych i inansowych. Ostatecznie uruchomiono więc tylko trzy urzędy.
Oprócz głównego, na Heveliusplatz, który jako jedyny
był dostępny dla publiczności i gdzie mieściła się Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów RP w Gdańsku, istniały
placówki na Dworcu Głównym (tzw. poczta kolejowa)
oraz przy Dworcu Wiślanym (tzw. poczta morska).
11
12
13
14

K. Sołtysik, dz.cyt., s. 57.
Tamże.
Tamże, s. 18.
F. Bogacki, Poczta Polska w Gdańsku, Warszawa 1978, s. 43–52.
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Rozwój polskiego życia społecznego nie byłby tak intensywny, gdyby nie wsparcie udzielane przez różnego
rodzaju podmioty w Polsce. Nie bez znaczenia było też
istnienie na miejscu zaplecza instytucjonalnego w postaci Polskich Kolei Państwowych i Poczty Polskiej,
których obecność na terenie Wolnego Miasta wynikała
z podpisanego 28 czerwca 1919 r. traktatu wersalskiego.
W artykule 104 znajdował się zapis mówiący, że Polsce
zostanie zapewniony nadzór i zarząd Wisły i całej sieci
kolejowej w granicach Wolnego Miasta, za wyjątkiem
tramwajów i innych kolei, służących głównie potrzebom
Wolnego Miasta, jak również nadzór i zarząd komunikacji pocztowych, telegra icznych i telefonicznych między
Polską i portem gdańskim.
Te ogólne zasady miały zostać uszczegółowione,
co też niebawem się stało. W 1920 r. Rzeczypospolita
i Wolne Miasto Gdańsk zawarły konwencję paryską,
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Aby temu zaradzić, stworzono system szkolnictwa
prywatnego, czym zajęła się właśnie Macierz Szkolna.
Dzięki wieloletnim wysiłkom zbudowała ona sieć placówek, obejmujących ochronki (przedszkola), szkoły powszechne i średnie. Największym osiągnięciem
było jednak otwarcie w 1922 r. Gimnazjum Polskiego, które wyróżniało się doborową kadrą pedagogiczną i wysokim poziomem kształcenia. Placówki te były
nie tylko nośnikiem polskiej tradycji i języka, ale też
odgrywały ważną funkcję społeczną, na co zwracał
uwagę chociażby Kazimierz Sołtysik. Przyznawał on,
że: „Dzieci gdańskie uważane są na ogół za mało zdolne. Nie jest to jednak zupełnie ścisłe. Trzeba wziąć pod
uwagę, skąd pochodzą. Same rodziny ubogich wyrobników, najniższych funkcjonariuszy kolejowych i innych
urzędów – zatem brak pomocy, jaką kiedy indziej daje
środowisko i atmosfera domowa. Brak im niewątpliwie
zamiłowań i zdolności do nauk humanistycznych, natomiast jest bardzo wiele talentów w dziedzinie przyrody
i matematyki, oraz bardzo wiele zamiłowania w dziedzinie robót, rysunków i wszelkich zajęć praktycznych”11.
Zaskoczenie w społeczeństwie gdańskim budziły
stosowane w szkołach Macierzy Szkolnej metody edukacyjne, o czym również Kazimierz Sołtysik wspomina: „W swoich poglądach wychowawczych są rodzice
naszych uczniów bardzo konserwatywni i nie mogą
zapomnieć metod i środków dawnej szkoły niemieckiej.
Jednym z tych środków jest chłosta. Zdaje mi się, że niedaleko odejdę od prawdy, jeżeli powiem, że we wielu
domach bicie uważa się za najbardziej skuteczny sposób porozumiewania się z dziećmi. Toteż przyszedłszy
do naszej szkoły rodzice dziwią się, że w niej się nie bije
i często proszą nas o powrócenie do tych metod [sic!]”12.
Wbrew zawartym z Rzeczpospolitą umowom, władze Wolnego Miasta starały się blokować rozwój polskiej oświaty. Według szacunków Macierzy Szkolnej
w 1935 r. powinno było korzystać z niej około 10 000
dzieci. W rzeczywistości było ich zaledwie 3787, zarówno w szkolnictwie publicznym, jak i prywatnym13.
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Nieco inaczej wyglądała sprawa z koleją, która początkowo znajdowała się w rękach gdańskich. W dniu
1 grudnia 1920 r. utworzona została Dyrekcja Kolei
Wolnego Miasta (Freistadt-Eisenbahn-Direktion),
a dopiero w następnym roku powstała polska Dyrekcja Kolei Państwowych w Gdańsku, przekształcona
w 1929 r. w Dyrekcję Okręgową Kolei Państwowych Gdańsk.
Kon likt z władzami Wolnego Miasta, które protestowały przeciw jednoczesnemu zarządzaniu przez
Polskę tutejszą siecią kolejową oraz znajdującą się na
terenie województwa pomorskiego, doprowadził do
tego, że w 1933 r. dyrekcja została przeniesiona do
Torunia, niektóre zaś wydziały do Bydgoszczy. Na
miejscu pozostawiono Gdańskie Biuro Polskich Kolei
Państwowych. Zmiana ta spowodowała odpływ polskiej kadry z Wolnego Miasta, z drugiej jednak strony
poprawiły się warunki lokalowe organizacji polskich,
które przeniosły się do zwolnionych pomieszczeń
w budynku Dyrekcji.
Polscy kolejarze, pocztowcy czy też pełniący służbę na terenie Wolnego Miasta celnicy wyróżniali się
umundurowaniem. Z tego względu, jako reprezentanci Rzeczypospolitej, często padali o iarą niemieckich napaści. Ataki te zaczęły się mnożyć zwłaszcza
w okresie poprzedzającym bezpośrednio wybuch
drugiej wojny światowej. Jak podaje Brunon Zwarra,
od marca do czerwca 1939 r. Komisariat Generalny
RP odnotował ok. 800 meldunków o zajściach i napadach15. W tej sytuacji wypełnianie obowiązków
służbowych wiązało się z codziennym niebezpieczeństwem. Co ważne, o ile na Poczcie Polskiej pracowali
w zasadzie sami Polacy, to skład narodowościowy
kolejarzy był zróżnicowany. Nie pozostało to bez
wpływu na sposób funkcjonowania miejscowej służby kolejowej, gdzie dochodziło do wewnętrznych konliktów.
Według stanu z 31 sierpnia 1939 r. na obszarze
Wolnego Miasta Gdańska było zatrudnionych ogółem
4028 pracowników kolejowych, w tym: 1931 obywateli gdańskich narodowości polskiej, 2049 obywateli
gdańskich narodowości niemieckiej i 48 obywateli polskich. Wśród niemieckich kolejarzy było 910
członków NSDAP, w tym 165 członków SS i 216 członków SA16.
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Czas terroru
W dniu poprzedzającym wybuch wojny dane te
były tylko teoretyczne. W rzeczywistości część polskich kolejarzy była już aresztowana lub wyjechała
do Polski.
Zatrzymywania odbywały się pod rozmaitymi
pretekstami, a ich celem było m.in. sparaliżowanie
15

działań, które mogłyby utrudnić prowadzenie przez
Niemców akcji militarnej. Obawy te nie były pozbawione podstaw, gdyż wielu kolejarzy, ale też pocztowców (choć oczywiście nie tylko oni) było weteranami
poprzednich wojen i powstań. A jeśli nawet nie doświadczyli służby frontowej, to odbywali oni szkolenia w ramach przysposobienia wojskowego.
Ostatecznie udział w bezpośredniej walce na
terenie Gdańska wzięła – nie licząc żołnierzy z Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte – tylko załoga urzędu pocztowego przy Heveliusplatz.
Zaatakowana 1 września 1939 r., równocześnie ze
szturmem na składnicę, skapitulowała po całodniowym oblężeniu, które zwieńczyło podpalenie budynku przez Niemców. Spośród blisko 60 osób, które go
broniły, wojnę przeżyło zaledwie pięć. Reszta poległa,
zmarła z ran lub została rozstrzelana na mocy wyroku
śmierci, wydanego nieprawnie przez sąd polowy.
Polacy aresztowani w dniach poprzedzających
wybuch wojny tra iali do więzienia na Schiesstange
(ul. Kurkowa), natomiast od 1 września większość
osadzano w obozie urządzonym Victoriaschule, tj.
szkole dla dziewcząt przy Holzgasse (ul. Kładki). Tam
ich bito i poniżano. Dalszy szlak gehenny prowadził
przez obozy w Nowym Porcie, Granicznej Wsi oraz
Stuttho ie. Część zatrzymanych została zamordowana w Lesie Piaśnickim pod Wejherowem i w innych
miejscach kaźni17.
Symbolem zagłady społeczności polskiej z Wolnego Miasta stały się dwie egzekucje przeprowadzone
w obozie Stutthof. W pierwszej, 11 stycznia 1940 r.,
rozstrzelanych zostało 23 wybitnych działaczy, w kolejnej, 22 marca tego samego roku, zgładzono 67 osób.
Wachlarz represji względem Polaków z Wolnego
Miasta Gdańska, które już pierwszego dnia wojny zostało wcielone do Rzeszy, był bardzo szeroki. Obejmował m.in. likwidacje wszelkich organizacji, przejęcie
mienia, w tym należącego do osób prywatnych, deportacje na teren Generalnego Gubernatorstwa lub na
roboty przymusowe w głąb Niemiec. W późniejszym
okresie objęci oni zostali przymusowym poborem do
Wehrmachtu.
Dokładna liczba o iar spośród gdańskiej Polonii do
dziś pozostaje nieznana. Zdaniem Brunona Zwarry
było to około 4000, natomiast Piotr Semków sporządził imienną listę obejmującą 620 nazwisk; skądinąd
wiadomo, że jest ona niekompletna i wymaga uzupełnienia18.
Polonia gdańska, mniejszość polska
Ze względu na specy iczny status Wolnego Miasta
Gdańska mieszkający na jego terenie Polacy powszechnie określani są mianem Polonii. Pojawia-

Gdańsk 1939. Wspomnienia Polaków-Gdańszczan, red. B. Zwarra, Gdańsk 1984, s. 323.
Tamże, s. 112.
17
E. Grot, Victoriaschule w Gdańsku – przejściowy obóz dla jeńców cywilnych, 1–15 września 1939, [w:] Historie gdańskich dzielnic. Stare
Przedmieście, t. 2, red. J. Dargacz, K. Kurkowska, Gdańsk 2019, s. 449–467.
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Nowa rzeczywistość
Ci, którym udało się przetrwać i próbowali po wojnie rozpocząć życie na nowo, mieli problem z odnalezieniem się w nowej rzeczywistości. Na terenie byłego Wolnego Miasta Gdańska radykalnie zmienił się
bowiem skład ludności. Niemcy zostali wysiedleni
za Odrę, a ich miejsce zajęła ludność napływowa, zazwyczaj nierozumiejąca lokalnej specy iki. Powszechnym zjawiskiem były więc szykany, oskarżania
gdańskich Polaków o kolaborację z Niemcami (!)
czy pozbawianie mieszkań. Musieli oni również stanąć przed komisją wery ikacyjno-rehabilitacyjną,
gdzie udowadniali swoją… polskość. Wielu, mimo pozytywnego przejścia procedur, w późniejszym okresie
zdecydowało się na wyjazd do Niemiec.
Wydarzeniem uznawanym za ostatnią wielką manifestację gdańskiej Polonii był pogrzeb Michała
Bellwona, współorganizatora Poczty Polskiej w Gdańsku, którego biogra ia łączy kilka epok. Rozpoczętą
w okresie zaborów działalność społeczną i narodową,
kontynuował w międzywojennym Gdańsku, przeżył
czas wojny, a po jej zakończeniu reprezentował środowisko polskich Gdańszczan. Zmarł 6 lipca 1948 r.,
a jego pogrzeb na gdańskim cmentarzu Srebrzysko
zgromadził tłumy.

Polacy
w Wolnym Mieście Gdańsku
z wykorzystaniem analizy SWOT
Analiza SWOT to metoda polegająca na wieloaspektowym rozpatrywaniu określonego zagadnienia, problemu. Jej nazwa powstała od pierwszych
liter angielskich słów: Strengths (mocne strony),
Weaknesses (słabe strony) oraz Opportunities (szanse) i Threats (zagrożenia). Dokonując analizy SWOT,
uczniowie pracują samodzielnie, w grupach bądź
wspólnie nad rozwiązaniem problemu przedstawionego przez nauczyciela. Wymaga to od nich ustosunkowania się do omawianej kwestii i zgromadzenia
odpowiednich argumentów. W tym celu uzupełniają
specjalnie przygotowaną tabelę. Dzięki temu mogą
dokładnie przeanalizować podjęte decyzje oraz
ustalić ich skutki – zarówno pozytywne, jak i negatywne. Poznają również korzyści oraz ewentualne
zagrożenia wynikające z dokonanego wyboru. Metoda pomaga dostrzegać różne aspekty poruszanego
zagadnienia, weryfikować własne poglądy, a także
formułować wnioski.
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Przykładowa analiza SWOT do zagadnienia
„Sytuacja Polaków w Wolnym Mieście Gdańsku”
Sytuacja Polaków w Wolnym Mieście Gdańsku
Mocne strony
Słabe strony
● uprawnienia i prawa na- ● niewielka

●

●

●

●

dane Polakom mieszkającym w Wolnym Mieście
Gdańsku
duża liczba polskich organizacji kulturalnych, społecznych i sportowych
działalność Polskich Kolei Państwowych i Poczty
Polskiej
Szanse
możliwość wzięcia udziału w wyborach do parlamentu i zagłosowania na
polską listę
powstanie
Macierzy
Szkolnej, budującej sieć
polskich placówek oświatowych

reprezentacja
inteligencji wśród polskich Gdańszczan
● w wyborach nie wszyscy
głosowali na listę polską
● stosunkowo późno podjęto działania zjednoczeniowe wśród Polaków
i polskich organizacji
Zagrożenia
● terror policji i niemie-

ckich urzędników w czasie wyborów
● podziały w środowisku
polskim
● napaści
na Polaków,
zwłaszcza pracowników
Poczty Polskiej i Polskich
Kolei Państwowych

18
Por. B. Zwarra, Wspomnienia…, t. 5, Gdańsk 1997, s. 173; P. Semków, Polityka Trzeciej Rzeszy wobec ludności polskiej na terenie byłego
Wolnego Miasta Gdańska w latach 1939–1945, Toruń 2001, s. 165–187.
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Centrum Pamięci o Polakach z Wolnego
Miasta Gdańska im. Brunona Zwarry
W ostatnich latach wzrasta zainteresowanie historią społeczności polskiej w międzywojennym
Gdańsku. Widomym tego znakiem jest utworzenie Centrum Pamięci o Polakach z Wolnego
Miasta Gdańska im. Brunona Zwarry, które funkcjonuje przy Muzeum Poczty Polskiej – oddział
Muzeum Gdańska. Jego działalność została zainaugurowana 28 października 2019 r., w setną
rocznicę urodzin patrona, który był wybitnym
dokumentalistą losów gdańskiej Polonii.

Karta pracy:

klucz do epoki

ją się jednak głosy, że tego rodzaju sformułowanie
jest błędne. Do tych wątpliwości odniósł się Henryk Stępniak, autor opracowania Ludność polska
w Wolnym Mieście Gdańsku 1910–1939, który
stwierdził, że „odmienność warunków prawnych,
politycznych i ekonomicznych nie może stanowić przeszkody w określeniu polskiego skupiska
w Wolnym Mieście Gdańsku mianem «Polonii
gdańskiej»”. Jednocześnie należy zauważyć, że
sami Polacy nazywali siebie Polonią. Niemcy natomiast używali w stosunku do nich określenia
„mniejszość polska”. Takie zresztą pojęcie było zawarte w prawie Wolnego Miasta Gdańska.
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Kulturalne Wolne Miasto

Il. 1. Punkt widokowy na wieży kościoła Mariackiego, okres międzywojenny. Ze zbiorów Muzeum Gdańska

Katarzyna Kurkowska
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ozwój kultury i sztuki w Wolnym Mieście w dużej mierze determinowały stosunki niemiecko-gdańskie. Niechciany kompromis, jakim było
utworzenie Wolnego Miasta Gdańska (WMG), był
wciąż problematyczny dla Niemiec, które uważały Gdańsk za jeden z głównych niemieckich ośrodków
kulturalnych na wschodzie. Strona polska zaś nie umiała zabezpieczyć zagwarantowanych jej praw.
Senat gdański dobierał kadry do instytucji kultury na terenie WMG, takich jak teatry, kina, muzea czy
biblioteki. Funkcje kierownicze w tych instytucjach
często powierzał przybyszom z głębi Niemiec, niższe stanowiska otrzymywali Niemcy zamieszkujący
miasto. Tym samym Senat gdański działał w zgodzie
z dyrektywą z Berlina o tzw. wzmacnianiu siły niemieckiej kultury. Działo się tak zwłaszcza w latach
30. XX w., gdy w mieście dawało się odczuć wciąż
rosnące napięcie w stosunkach polsko-niemieckich.
Od 1933 r. sztuka i kultura niemiecka pozosta-

R

wała na usługach propagandy. Strona niemiecka
w Gdańsku gloryfikowała wszystko, co niemieckie,
eksponując wkład ludności niemieckiej w rozwój
kulturalny miasta. Inteligencja polska zaś starała się
bronić praw Polaków w mieście, jednak utrudniał
to brak bazy materialnej. Wskutek tego polska działalność kulturalna opierała się głównie na ruchu
amatorskim i społecznym.

Teatr
Główny teatr zawodowy, Teatr Miejski (Stadttheater), z uwagi na swój kształt, nazywany przez
gdańszczan „młynkiem do kawy”, znajdował się przy
Targu Węglowym (Kohlenmarkt) (il. 3). Od 1933 r.,
ze względu na aspiracje WMG, został przemianowany
na Teatr Państwowy (Staatstheater Danzig). Dysponował niespełna 1000 miejsc, z czego 942 były siedzące
(il. 4). Prowadził działalność w działach opery, operetki, dramatu i komedii. Tak szerokie spektrum prezentowanych gatunków powodowało, że koszty utrzymania
teatru były niebagatelne, a wpływy z biletów zbyt niskie,
aby pokryć wszystkie rachunki. Dlatego ważną pozycją
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Propaganda wizualna – herb WMG
Władze WMG dążyły do maksymalnego akcentowania jego suwerenności na każdym polu. Jednym z tych pól stały się sztuki wizualne. Istotnym elementem, ustanowionym na mocy konstytucji
gdańskiej, były godło i laga Wolnego Miasta Gdańska. Herbem znakowano paszporty i inne dokumenty, herb pojawiał się na sztandarach szkół i okładkach podręczników, na a iszach teatralnych,
repertuarach, serwisach kawowych czy pudełkach zapałek. Mieszkańcy widywali herb, podróżując komunikacją miejską czy udając się na pocztę i do banku. Słowem – godło to towarzyszyło im
w codziennym życiu.
Il. 2. Paszporty Wolnego Miasta Gdańska, po 1920 r. Ze zbiorów Muzeum Gdańska

Muzyka

Il. 4. Widownia Teatru Miejskiego, fot. NN, ok. 1935 r. Źródło: Kunstschaffen im
deutschen Danzig, Danzig 1939.
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Il. 5. Przedstawienie w Operze Leśnej w Sopocie, fot. NN, przed 1945 r. Ze zbiorów
Muzeum Gdańska

skowe dramaty Wagnera dobrze wpisywały się w krajobraz Opery Leśnej w Sopocie, gdzie odbywał się
festiwal (il. 5). Do sławy corocznego wydarzenia prócz
zapraszanych doskonałych wykonawców przyczynili
się również scenografowie i inscenizatorzy. W 1926 r.
utworzono gdańską rozgłośnię, ponieważ audycje szły
najczęściej na żywo, sięgano głównie po lokalnych muzyków, często instrumentalistów z teatralnej orkiestry.
W WMG istniało kilka chórów, takich jak np. Danziger
Singakademie, muzykę kameralną zaś wykonywały
liczne zespoły amatorskie. Powodzeniem cieszyły się
również koncerty organowe m.in. w kościołach pw.
św. Mikołaja, św. Jana i NMP na Głównym Mieście.
W świątyniach tych ulokowane były wysokiej klasy organy, co przyczyniło się do popularności koncertów zarówno wśród słuchaczy, jak i muzyków chcących zaprezentować swoje umiejętności.
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Opery, operetki i koncerty symfoniczne znajdowały
się w repertuarze Teatru Miejskiego, który zatrudniał ok. 25 śpiewaków i śpiewaczek, ok. 30 chórzystów
i 45 muzyków orkiestry (okresowo liczba ta wzrastała). Nierzadko zapraszano również artystów i dyrygentów z innych niemieckich teatrów. Gdańskich muzyków
grających w teatralnej orkiestrze skupiało Towarzystwo Filharmoniczne oraz Gdańskie Stowarzyszenie Orkiestrowe. Grano głównie kompozytorów niemieckich oraz twórców światowej klasyki. W każdym
sezonie teatr dawał ponad 100 przedstawień dla uczniów szkół, organizował również poranki literacko-muzyczne.
Rytm gdańskiemu życiu muzycznemu nadawały festiwale wagnerowskie, na które prócz gdańszczan
przybywało wielu melomanów z całej Rzeszy, a część
przedstawień transmitowało niemieckie radio. Widowi-

Il. 3. Teatr Miejski na Targu Węglowym w Gdańsku, fot. M. Ryś-Dobrzykowski, lata 30.
XX w. Ze zbiorów Muzeum Gdańska
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w budżecie teatru były subwencje z kasy miejskiej i innych źródeł.
Misją teatru było podtrzymywanie niemieckiej
świadomości narodowej, stąd w repertuarze królowały teksty Goethego, Schillera czy Kleista oraz
opery Wagnera. Jednak największą popularnością
cieszyły się komedie i sztuki lokalne, jak np. Gdańskie Rewie, które łączyły treści rozrywkowe z lokalnym kolorytem. W każdym sezonie teatr przygotowywał ok. 170 przedstawień dramatycznych i tyle samo
operowych i operetkowych. Na swoich deskach gościł
również zespoły teatralne z Niemiec z popularnymi
wówczas aktorami z Berlina.
Drugim istotnym teatrem był prywatny Wilhelm
Theater działający przy Długich Ogrodach (Langgarten)
od 1930 r. Specjalizował się w lekkim i popularnym repertuarze, a goście mogli ucztować podczas spektaklu,
zasiadając przy stolikach w części parterowej. Jednorazowo widownia mogła pomieścić ok. 1000 widzów.
Na terenie miasta działały także liczne teatry amatorskie, zarówno niemieckie, jak i polskie. Niemieckie
sztuki wystawiano m.in. w salach Stoczni Cesarskiej
czy Strzelnicy (Friedrich-Wilhelm Schützenham) przy
ul. 3 maja (Promenade). Popularnością wśród mniej
wykształconej publiczności niemieckiej cieszyła się
także Wolna Scena Ludowa. Polskie zespoły amatorskie korzystały z innych pomieszczeń. Do celów wystawienniczych przystosowano salę w Domu Polskim
przy ul. Wałowej (Wallgasse). Przedstawienie oglądać
mogło jednorazowo 250 osób. Ta niewielka scena gościła również zawodowe teatry polskie odwiedzające
miasto. W repertuarze, prócz popularnych komedii,
istotne miejsce zajmowały patriotyczne dramaty m.in.
Juliusza Słowackiego. Sztuki wystawiało również Gimnazjum Polskie i Polska Szkoła Handlowa i rozmaite
działające w mieście towarzystwa, jak np. Towarzystwo
Polek. Należy pamiętać, że władze niechętnie przyglądały się integracji Polonii, stąd zespoły teatralne borykały
się z różnymi problemami.
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Życie muzyczne Gdańska uzupełniały także polskie
orkiestry, spośród których najwyższy poziom reprezentowała orkiestra symfoniczna pracowników Dyrekcji PKP. W mieście swoją działalność prowadziło
także, założone w 1928 r., Polskie Konserwatorium
Muzyczne. Wśród nauczycieli pracowali tam tacy artyści, jak: Aleksander Dulin czy Tadeusz Tylewski. Ważną
rolę odgrywało także Polskie Towarzystwo Muzyczne,
które za cel swojej działalności stawiało popularyzację
muzyki wśród gdańskiej Polonii.

Kino
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Kino było w Gdańsku rozrywką na każdą kieszeń,
a repertuar nie odbiegał od programu kin w innych niemieckich miastach. W śródmieściu działało kilkanaście placówek. Harmonogram seansów wraz z recenzjami drukowała lokalna prasa. Wiedzę o nowościach
gdańszczanie czerpali również z plakatów i a iszy
zamieszczonych na słupach ogłoszeniowych. Bywało,
że gdańscy widzowie byli świadkami premier niemieckich ilmów. W sezonie 1930/1931 frekwencja widzów wyniosła ponad 2 mln! Popularnym kinem było
U.T. Lichtspiele, gdzie w 1929 r. wyświetlono pierwszy
w Gdańsku ilm dźwiękowy. Przy ul. Elżbietańskiej
(Elisabethkirchengasse) w 1931 r. otwarto kino Ufa-Palast. W modernistycznym budynku, na dwóch poziomach mogło pomieścić się niemalże 1200 widzów
(il. 6). Na samej ul. Długiej (Langgasse) znajdowały się
aż trzy kina. Bywało, że w budynku kinowym mieściła
się kawiarnia, w której do tańca przygrywała orkiestra, jak np. w eleganckim kinie Tobis-Palast, na którego otwarcie przybył popularny niemiecki aktor Emil
Jannings. Mniej zamożna publiczność, w tym dzieci
z sierocińców, chodziła na pokazy odbywające się m.in.
w auli szkoły św. św. Piotra i Pawła (dziś I Liceum
Ogólnokształcące). Filmy produkcji polskiej nie były
dopuszczane na ekrany gdańskich kin poza nielicznymi wyjątkami, takimi jak projekcja w 1934 r. obrazu
Chopin, piewca wolności.
Gdańsk nie miał własnej wytwórni ilmowej, jednak
największa niemiecka wytwórnia UFA kręciła tu ilmy
oświatowe i dokumentalne. W większości były to produkcje propagandowe promujące gdański port, wyroby
przemysłowe czy wychwalające gdańską architekturę.

Il. 6. Kino Ufa-Palast przy ul. Elżbietańskiej (budynek nie istnieje), fot. NN, 1931 r.
Ze zbiorów Muzeum Gdańska

Il. 7. Pocztówka ukazująca wnętrze jadalni w Domu Uphagena, przed 1945 r. Ze
zbiorów Muzeum Gdańska

skano w stały depozyt wyjątkowy zbiór tkanin i haftów z XIII–XVI w.
Ciekawe zbiory bursztynu, eksponaty archeologiczne
oraz przykłady lory i fauny gdańszczanie oglądać mogli
w Państwowym Muzeum Przyrodniczym i Prehistorycznym mieszczącym się w Zielonej Bramie. W 1927 r.
w Pałacu Opatów w Oliwie rozpoczęło działalność Państwowe Muzeum Krajowe Historii Gdańska, które
wydawało krótkie przewodniki i broszury na temat
m.in. gdańskich dzielnic. Ważną placówką muzealną był
w tym czasie Dom Uphagena przy ul. Długiej (Langgasse), którego pomieszczenia udostępniano już od 1911 r.
(il. 7). Ponad połowę odwiedzających mieszczańskie
wnętrza w 1929 r. stanowili uczniowie gdańskich
szkół.

Muzea

Sztuki plastyczne

Najbardziej prestiżowym muzeum w okresie międzywojennym było Muzeum Miejskie, mające siedzibę
w dawnym klasztorze franciszkańskim. Na jego proil decydujący wpływ mieli kolejni dyrektorzy: Walter
Mannowsky, Willy Drost i Paul Abramowski. W okresie
II Wolnego Miasta Gdańska muzeum uzupełniało swoją kolekcję, nabyto prace m.in. Antona Möllera, Roberta
Reinicka, Andreasa Stecha oraz innych gdańskich malarzy. Kupowano też płótna artystów niemieckich, niderlandzkich i lamandzkich. W maju 1929 r. otwarto
nową stałą ekspozycję dawnego gdańskiego rzemiosła. W 1937 r. z darowizny Gminy Ewangelickiej pozy-

Na początku lat 20. XX w. w Gdańsku tworzyło przeszło 30 malarzy, w następnych latach liczba ta stopniowo wzrastała. Artyści ci często odbierali wykształcenie
w prestiżowych pracowniach niemieckich czy francuskich profesorów, następnie powracając do Gdańska.
W mieście istniały dwa nieformalne stowarzyszenia
malarskie. Do pierwszego należeli artyści kontynuujący tradycje gdańskiego malarstwa, jak np. Paul Danowsky, Stanisław Chlebowski czy Bruno Paets. Członków drugiego stowarzyszenia jednoczył nie program,
lecz ich młody wiek. Do najbardziej znanych i wpływowych malarzy okresu międzywojennego w Gdańsku
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Il. 8. Fritz August Pfuhle, Żuraw w Gdańsku, okres międzywojenny. Ze zbiorów Muzeum Gdańska
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Il. 10. Erich Scholtis, Ulica Mariacka w Gdańsku, przed 1939 r. Ze zbiorów Muzeum
Gdańska

malarzy takich jak: Leon Wyczółkowski, Julian Fałat, Teodor Axentowicz i Wojciech Kossak. Wystawa
cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród Polonii.
Istotnym wydarzeniem kulturalnym była także wystawa „Polska – krajobraz i lud” eksponowana w 1930 r.
w Wielkim Refektarzu w Muzeum Miejskim. Znalazło się
tam przeszło 150 dzieł współczesnych polskich artystów, a wystawę główną dopełniały cztery mniejsze
m.in. prezentujące kolekcję rzeźb w drewnie oraz książki i oprawy artystyczne.

Życie literackie
Gdańscy pisarze, dramaturdzy i poeci tworzący w latach 1920–1939 byli twórcami o znaczeniu regionalnym. Jedyną wyróżniającą się postacią był Max Halbe,
który zyskał pozycję w niemieckich kręgach literackich.
Choć na stałe mieszkał w Monachium, to utrzymywał
ciągły kontakt z Gdańskim i tutejszym środowiskiem
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należał Fritz Pfuhle (il. 8). Specjalizował się w malowaniu koni, był ich znawcą i miłośnikiem. Projektował
także plakaty i druki okolicznościowe (il. 9). W 1910 r.
objął stanowisko profesora malarstwa na Politechnice Gdańskiej. Na poddaszu budynku urządził swoją
pracownię, w której zbierali się liczni gdańscy artyści
okresu międzywojennego. W latach 30. XX w. tworzyli także Reihold Bahl, Otto Herdemertens i Erich
Scholtis (il. 10, il. 11).
Kolejnym ciekawym malarzem był Stanisław
Chlebowski, członek Union Internationaler Künster.
W 1921 r., zafascynowany impresjonizmem, udał się
na pierwszy wyjazd studyjny do Paryża. Główne tematy
przez niego podejmowane to pejzaże Gdańska i okolic oraz martwe natury. W jego twórczości widać wyraźny wpływ impresjonistów, zwłaszcza w podejściu
do światła. W Gdańsku miał własną witrynę wystawową, a Muzeum Miejskie eksponowało kilka jego prac
na wystawie stałej. Obrazy wystawiał również w Paryżu
i Berlinie. W czasie drugiej wojny światowej mimo nacisków Niemców nie zmienił nazwiska.
W Gdańsku tworzyli również inni polscy plastycy, jak
nauczyciel Gimnazjum Polskiego, pochodzący z Wileńszczyzny, Marian Bohusz-Szyszko czy marynista Marian Mokwa. Pochodzący z Kaszub Mokwa był artystą,
który zaznaczył się w życiu społeczno-kulturalnym Wolnego Miasta Gdańska. Do 1932 r. zorganizował osiem
wystaw indywidualnych, brał udział także w ekspozycjach zbiorowych, a swój dom uczynił oazą kultury.
Na licznych spotkaniach i odczytach bywali u niego nie
tylko artyści plastycy, lecz także naukowcy i muzycy, organizował również seanse kinowe.
Gdańscy artyści mieli możliwość prezentowania swoich obrazów przy ul. Piwnej 65 (Jopengasse), w otwartym w 1927 r. salonie artystycznym oraz na wystawach czasowych w Muzeum Miejskim. Organizowano
również ekspozycje w niemieckich miastach, takich jak
Berlin czy Wrocław. Polscy malarze prezentowali się
w Domu Polskim przy ul. Wałowej (Wallgasse), w hotelu Continental, w Komisariacie Generalnym Rzeczpospolitej Polskiej czy w pomieszczeniach gmachu
Dyrekcji Kolei.
W lutym 1924 r. w hotelu Continental zaprezentowano ekspozycję przygotowaną wspólnie przez Towarzystwo Przyjaciół Nauki i Sztuki z Gdańska oraz Związek
Artystów Polskich z Krakowa. Znalazły się tam dzieła

Il. 9. Pocztówka barwna na podstawie obrazu Fritza Pfuhlego Średniowieczny Gdańsk,
po 1945 r. Ze zbiorów Muzeum Gdańska
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Il. 10. Reinhold Bahl, Park w Oliwie, 1938 r. Ze zbiorów Muzeum Gdańska

literackim. W swoich dramatach podejmował tematykę
tzw. niemieckiego Wschodu.
Piękno Gdańska w swoich powieściach opiewał autor słów gdańskiego hymnu, gdańszczanin zamieszkujący Stuttgart Paul Enderling. Innym znanym gdańskim
prozaikiem był Wolfgang Federau, autor gdańskich
legend oraz książki o Paulu Beneckem, dowódcy kaperskiego statku, który w 1473 r. zrabował z galery lorenckiej dzieło Sąd Ostateczny autorstwa Hansa Memlinga.
Władze Gdańska, chcąc eksponować związki Gdańska z kulturą niemiecką, organizowały rozmaite odczyty i prelekcje. W 1927 r. Gdańsk odwiedził i wygłosił
odczyt na temat Goethego i Tołstoja Tomasz Mann.
W 1935 r. podczas „Tygodnia Goethego” analizowano
twórczość poety m.in. pod kątem jego związków z wybitnymi gdańszczanami.
Z polskim środowiskiem literackim związany był
mieszkający w Sopocie Stanisław Przybyszewski. Był
pracownikiem biblioteki w Dyrekcji Kolei Państwowych.
Nie tylko pisał, lecz także był społecznikiem angażującym się w sprawy gdańskiej Polonii. W sprawie utworzenia Gimnazjum Polskiego rozwinął propagandową
akcję w ogólnopolskiej prasie, dzięki której szkoła uzyskała inansowanie wielu mecenasów. Osiadła w Gdańsku w 1923 r. córka pisarza Stanisława także zajmowała
się twórczością literacką, jak również malarstwem. Swoje artykuły drukowała m.in. na łamach „Wiadomości Literackich” czy „Pologne litteraire”. W Gdańsku napisała
Sprawę Dantona, dramat doceniony przez krytyków po
śmierci pisarki.

Większość książek gdańskich autorów ukazywała się
w miejscowych o icynach wydawniczych, niektóre
zaś wydawano w Rzeszy. W latach 20. XX w. w Gdańsku
działało ponad 50 niewielkich drukarni i ok. siedmiu
wydawnictw. Gdańszczanie mieli szeroki dostęp także
do niemieckich nowości wydawniczych, dzięki dobrze
zaopatrzonym księgarniom w liczbie ok. 40 (1931 r.).
Do najbardziej znanych księgarń z bogatymi tradycjami należały: księgarnia L.G. Homanna i A.V. Kaufmanna. Większość z nich miała świetną lokalizację przy
ul. Długiej (Langgasse) lub w jej najbliższym sąsiedztwie. Z polskich księgarni na uwagę zasługuje księgarnia R. Czarlińskiego przy ul. Garncarskiej (Töpfergasse).
Gdańszczanie mogli korzystać także z bogatego księgozbioru miejscowych bibliotek. Wśród nich najcenniejsze zbiory posiadała Biblioteka Miejska (Stadtbibliothek) przy ul. Wałowej (Wallgasse). W 1924 r. zasób
tej biblioteki liczył blisko 200 tysięcy tomów! Placówkę
uważano wówczas za jedną z najcenniejszych w tej
części Europy. Spadkobiercą zasobu Biblioteki Gdańskiego Towarzystwa Przyrodniczego była Biblioteka
Wyższej Szkoły Technicznej (Bibliothek der Technischen Hochschule), dzisiejszej Politechniki Gdańskiej.
Można było znaleźć tam specjalistyczne czasopisma
i branżowe publikacje. Pod względem formy udostępniania księgozbioru należała do najbardziej nowoczesnych bibliotek politechnicznych i cieszyła się największą liczbą czytelników w międzywojennym Gdańsku.
Bibliografia:
❚ Andrzejewski M., Kultura, oświata (1920–1945), [w:] Historia Gdańska, t. 4, cz. 2,
red. E. Cieślak, Sopot 1988, s. 267–307.
❚ Chodubski A., Główne założenia polityki kulturalnej w Wolnym Mieście Gdańsku, „Rocznik
Gdański” 1984, t. 44, z. 2, s. 125–143.
❚ Chodubski A., Nauka, kultura i sztuka w Wolnym Mieście Gdańsku, Toruń 2000.
❚ Chodubski A., Środowisko polskich artystów plastyków w Wolnym Mieście Gdańsku, „Rocznik Gdański” 1990, t. 50, z. 2, s. 161–175.
❚ Encyklopedia Gdańska, red. B. Śliwiński, J. Mykowski, Gdańsk 2012.
❚ Friedrich J., Walka obrazów. Przedstawienia wobec idei w Wolnym Mieście Gdańsku, Gdańsk
2018.
❚ Friedrich J., Dekoracja malarska auli Gimnazjum Polskiego Macierzy Szkolnej w Gdańsku [w:]
Stare Przedmieście, red. J. Dargacz, K. Kurkowska, Gdańsk 2019, s. 429–448.
❚ Tarkowska A., Gdańsk między wojnami. Opowieść o życiu miasta 1918–1939, Łódź–Gdańsk
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Niebo Polskie

Pomysł patriotycznego malowidła w Gimnazjum Polskim w Gdańsku przy ul. Augustyńskiego (Am Weiβen Turm) zrodził się w 1938 r.
Ozdobienia sufitu auli szkoły podjęli się polscy artyści Bolesław Cybis
i Jan Zamoyski. Uzupełniały go malowidła na ścianach pomieszczenia.
Fresk ten jest obrazem alegorycznym. Artyści starali się malarsko
oddać ducha polskości, chwaląc młodość i niepodległość. W centrum
przedstawiona znajduje się Mater Polonia w otoczeniu niewiast symbolizujących polskie miasta. Malowidło zostało zniszczone przez Niemców
tuż po wybuchu drugiej wojny światowej. Obraz odtworzono w 2018 r.
W rekonstrukcji brał udział zespół artystów z Akademii Sztuk Pięknych
w Gdańsku.
Il. 12. Malowidło pt. Niebo Polskie po zrekonstruowaniu w 2018 r., fot. N. Kłopotek-Główczewska. Z materiałów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

Nazyfikacja
Wolnego Miasta Gdańska
Leszek Molendowski

roklamowane 15 listopada 1920 r. na mocy postanowień traktatu wersalskiego Wolne Miasto
Gdańsk miało zażegnać konflikt Niemców i Polaków o to sporne miasto i terytorium, co miało
umożliwić pokojową koegzystencję obu narodów.
Stało się zupełnie odwrotnie – dochodziło do nieustannych napięć między rządami obu państw. Zdecydowana
większość społeczeństwa niemieckiego decyzje w sprawie Gdańska uznała za niesprawiedliwe i krzywdzące.
Przez cały okres dwudziestolecia międzywojennego
w Niemczech była prowadzona kampania propagandowa podważająca nie tylko zasadność owych decyzji,
lecz także wskazująca na jej zgubne konsekwencje.
Miało to również wpływ na stosunki polsko-gdańskie,
które nie mogły ułożyć się poprawnie. Nie było mowy
o porozumieniu i współpracy z Niemcami gdańskimi,
gdy ci byli ugrupowani w takich partiach, jak socjalistyczna, centrowa czy też tym bardziej w prawicowej
– wszechniemieckiej. Dlatego pod tym względem stosunki nie zmieniły się w chwili, gdy w Gdańsku doszli
do władzy narodowi socjaliści.

P

Droga do władzy narodowych
socjalistów

1

J. Goebbels, Dzienniki, tom 1: 1923–1939, wybór, przekł. i wstęp E.C. Król, Warszawa 2016, s. 174.
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Początki historii NSDAP w Gdańsku sięgają 21 października 1925 r., gdy Hans Albert Hohnfeldt założył trzy
pierwsze okręgi partyjne. Skupiały one wówczas 130
osób. W kolejnych latach liczba okręgów i członków systematycznie się powiększała, mimo że partia często
targana była walkami wewnętrznymi, a liczba jej członków wzrosła zaledwie do 300. „Wojskowa dyktatura”,
„Żadnych rozmów z narodowymi socjalistami” i „Precz
ze swastyką z gdańskich murów!” – tego typu hasła
ostrzegające przed działaniami NSDAP można było
spotkać w Gdańsku na ulotkach, plakatach i obwieszczeniach autorstwa komunistów, socjalistów, chrześcijańskiej Partii Centrum. Na początku lat 20. XX w.

sytuacja dla hitlerowców w mieście była rozpaczliwa.
Wszystkie traktaty – na co narzekał Joseph Goebbels –
były korzystne dla Polski. Wrogami partii obok Polaków byli niemieccy socjaliści, którzy „konspirowali”
z Polakami: „Perwersja narodowa! Pewnego dnia wytępimy to wszystko do cna”1 – pisał przyszły minister
propagandy III Rzeszy.
Sytuacja zaczęła się zmieniać pod koniec lat 20. XX w.
Gdy w grudniu 1929 r. do NSDAP wstępował pochodzący z Wielkopolski Arthur Greiser (1897–1946), nadal
była mało znaczącą, aczkolwiek zauważalną i głośną
partią. W wyborach z 1927 r. uzyskała zaledwie 1483
głosy, co stanowiło 0,8% ich ogólnej liczby. Z tego m.in.
powodu w czerwcu 1928 r. Hohnfeldt zrezygnował
z funkcji gauleitera (naczelnika okręgu partii), a kierownictwo nad partią w gdańskim Gau (okręg partii)
objął Erich Koch, nowo mianowany gauleiter Prus
Wschodnich. Greiser niemal od samego początku zwracał na siebie uwagę czołowych gdańskich narodowych
socjalistów. Miał on doświadczenie w prowadzeniu
interesów i zyskał reputację mówcy. Z całą pewnością
wyróżniał się na tle bardzo przeciętnych i jednobarwnych gdańskich członków NSDAP.
Szybkie awanse w partii sprawiały Greiserowi
ogromną satysfakcję. Historyk, znawca dziejów Gdańska Jan Daniluk zauważa, że dynamiczny rozwój partii rozpoczął się dopiero wraz z przybyciem do miasta
w październiku 1930 r. Alberta Forstera (1902–1952),
Bawarczyka z Fürth, który objął stanowisko gdańskiego gauleitera; Greiser został jego zastępcą. Od tego
momentu narodowi socjaliści zaczęli się stawać z roku
na rok coraz istotniejszą siłą polityczną.
Działalność NSDAP nie mogła umknąć uwadze stronie polskiej. Komisarz Generalny RP w Wolnym Mieście
Gdańsku Henryk Strasburger napisał do Ministerstwa
Spraw Zagranicznych w Warszawie 24 czerwca 1930 r.
raport po zebraniu partii „nacjonal – socjalistów, jakie
się odbyło w dniu 16 bm. w sali «Friedrich – Wilhelm
– Schützbehause» w Gdańsku”. Pisał, że coraz bardziej
niepokojąca jest działalność organizacji prawicowych,
a przede wszystkim NSDAP „[…] występującej bez
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Narodowosocjalistyczna Robotnicza Partia Niemiec (NSDAP) Adolfa Hitlera objęła władzę
w Niemczech 30 stycznia 1933 r. Wkrótce, 28 maja członkowie tego samego ruchu doszli
do władzy w Wolnym Mieście Gdańsku (WMG). W bardzo szybkim tempie stosunki
polityczne, społeczne i gospodarcze w obu państwach się zmieniły.
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Arthur Greiser, hitlerowski Prezydent WMG wraz z drugą żoną Marią Körfer, pianistką, 1937 r.; Bundesarchiv, Bild
183-S19547

żadnych obsłonek przeciw Traktatowi Wersalskiemu
i proponujących nawet akcję czynną”2.
NSDAP bardzo szybko rosła w siłę. Pod koniec
1930 r. liczyła zaledwie 1310 członków, ale w 1933 r.
już 21 292, a w 1938 r. aż 48 345. Johannes Goedeke
(1914–2012), danziger, w przyszłości ksiądz katolicki
i „budowniczy mostów między Polakami i Niemcami”,
wspominał pewne symptomatyczne zmiany w Gdańsku, które zauważył, będąc jeszcze w ławie szkolnej.
Jego nauczyciel gimnazjalny profesor Schweiger „wybitny patriota o nacjonalistycznych poglądach starego pokroju, […] pewnego dnia, jeszcze w 1932 r. […]
oświadczył uczniom, iż wystąpił z Niemieckiej Narodowej Partii i wstąpił do nowego ruchu, do którego
należy przyszłość”3. Była nim partia narodowosocjalistyczna.
Wraz ze wzrostem członków partii co wybory zwiększała się liczba miejsc w parlamencie WMG zajmowanych przez narodowych socjalistów. W wyborach
28 maja 1933 r. NSDAP otrzymała 50,03% głosów (38
mandatów), w wyborach z 7 kwietnia 1935 r. – 59,31%
(43 mandaty). W Gdańsku zaczęła działalność oprócz
SA (Sturmabteilung, oddziały szturmowe partii) również SS (Schutzstaffel), które do jesieni 1930 r. liczyło
zaledwie 15 członków. Po przybyciu do miasta Alberta
Forstera z każdym rokiem rosło, aby w 1933 r. gromadziło już ok. 2000, a w 1939 r. 2650 członków. Z roku
na rok NSDAP zyskiwała na liczebności oraz – co najważniejsze – stawała się najpotężniejszą, a w końcu
jedyną liczącą się siła polityczną w WMG. W maju
1937 r. Goebbels po jego przemowie przed Dworem
Artusa zanotował: „Burza owacji. Gdańsk jest i pozostanie niemiecki”. Gdańsk na każdym kroku był uro-

czyście udekorowany, a wizycie ministrowi propagandy Rzeszy towarzyszyły „nieprzebrane masy ludzi”4.

Propaganda wszelkimi kanałami
Implikacja narodowego socjalizmu, tak jak w Rzeszy,
odbywała się od dzieci i młodzieży. Rozpoczęły w mieście działalność Hitlerjugend dla chłopców oraz Bund
Deutsche Mädel dla dziewcząt. Narodowi socjaliści
dysponowali również swoim własnym organem prasowym, dziennikiem „Der Vorposten”, potem przemianowanym na „Der Danziger Vorposten”. Poza prezentacją
programu NSDAP (dla Rzeszy i dla Gdańska) nawoływał
on nieustannie do rewizji ustaleń traktatu wersalskiego.
Działania gdańskich narodowych socjalistów, szczególnie ich kontakty z towarzyszami partyjnymi z Rzeszy, bacznie obserwował polski wywiad. Dnia 30
maja 1933 kpt. Żychoń z Bydgoszczy raportował, że
zaledwie kilkanaście dni wcześniej, 17 maja, z Elbląga
ruszył konwój z aparatami radiowymi dla gdańskich
oddziałów SA z trzema instruktorami. Z roku na rok ten
proceder był tylko większy. Pod koniec 1938 r. gdańska
NSDAP dostała m.in. 200 000 RM na zakup nowoczesnych maszyn drukarskich.

Nazistowska wizja WMG
Przejęcie władzy w Gdańsku przez nazistów było
wydarzeniem o znaczeniu międzynarodowym. Po raz
pierwszy mieli oni rządzić terytorium znajdujących się
poza obszarem Rzeszy. Sfery rządzące w gdańskim
NSDAP były nastawione skrajnie przeciwko Polsce. Ich
naczelnym hasłem było „Zurück zum Reich”.
Konsekwentnie prowadzili również politykę utożsamiania władzy gdańskiej – Wolnego Miasta – z wła-

2
Komisarz Generalny do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Dep. Polityczny – Referat Gdańsk w Warszawie, 24 czerwca 1930 r., Archiwum
Akt Nowych, sygn. 474/890, k. 22–23.
3
J. Goedeke, Ich durfte überleben, Düsseldorf 2010, s. 31.
4
J. Goebbels, dz.cyt., s. 295.

Realizacja celów

5

K. Piwarski, Dzieje Gdańska w zarysie, Gdańsk 1997, s. 260.
Rauschning uważał Gdańsk za pomost i pole doświadczalne poprawnych stosunków polsko-niemieckich. Dodatkowo twierdził, że dla
przyszłych celów germanizacyjnych na wschodzie niezbędna jest współpraca z Polską. W swojej polityce współpracy z Polską Rauschning nie
mógł znaleźć wsparcia w partii. Podjął decyzję o rezygnacji z 23 listopada 1934 r.
7
C. Epstein, Wzorcowy nazista. Arthur Greiser i okupacja Kraju Warty, Wrocław 2010, s. 65.
8
Tamże, s. 66.
9
Tamże, s. 101.
6
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Już w sierpniu 1933 r., kilka miesięcy po zwycięskich
dla NSDAP wyborach, Greiser skarżył się przed Departamentem Sprawiedliwości Senatu WMG, że „niektórzy
prokuratorzy publiczni wolą trzymać się litery prawa, niż realizować cele politycznie nazistów”. Pod koniec października wygłosił przemówienie, w którym
stwierdził, że „żaden pracownik policji, który nie zaakceptuje w pełni państwa narodowosocjalistycznego,
nie będzie mógł pełnić swej funkcji pod jego kierownictwem […]”7. Słowa te wywołały skandal polityczny.
Greiser wypowiedział się też na temat niezawisłości sądów. Do członków nazistowskiej organizacji
„Sprawiedliwość” powiedział, że: „Przedmiotem toczonej walki jest to, czy niezawisłość sędziów ma, czy nie
ma zostać zachowana – innymi sowy, czy obiektywizm
sędziów ma pozostać najważniejszym czynnikiem
prawnym. […] Narodowosocjalistyczne państwo musi

mieć narodowosocjalistyczne praw”8. Znane, szanowane postaci były pozbawiane urzędów, mienia i wolności, jeśli nie zgadzały się na współpracę z NSDAP.
Od 1935 r. zauważano, że sytuacja wewnętrzna
Gdańska była swego rodzaju odbiciem stosunków
między Senatem a kierownictwem NSDAP, które realizowało hasło propagowane przez Josepha Goebbelsa „Partia ponad państwem”. W sposób radykalny
dążono do opanowania wszystkich dziedzin życia politycznego i gospodarczego, a co za tym idzie, do zlikwidowania wszelkiej opozycji: tak prawicowej, jak
i lewicowej. W 1933 i w 1935 r. nazistom jeszcze się
to nie udało. Partia nadal nie opanowała całkowicie terytorium WMG. Z tego m.in. powodu Greiser, już jako
prezydent Senatu, zmierzał do zmiany konstytucji
WMG oraz do zdelegalizowania wszystkich partii
politycznych. Na razie sytuacja międzynarodowa zmuszała nazistów do tolerowania opozycji, ale nie zamierzali dopuszczać jej do głosu. Partiom opozycyjnym
– bez względu na barwy – odebrano prawo do reklam
przedwyborczych, kon iskowano prasę i materiały propagandowe, uniemożliwiano wynajęcia sal, a SA-mani
rozbijali ich zebrania.
Wobec gdańskich Niemców opowiadających się
za poszanowaniem zasad demokracji narodowi
socjaliści postępowali brutalnie. Kiedy Sean Lester,
Wysoki Komisarz Ligi Narodów, protestował przeciwko pobiciu 12 czerwca 1936 r. uczestników zebrania
członków Niemieckiej Narodowej Partii Ludowej, Greiser odpowiedział, że bijatyki na zebraniach przydarzają się w „każdym kulturalnym państwie”. Wtórował
mu Forster. W październiku 1936 r. dziennik „The New
York Times” na swoich łamach zauważył, że „Pan Forster oświadczył, że partia jest nadrzędna wobec senatu i że funkcją senatu jest wykonywanie woli partii”9.
Dnia 8 maja 1935 r. Senat WMG uchwalił ustawę
o drukach natury politycznej. Zgodnie z nią każdy
drukowany egzemplarz musiał zostać przedłożony
do akceptacji policji. Dzięki temu posunięciu działalność opozycji została bardzo utrudniona, z czasem została zlikwidowana. Pierwszą o iarą ograniczenia wolności słowa i prasy był poczytny dziennik „Danziger
Volksstimme”, który ośmielił się krytykować działania
NSDAP i ich przywódców. Greiser kazał prezydentowi
policji Helmutowi Frobössowi wydania zakazu publikowania, na początek na dwa miesiące, co miało wpędzić gazetę w problemy inansowe. W jednej z transmisji radiowych Greiser podkreślał, że członkowie partii
SA i SS powinni uzbroić się w cierpliwość oraz o iarność, gdyż „tworzą przedmurze Niemiec wobec sąsiada i winny być gotowi do krwawej, czy też bezkrwawej
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dzą niemiecką – III Rzeszy. Dotyczyło to wszelkich
poczynań, tak polityki zewnętrznej, jak i wewnętrznej.
I tak np. w dziedzinie ustawodawstwa WMG było w niemal w 100% posłusznym wykonawcą woli Berlina,
ogłaszając w swoim dzienniku urzędowym in extenso
całe ustawy niemieckie jedynie ze zmianą ogłoszenia
i podpisania. Często z tego względu pojawiały się problemy. Dnia 27 maja 1933 r. Adolf Hitler w przemówieniu radiowym do gdańszczan mówił, że „Narodowy
socjalizm nie zna polityki zmiany granic kosztem
innych narodów”5. Zaskoczyło to wielu nazistów, i nie
tylko ich. Bardzo szybko zarówno Greiser, jak i Forster
uspokoili gdańskich nazistów: Hitler wie, co robi; tak
trzeba ze względów politycznych; na wszystko przyjedzie czas.
W maju 1934 r. pierwszym prezydentem Senatu
WMG z ramienia NSDAP został Hermann Rauschning,
ziemianin, polityk określany jako umiarkowany, konserwatywny i niemiecki patriota, który deklarował pokojową i ugodową politykę wobec Polski6. To jednak
za jego urzędowania rozpoczęło się prowadzanie nazistowskich porządków. W Gdańsku rozwiązano partię
komunistyczną; doprowadzono też do ujednolicenia
związków zawodowych, co było wyraźnym sygnałem,
że krok po kroku w mieście instaluje się system totalitarny. Zastępcą Rauschninga został Arthur Greiser,
który z gauleiterem Albertem Forsterem mieli dużo
bardziej radykalną wizję sprawowania władzy w WMG.
Na pewno też zmierzali do jak najszybszej zmiany
demokratycznego ustroju państwa na tożsamy
z ustrojem hitlerowskiej Rzeszy. Nazy ikacja miała
dotknąć wszystkich dziedzin życia obywateli WMG.

klucz do epoki
Spotkanie czołowych przywódców nazistowskich z Gdańska i Prus Wschodnich
w Królewcu. Od lewej Harry Sigmund, Arthur Greiser (Prezydent WMG), Hans
Pfundtner, Friedrich Landfried, Erich Koch (gauleiter Prus Wschodnich), Erich Neumann, sierpień 1939; Bundesarchiv, Bild 183-E10106

o iary na rzecz narodu niemieckiego”10. Dla członków
NSDAP w Gdańsku WMG było tylko okresem przejściowym.

Poparcie mas
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W związku z sukcesami gospodarczymi i korzystania z dobrej prosperity nowy ruch poparło wielu ludzi
młodych, dla których atrakcyjne były hasła likwidacji
bezrobocia, szerokiej pomocy socjalnej, oraz wielu drobnych urzędników, którzy swoją przyszłość
i kariery wiązali z przyszłym przyłączeniem Gdańska
do Niemiec. Dotyczyło to nie tylko samego miasta. Joseph Goebbels z wizyty w kwietniu 1935 r. w Gdańska pisał, że: „[…] Wszędzie na ulicach oddziały [SA].
Wielki entuzjazm. W Nowym Stawie przemówienie
do 20 000. Szalony sukces”11.
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Likwidacja przeciwników
Naziści nie ograniczali się do usuwania opozycji politycznej, ale jakiejkolwiek opozycji na każdym
szczeblu życia państwa: społecznego, kulturalnego
i naukowego. Z tychże dziedzin osoby niewygodnie, źle
widziane lub przeciwnicy NSDAP byli usuwani i zastępowani uległymi sympatykami. Sytuacja ta odbiła się
również na rodzinie Johannesa Goedekego. Jego ojciec
był dyrektorem szkoły w Łęgowie, wójtem (zwierzchnikiem gminy), członkiem Partii Centrum i zdeklarowanym wrogiem NSDAP. Od 1934 r. zaczęła się nagonka, tym bardziej bolesna, że przyłączył się do niej
jeszcze do niedawna „dobry znajomy naszej rodziny,
pan Kahlhorn”, który został członkiem NSDAP. Jak
wspomina Goedeke: „zaufanie zostało zniszczone. Koledzy nie mogli już rozmawiać ze sobą otwarcie”12. Jego
nauczyciel, dr Stachnik, członek Partii Centrum, po objęciu przez NSDAP kompletnej władzy był szykanowany, w 1937 r. został zwolniony z pracy, kilka miesięcy
później aresztowany na kilka miesięcy, w 1939 r. zmuszono go na przejście na emeryturę, a w 1944 r. został
wysłany do KL Stutthof.

W Gdańsku pod wodzą NSDAP nie było miejsca dla
żadnej opozycji. Dnia 14 października 1936 r. rząd narodowosocjalistyczny zdelegalizował Socjaldemokratyczną Partię Niemiec (SPD). W maju 1937 r. gdańscy
policjanci uprowadzili przywódcę i deputowanego
do Volkstagu Hansa Wiechmanna, który został zamordowany. W maju tego samego roku zdelegalizowano
również Niemiecką Narodową Partię Ludową (DNVP).
Pięć miesięcy później zakazano działalności Partii Centrum, a 1 listopada 1937 r. Senat wydał dekret z mocą
ustawy zakazujący tworzenia nowych partii w WMG.
Zapewniało to monopol polityczny NSDAP. Na początku
1938 r. doprowadził on do tego, że w Volkstagu – oprócz
dwóch polskich posłów – zasiadało 70 reprezentantów
NSDAP, a posłowie antyfaszystowskiej opozycji zostali
zmuszeni do rezygnacji ze swoich mandatów.

Gdańska codzienność wśród nazistów
Roman Klebba (1932–2010), absolwent gdańskiego Conradinum i Politechniki Gdańskiej, budowniczy
okrętów i działacz kaszubski, w swych wspomnieniach
opisał wizytę w Wolnym Mieście Gdańsk w drugiej połowie lat 30. XX w. Przyjechał wraz z ojcem, sołtysem
Kłonina, aby załatwić interesy. Nie zapamiętał tej wizyty mile: „Gdy byliśmy w Gdańsku, trudno uznać, że był
«wolnym», a gołym okiem widać było rzeczy niegodne
tego wiekowego grodu i jego obywateli. […] Mimo że
był to zwykły, roboczy dzień, na domach zawieszonych
była duża ilość fahn [ lag] z hakenkrouzami [swastykami], a lagi Wolnego Miasta można było zobaczyć tylko
na statkach i jedną na ratuszu, ale pomiędzy dwiema
ze swastykami. Na ulicach chodzili, między spacerowiczami, dziesiątki brunatnych SA-manów z armbandami [opaskami na ramieniu] oraz czarnych SS-manów
z totenkopfami na mucach [trupami główkami na czapkach], których widziałem wówczas po raz pierwszy.
Z tatą gadaliśmy Hochdeutsch, nie dlatego, żeby dopasować się do danzigerów [gdańszczan], lecz z uwagi
na to, że polski i kaszubski był verboten [zakazany]”13.

Ku wojnie
Jeszcze w styczniu 1939 r. w czasie rozmowy w Berchtesgaden Adolf Hitler mówił polskiemu ministrowi
spraw zagranicznych Józefowi Beckowi, że „To prowincjonalne miasto [Gdańsk] nie będzie przedmiotem
sporu między Polską a Niemcami!”14. Już dwa miesiące
później Joachim von Ribbentrop wysunął do Józefa Lipskiego formalne żądanie wcielenia Gdańska do Niemiec. Jeżeli rozkaz przyszedł z Berlina, to i w Gdańsku
coraz częściej padało hasło „Zurück zum Reich!”15.
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Zamiast zakończenia
Za obłąkaną, zbrodniczą politykę NSDAP przyszło
już w czasie wojny gdańszczanom zapłacić najwyższą
cenę. Gerhard Jeske, gdańszczanin (ur. 1929), teolog,
długoletni obywatel i mieszkaniec Hamburga, przeżył
w Gdańsku burzliwe lata 30. i drugą wojnę światową.
Wspominał, jak sytuacja polityczna na arenie między16
17

narodowej oraz napięcia na linii relacji Niemcy–Polska odbijały się na mieszkańcach miasta; również
na uczniach w szkole. „Siegreich woll’n wirt Frankreich
schlagen, sterben wie ein Held!” („Chcemy pokonać
Francję, umrzeć jak bohaterzy!”) – śpiewali uczniowie
gdańskich (i niemieckich) szkół. Dwóch jego przyjaciół – braci Holz – tenże los dosięgnął: Siegfried poległ
w Rosji, a Heiner, marynarz, stracił życie przy włoskim
wybrzeżu, mając zaledwie 18 lat17.
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Dnia 21 marca 1938 r. Trzecia Rzesza po raz kolejny wysunęła pod adresem Polski szereg żądań, wśród
nich przyłączenie Gdańska do Niemiec. Polska otrzymała gwarancje brytyjskie, do których przyłączyła się
Francja, po czym 28 kwietnia Niemcy wypowiedziały podpisany cztery lata wcześniej układ z Polską.
W dniu 5 maja 1939 r. Józef Beck, odpowiadając w Sejmie Adolfowi Hitlerowi stwierdził, że Polska nie pozwoli odepchnąć się od Bałtyku.
Już wkrótce, 1 września niemiecki pancernik
„Schleswig-Holstein” otworzył ogień na polską placówkę na Westerplatte. Rozpoczęła się druga wojna światowa. Tegoż dnia został ogłoszony, wydany już 23 sierpnia, w związku z wcześniejszą datą agresji, planowanej
na 26 sierpnia, dekret Senatu Wolnego Miasta o przyłączeniu Gdańska do Rzeszy. Wpis Goebbelsa z 26
sierpnia 1939 r. brzmiał następująco: „Forster dzwoni
z Gdańska. Domaga się ulotek dla Kaszubów, jak również dla armii polskie i ludności cywilnej. To wszystko załatwia się błyskawicznie”16. Błyskawicznie też
zakończyła się historia Wolnego Miasta Gdańsk. Senat
WMG wydał, wbrew konstytucji, dekret o mianowaniu
przywódcy gdańskich nazistów Alberta Forstera „głową państwa”. Dnia 1 września 1939 r. Reichstag oraz
Senat ogłosiły włączenie (niem. Anschluss) WMG do III
Rzeszy. Wysoki Komisarz Ligi Narodów Carl Jakob Burckhard dostał dwie godziny na to, aby opuścić miasto.
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REKOMENDACJE

Bezpieczniki

nie usłyszeli. Uczy, że ludzie wszędzie na świecie chcą spełniać swoje marzenia. Niezależnie od tego, z jakim paszportem przyszło im żyć.
Tomasz Sińczak
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W niezwykłą podróż po mikroskopijnych quasi-państwach obszaru postsowieckiego zabiera czytelników Tomasz Grzywaczewski. W książce Granice marzeń.
O państwach nieuznawanych znajdujemy niezwykły
obraz państw, w których sztafażu zatrzymał się czas, ale
faktycznie są one bezpiecznikami rosyjskiego imperium.
Gdy wpływy w którymś z regionów bliskiej zagranicy
maleją, Moskwa korzysta z bezpieczników.
Grzywaczewski zna świat postsowiecki i oprowadza
po nim z niebywałą gracją. Na trasie podróży czytelnika
czekają: Doniecka i Ługańska Republika Ludowa, Naddniestrze, Abchazja, Osetia i Górski Karabach. Zamieszkujący
je ludzie z większym lub mniejszym entuzjazmem odnoszą
się do swoich „państw”. Jednych motywuje do niego sentyment do nieistniejącego Związku Sowieckiego – krainy
tolerancji i pokoju, która pozwoliła im w spokoju przeżyć
młodość. Innych napędza nienawiść do sąsiadów lub
strach przed nimi. Łączy jedno – pragnienie normalności. Normalności rozumianej nie tylko jako brak wojny,
lecz także, a może przede wszystkim chęć przynależności
do wspólnoty, która troszczy się i dba o swojego obywatela.
„Ciepła woda w kranie”, praca z godziwym wynagrodze-

niem, życie bliskich to dobra, których czasem nie jesteśmy
w stanie odpowiednio docenić. Młoda dziewczyna, która
zna tylko biedną rzeczywistość, jaką zafundowały jej władze Naddniestrza; Litwin, który bił się w różnych wojnach
o cudze sprawy i stracił kontakt z własną rodziną; kurdyjski kustosz pamięci o ormiańskim ludobójstwie. Różne
postacie i niezwykłe historie, do których scenariusz dopisało życie. Ludzie, którzy urodzili się w państwie, którego
już nie ma i umrą w państwach, które dziś formalnie nie
istnieją. Rozczarowani kapitalizmem i demokracją, a może
raczej bezkarną oligarchią. Czasem gorzko konstatujemy,
że na nieszczęścia, o których opowiadają autorowi, doszły jeszcze inne, o których media przekazują informacje
z ostatnich miesięcy. Tak jest w przypadku Kurda, który
wspomina zamieszkujących niegdyś jego rodzinne strony
Ormian. Ze smutkiem stwierdza, że stali się oni bohaterami
legend i baśni o skarbach opowiadanych dzieciom przed
snem i ma nadzieję, że jego ludu nie spotkają przesiedlenia
i śmierć. Nie wiedział jeszcze, jak z Kurdami w 2019 r. będą
obchodzić się ich wrogowie i, co gorsza, sojusznicy.
Książka jest znakomitym przyczynkiem do rozmów
o otaczającym nas świecie. Przekazaną w reportażach wiedzę można wzbogacić o informacje historyczne i kulturowe
z przygotowanej przez autora bibliogra ii. Pozwala poznać
zakątki globu, o których pewnie sami nigdy byśmy nawet
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Wojskowa Składnica Tranzytowa
na Westerplatte
– niezwykła misja poza granicami II Rzeczypospolitej
Mateusz Jasik

ieluń, Tczew, Uniszki Zawadzkie, Przełęcz Jabłonowska – wiele miejscowości pretenduje
do miana pierwszeństwa w sporze o to, który
akt rozpoczął drugą wojnę światową – najstraszliwszy konflikt w dziejach. Jednak to Westerplatte, półwysep u wejścia do portu gdańskiego,
utrwaliło swoją rolę w pamięci zbiorowej Polaków
jako pierwszy zbrojny odpór wobec III Rzeszy. Można
się spierać, czy stało się tak za sprawą sporu o Gdańsk
w dwudziestoleciu międzywojennym, czy też może
z racji dodających otuchy komunikatów prasowych
i radiowych podczas kampanii polskiej 1939 r. Jak
jednak do bohaterskiej obrony Wojskowej Składnicy
Tranzytowej doszło? Dlaczego faktycznie poza naszymi granicami znalazła się wzmocniona kompania
piechoty Wojska Polskiego? Dziś wiemy, że symbolu
poświęcenia i determinacji polskich żołnierzy nie byłoby, gdyby nie dramatyczne wydarzenia z pierwszych lat
II Rzeczypospolitej, walka o strefy wpływów oraz pasjonująca rozgrywka dyplomacji i wywiadów.

W
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Gibraltar Bałtyku

Za pierwsze militarne wykorzystanie Westerplatte
uznaje się wydarzenia, które rozegrały się podczas
wojny sukcesyjnej polskiej 1734 r., kiedy Gdańsk
stanął w obronie prawowitego, polskiego króla Stanisława Leszczyńskiego, a pod bramy miasta nadciągnęły wojska rosyjskie. Podczas ówczesnej podwójnej
elekcji antagonista Leszczyńskiego – August III Sas
mógł liczyć przede wszystkim na polityczne i militarne wsparcie ze strony Austrii i Rosji, z kolei sojusznikiem Leszczyńskiego była Francja. Właśnie stamtąd
na Westerplatte przybył niewielki korpus pod dowództwem hrabiego Ludwika de Plélo z misją przerwania oblężenia. Niestety, siły Francuzów okazały
się niewystarczające, Stanisław Leszczyński musiał
ratować się ucieczką, a samo miasto Gdańsk skapitulowało przed połączonymi już wówczas siłami
sasko-rosyjskimi.
W czasach wojen napoleońskich role niejako się
odwróciły i Gdańsk był oblegany przez wojska francuskie, z kolei w dawnych pruskich forty ikacjach bronili się Rosjanie. Po zdobyciu ujścia Wisły w 1807 r.
Napoleon rozkazał rozbudowę umocnień. Przydały się
niebawem, bo już w 1813 r., kiedy Francuzi odpierali
angielsko-rosyjskie szturmy. Ostatecznie Gdańsk
padł po paru miesiącach oblężenia i aż do końca pierwszej wojny światowej był w granicach najpierw Prus,
a po zjednoczeniu Niemiec – II Rzeszy.
1

Placówka „Fort” zaadaptowana ze stanowiska dalmierza niemieckiej baterii artylerii
nadbrzeżnej. Budynek pochodzi z 1911 r. Podczas obrony w 1939 r. dowodził nią
mat Bernard Rygielski. Stan z 2020 r., fot. M. Jasik

Stulecie XIX dla Westerplatte było czasem swego rodzaju dualizmu. Z jednej strony doceniając strategiczne położenie u wejściu do portu gdańskiego władze
pruskie, a następnie niemieckie silnie forty ikowały
pas nadbrzeżny. Z drugiej jednak strony Westerplatte
stało się popularnym miejscem wypoczynku, czemu
sprzyjał rozwój kuracyjnej infrastruktury z łazienkami, hotelami i urokliwymi alejkami. Dość wskazać, że
w XIX w. Westerplatte było poważną konkurencją
dla Sopotu. Zaostrzanie się sytuacji międzynarodowej
w przededniu wybuchu pierwszej wojny światowej
spowodowało schyłek kurortu, a jej wybuch – ostateczny kres.

Wojskowa Składnica Tranzytowa
na Westerplatte – geneza

U genezy przyszłej Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte stanęły wydarzenia rozgrywające
się dziesiątki tysięcy kilometrów dalej. Jedną z pierwszych podstaw prawnych konstytuujących obecność
Polski na Westerplatte możemy odnaleźć w 13 punkcie orędzia prezydenta Stanów Zjednoczonych Thomasa Woodrowa Wilsona wygłoszonego na forum
Kongresu 8 stycznia 1918 r.: „Stworzenie niepodległego państwa polskiego na terytoriach zamieszkanych
przez ludność bezsprzecznie polską, z wolnym dostępem do morza, niepodległością polityczną, gospodarczą, integralność terytoriów tego państwa powinna być
zagwarantowana przez konwencję międzynarodową”1.
I właśnie wspomniany wolny dostęp do morza pozostawiał pole interpretacji: w równym stopniu mogło
to oznaczać nabytki terytorialne kosztem Niemiec, jak
i prawo do korzystania z dróg wodnych, kolei i portów.
Zdecydowanie więcej, a co najważniejsze, stanowiąc
faktyczną podstawę prawną, mówił Artykuł 104
„Traktatu pokoju między mocarstwami sprzymierzonemi i skojarzonemi i Niemcami, podpisany w Wersalu

Orędzie prezydenta Thomasa Woodrowa Wilsona do Kongresu Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej z 8 stycznia 1918 r., cyt. za:
M. Sobańska-Bondaruk, S.B. Lenard, Wiek XX w źródłach, Warszawa 2001, s. 44.

„Pomiędzy Rządem Polskim a Wolnem Miastem
Gdańskiem zawarta zostanie konwencja: w ułożeniu jej brzmienia zobowiązują się pośredniczyć
Główne Mocarstwa sprzymierzone i stowarzyszone; otrzyma ona moc obowiązującą jednocześnie z ukonstytuowaniem się Wolnego Miasta
Gdańska; konwencja ta:
1. włączy Wolne Miasto Gdańsk do obszaru objętego polską granicą celną i zapewni ustanowienie
w porcie strefy wolnej;
2. zapewni Polsce bez żadnych zastrzeżeń swobodne używanie i korzystanie z dróg wodnych,
doków, basenów, nabrzeży i innych budowli na terytorjum Wolnego Miasta, koniecznych dla wwozu i wywozu z Polski;
3. zapewni Polsce nadzór i zarząd Wisły i całej sieci kolejowej w granicach Wolnego Miasta,
z wyjątkiem tramwajów i innych kolei, służących
głównie potrzebom Wolnego Miasta, jako też
nadzór i zarząd komunikacji pocztowych, telegraicznych i telefonicznych między Polską i portem
gdańskim; […]”2.

2
Traktat pokoju między mocarstwami sprzymierzonemi i skojarzonemi i Niemcami, podpisany w Wersalu dnia 28 czerwca 1919 roku, cyt.
za: Dz.U. 1920 nr 35 poz. 200, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19200350200 [dostęp: 20.03.2020 r.]
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W teorii i zgodnie z literą międzynarodowych traktatów dostęp do morza, rozumiany m.in. jako możliwość korzystania z portu w Gdańsku, był dla Polski
zagwarantowany. Jak się jednak okazało niebawem,
podczas wojny polsko-bolszewickiej, owe gwarancje pozostawały wyłącznie na papierze.
Musimy zwrócić uwagę na kontekst bitwy warszawskiej 1920 r. Odradzająca się po pierwszej wojnie światowej Polska była jednym z najbardziej zniszczonych
krajów Europy, a obywatelom naszego kraju groziła
śmierć nie tylko z rąk bolszewików, lecz także z powodu niedostatków żywności i chorób. Stąd też kluczowe znaczenie dostaw towarów nabywanych najczęściej za kredyty z krajów sprzymierzonych. Zarówno
Niemcy, jak i Czechosłowacja ogłosiły neutralność,
co w praktyce oznaczało blokadę dostaw materiałów
wojskowych do Polski drogą lądową (jedyne transporty uzbrojenia miały szansę docierać via Węgry).
Na odzyskanym dopiero w 1920 r. skrawku wybrzeża
Bałtyku nie było z kolei pełnomorskiego portu mogącego przyjmować statki handlowe. Podczas rozstrzygających losy Europy zmagań Polski i bolszewickiej Rosji
m.in. w bitwie warszawskiej, w jedynym dostępnym
porcie, podatni na komunistyczną i antypolską propagandę niemieccy dokerzy zastrajkowali. Usiłowania
zablokowania dostaw dla Polski udało im się zrealizować tylko częściowo, gdyż rozładunek wykonali stacjonujący w Wolnym Mieście Gdańsku angielscy i francuscy żołnierze, stacjonujący tu w ramach okupacyjnego
korpusu Ententy.
Jakkolwiek po polskim zwycięstwie nad wojskami
Tuchaczewskiego sytuacja wróciła do normy, dla czynników wojskowych i dyplomacji w Warszawie oczywiste było, że droga dla towarów przez Wolne Miasto
Gdańsk jest co najmniej niepewna. Spory terytorialne z większością sąsiadów sprawiały, że dostawy towa-

rów z krajów sprzymierzonych miały kluczowe znaczenie dla odrodzonej Rzeczypospolitej.
W wyniku doświadczeń z wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. niezbędne okazało się wskazanie miejsca
w gdańskim porcie, gdzie Polska mogłaby realizować
zarówno postanowienia traktatu wersalskiego, jak
i konwencji paryskiej z 1920 r. Również tym razem
nie obyło się bez protestów ze strony Senatu Wolnego
Miasta Gdańska, wskazującego na zagrożenie związane z przeładowywaniem i przechowywaniem materiałów wojskowych. Co ciekawe, kiedy w czasie pierwszej wojny światowej w Gdańsku funkcjonowała baza
Kaiserliche Marine wraz z pełnym zapleczem materiałowo-technicznym, nie odnotowujemy obaw o bezpieczeństwo miasta i jego mieszkańców: ani w formie
artykułów prasowych, ani dokumentów administracji
lokalnej. Wspominane protesty zarówno w prasie, jak
i na polu dyplomatycznym trwały zresztą aż do wybuchu drugiej wojny światowej.
Propozycje lokalizacji dla polskiej składnicy składały zarówno Rada Portu i Dróg Wodnych (wyspa
Ostrów), jak i władze Gdańska, które sugerowały Puck,
Świbno lub Gdynię. Strona polska odrzucała te propozycje nie tylko ze względu na brak podstawowej infrastruktury, torów wodnych, a od strony lądu kolei (dla
lokalizacji poza Gdańskiem), ale i z przyczyn politycznych, nie chcąc tracić ustalonych międzynarodowymi
traktatami praw.
Równolegle do zabiegów dyplomatycznych miała miejsce rozgrywka mogąca stanowić kanwę ilmu sensacyjnego. Już od 1919 r. trwał wykup działek na Westerplatte,
na którym wówczas były z jednej strony pozostałości
niemieckich umocnień, z drugiej zaś częściowo zamieszkałe zabudowania upadłego kurortu. Delegat polskiego
rządu Mieczysław Jałowiecki za pośrednictwem podstawionego Banku Związku Spółek Zarobkowych z Poznania dokonywał zakupu budynków na terenie półwyspu.
Choć nieo icjalnie, to jednak faktycznie udało się przejąć
na rzecz polskiego rządu dziewięć z 44 budynków na Westerplatte. Duża w tym także zasługa Oddziału II Sztabu
Głównego (Generalnego), czyli komórki zajmującej się
wywiadem i kontrwywiadem. Wydaje się, że późniejsza decyzja Wysokiego Komisarza Ligi Narodów Richarda
Hackinga wskazująca Westerplatte jako miejsce dla polskiej placówki potwierdzona następnie uchwałą Rady
Ligi Narodów z 14 marca 1924 r. sankcjonowała polski
stan posiadania.
88 żołnierzy, o icerów i podo icerów – taką załogę
według postanowienia Rady Ligi Narodów mogła mieć
polska placówka na Westerplatte o pierwotnej nazwie
Wojskowe Magazyny Tranzytowe, następnie Wojskowa
Składnica Amunicyjna i ostatecznie Wojskowa Składnica Tranzytowa. Strona polska nie zajmowała całości
półwyspu, lecz jego centralny fragment zajmujący ok. 67
ha wyłącznie na prawach dzierżawy wieczystej, bez
statusu eksterytorialności i bez możliwości budowy
stałych umocnień. Pierwszy oddział wartowniczy przybył na Westerplatte na pokładzie trałowca ORP Mewa 18
stycznia 1926 r. Tego dnia rozpoczęła się niebezpieczna
misja niewielkiego oddziału poza granicami Polski.
Największym wyzwaniem inżynierskim, nie
bez tradycyjnych protestów i piętrzenia trudno-
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dnia 28 czerwca 1919 roku”, zwany popularnie traktatem wersalskim:
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Ruiny południowego skrzydła koszar na Westerplatte. Dobrze widoczne otwory
strzelnicze maskowane jako piwniczne okna. Stan z 2020 r., fot. M. Jasik

ści ze strony władz Gdańska, była budowa basenu
amunicyjnego. Udało się go ukończyć już w 1926 r.
Równolegle podciągano linię kolejową i prowadzono budowę pierwszych magazynów do czasowego składowania sprowadzanej drogą morską broni
i amunicji. Ze względów bezpieczeństwa usypano też
wał ziemny na linii wschód–zachód mający osłaniać
cały południowy brzeg basenu amunicyjnego. Teren
składnicy częściowo osłonięty był murem ceglanym,
a częściowo zabezpieczony rzędami płotów z drutem
kolczastym. Oddział wartowniczy korzystał z dawnej
zabudowy kurortowej, która ze względu na letniskowy
charakter nie zapewniała odpowiednich warunków
bytowych. Budowa nowej infrastruktury nastąpiła
dopiero w wyniku jawnego łamania przez władze Wolnego Miasta Gdańska postanowień traktatowych.

Wartownia nr 1 na Westerplatte – aktualnie oddział Muzeum Gdańska. Uratowana
przed wysadzeniem w 1967 r. przez społeczników, do dziś jedyna placówka muzealna na Westerplatte. W podpiwniczeniu widoczne otwory strzelnicze przed drugą
wojną światową maskowane jako wentylacja. Stan z 2020 r., fot. M. Jasik

Nie takie „wolne” miasto Gdańsk

Kon likty na linii Gdańsk–Warszawa nasiliły się wraz
ze wzrostem tendencji nacjonalistycznych w Republice Weimarskiej i wśród niemieckich mieszkańców
Wolnego Miasta Gdańska. Krótkotrwały efekt przynosiły demonstracje siły, realizowane przez okręty Marynarki Wojennej RP. Dopiero w wyniku przejęcia władzy
przez Adolfa Hitlera i kryzysu z 1933 r. polskie czynniki wojskowe uznały, że polska placówka na Westerplatte jest nieprzygotowana do obrony nawet
przed lekkimi siłami paramilitarnymi. Koncepcję systemu obrony składającego się ze wzmocnionych koszar
i wartowni stworzył płk Józef Siłakowski, a za szczegółowe rozwiązania byli odpowiedzialni inżynierowie:
Mieczysław Kruszewski i Sławomir Borowski.
System obrony Wojskowej Składnicy Tranzytowej
jest przykładem architektonicznego i wojskowego kunsztu. Dysponując zgodą na budowę obiektów
o charakterze mieszkaniowym (koszary) i służących
do dozoru (wartownie), stworzono świetnie wpisany
w przestrzeń półwyspu system wzajemnie wspierających się punktów oporu.
O tyle, o ile istnienie wartowni i koszar nie było dla
Niemców tajemnicą, tak już szczegółowe rozwiązania
okazały swą niezwykłą skuteczność we wrześniu
1939 r. Niewielkie i niepozorne wartownie miały
swoją tajemnicę. W podpiwniczeniach znajdowały
się stanowiska dla ciężkich karabinów maszynowych,
a strzelnice były ukryte za płytami imitującymi osłony otworów wentylacyjnych. Niewielkie okna w górnych kondygnacjach również umożliwiały korzystanie
z broni maszynowej i ręcznej, wzmacniając tym samym
sumę siły ognia. Z kolei specjalna konstrukcja koszar
zakładała, że dwa pierwsze stropy rozładują energię

kinetyczną pocisków i bomb lotniczych, a załoga będzie względnie bezpieczna we wzmocnionej suterenie.
W koszarach znajdowała się ponadto kabina bojowa,
określana czasem jako Wartownia nr 6.
System obrony Westerplatte, wzmocniony w przededniu drugiej wojny światowej o placówki i czujki,
składał się z trzech rejonów podzielonych na dwa odcinki: wschodni i zachodni. Uznając kierunek wschodni, czyli u nasady półwyspu, za najbardziej narażony
na szturm oddziałów lądowych, zabezpieczono również inne kierunki, przewidując możliwość desantu
od strony morza, basenu amunicyjnego czy Martwej
Wisły. Zewnętrzny pierścień składał się z placówek:
Fort, Wał, Prom, Deika (nazwa nieformalna), Przystań,
Elektrownia, Łazienki i czujki Keja. Z kolei wewnętrzny
pierścień wartowni tworzył nierównomierny pięciobok. Wartownie nr 2, 4 i 5 miały zbliżoną konstrukcję.
Znacznie różniła się Wartownia nr 1, która miała inne
podpiwniczenie i dodatkowe pomieszczenie będące formalnie aresztem (na czas wojny przewidywano
w nim stanowisko dla obserwatora i ubezpieczające
niewielką strzelnicą wejście zachodnie). Inna była też
kabina bojowa w Wartowni nr 3, która została wpisana
w podpiwniczenie Willi Podo icerskiej. Do dziś, choć
nie w oryginalnej lokalizacji, przetrwała Wartownia
nr 1, od 1980 r. oddział Muzeum Gdańska, ruina południowego skrzydła koszar, relikty kabiny bojowej
Wartowni nr 3 i prawdopodobnie kilkakrotnie przebudowywana, znajdująca się na terenie wojskowym
Wartownia nr 4. Warto wspomnieć też o istniejącej
do dziś placówce Fort, która powstała z zaadaptowania schronu dalmierza z 1911 r., wchodzącego w skład
niemieckiej artylerii nadbrzeżnej.

Lekcja historii

Polski żołnierz przy bramie drogowej na Westerplatte. Mimo zmiany nazwy składnicy pozostawiono dawną tablicę. Fotografia czarno-biała, lata 30. XX wieku, autor
nieznany

Zagrożenie puczem, zagrożenie wojną
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Za przygotowania Wojskowej Składnicy Tranzytowej do obrony odpowiadali komendanci: przedostatni,
tj. mjr Stefan Fabiszewski (1933–1938) i ostatni, czyli
mjr Henryk Sucharski. Obaj mieli za zadanie przygotować podległą placówkę do obrony, ale w odmiennych warunkach. O ile w czasach mjra Fabiszewskiego
spodziewano się puczu w Wolnym Mieście Gdańsku,
tak już mjr Sucharki musiał się liczyć w wybuchem regularnej wojny.
Przygotowania odbywały się na wielu poziomach:
należało w sposób możliwie skryty karczować las,
aby zapewnić odpowiednie pola ostrzału, w tajemnicy
przygotowywać stanowiska polowe, a także potajemnie wzmacniać załogę zarówno o zmobilizowanych
pracowników cywilnych, jak i przez swego rodzaju
przemyt żołnierzy za pomocą różnych forteli. Z tego powodu nie jest znany ostateczny stan załogi – ustalony pierwotnie na 88 żołnierzy, o icerów i podo icerów
skład obrońców we wrześniu 1939 r. wzrósł do około
200. Również niezgodne z postanowieniami Ligii
Narodów było dostarczenie na Westerplatte armaty
polowej kal. 75 mm, dwóch działek przeciwpancernych
kal. 37 mm i czterech moździerzy 81 mm. Niestety nie
dotarły na Westerplatte zamówione działa przeciwlotnicze, choć nawet przygotowano dla nich odpowiednie
stanowiska. Najważniejszy z poziomów przygotowań,
czyli wyszkolenie załogi znajdował się w gestii zastępcy komendanta, kpt. Franciszka Dąbrowskiego.
Kiedy 25 sierpnia 1939 r. do gdańskiego portu przybył pancernik Schleswig-Holstein załoga składnicy
była gotowa do walki. Jak się wkrótce okazało, jednostka pierwotnie szykowana do odparcia lekkich sił paramilitarnych przez kilka, kilkanaście godzin do czasu
przybycia odsieczy, wytrwała blisko siedem dni regularnych działań wojennych. Major Henryk Sucharski,
Komendant Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte, uczestnik pierwszej wojny światowej, bohater wojny polsko-bolszewickiej, a także absolwent kur-

Westerplatte jest miejscem, w którym można opowiedzieć historię Polski XX w. Dzieje półwyspu łączą się z konsekwencjami pierwszej wojny światowej
i trudnym powrotem Rzeczypospolitej nad morze w latach 1918–1920. Z kolei jedną z głównych przyczyn
ustanowienia przyszłej Wojskowej Składnicy Tranzytowej była wojna polsko-bolszewicka 1920 r., która
przesądziła o układzie politycznym w Europie Środkowo-Wschodniej na blisko dwie dekady. Stojąc przy
Wartowni nr 1 na Westerplatte, dziś oddziału Muzeum
Gdańska, nie możemy nie wspomnieć o tym, że powstanie zasadniczego systemu obrony Wojskowej Składnicy Tranzytowej było skutkiem wzrostu tendencji
nacjonalistycznych w Niemczech i wśród gdańskich
Niemców, a przede wszystkim z dojściem Adolfa Hitlera do władzy. To tutaj symbolicznie rozpoczęła się
druga wojna światowa. Tutaj także funkcjonował
podobóz KL Stutthof, odciskając piętno niemieckich
nazistowskich zbrodni podczas najstraszliwszego konliktu w dziejach. Westerplatte doświadczyło pochodu
Armii Czerwonej na zachód, koszary zostały wysadzone przez polskich i sowieckich saperów już po wojnie, a część westerplatczyków była o iarami represji
ze strony władz komunistycznych. W latach 1945–
1989 Westerplatte było też świadkiem spontanicznych
manifestacji patriotycznych: zarówno podczas powrotu prochów mjra Henryka Sucharskiego do Polski
w 1971 r., jak i wizyty papieża Jana Pawła II w roku
1987.
Od ponad 20 lat za sprawą inicjatywy harcerzy podjętej przez Pawła Adamowicza jest to miejsce ważnych
międzynarodowych spotkań podczas obchodów rocznicy wybuchu drugiej wojny światowej. Na Westerplatte do dziś wybrzmiewa mocno jak nigdzie indziej przestroga: nigdy więcej wojny.
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su w oddziale II Sztabu Głównego najprawdopodobniej
wiedział, że żadnej odsieczy nie będzie. Kilkanaście
godzin przed wybuchem drugiej wojny światowej odbył rozmowę ze swoim przełożonym, szefem Wydziału
Wojskowego Komisariatu Generalnego RP w Wolnym
Mieście Gdańsku, płk. Wincentym Sobocińskim, podczas której mógł taką informację otrzymać. Treść tej
rozmowy odtwarzamy wyłącznie na podstawie relacji
i domysłów, stąd i winniśmy wobec wszelkich spekulacji zachować stosowną ostrożność. Prawdopodobnie
mjr Sucharski otrzymał wówczas dyspozycje, aby nie
dać się sprowokować, a w przypadku niemieckiej
agresji wytrwać na stanowisku 12 godzin.

wzbogacamy lekcje historii
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Karta pracy:

Wojskowa Składnica Tranzytowa na Westerplatte
– niezwykła misja poza granicami II Rzeczypospolitej
1. Współczesny krajobraz Westerplatte został ukształtowany w ramach generalnej przebudowy w latach 60.
XX w. Do dziś jednak przetrwało kilka obiektów, które pamiętają czasy Wojskowej Składnicy Tranzytowej. Podczas
wizyty na Westerplatte postaraj
się odnaleźć i narysować na mapie
obiekty:
A) Niemiecki schron z 1911 roku
zaadaptowany na polską placówkę „Fort”.
B) Wartownię nr 1 (obecnie oddział Muzeum Gdańska).
C) Wartownię nr 4 (na terenie zamkniętym, ale widoczną zza płotu).
D) Ruiny nowych koszar – najważniejszy punkt Wojskowej Składnicy Tranzytowej.
E) Relikty Wartowni nr 3.
F) Budynek dawnej Elektrowni (na
terenie zamkniętym, ale dobrze
widoczną zza płotu).

2. Przeczytaj fragment artykułu „Kuriera Warszawskiego” z 1933 r. Następnie na podstawie artykułu i poniższego fragmentu odpowiedz na pytania:
[…] Otóż przemawiając z powodu zawieszenia sztandaru cesarskiego i hitlerowskiego na gmachu jeneralnego
konsulatu Rzeszy, p. Forster, członek parlamentu berlińskiego, a naczelny wódz tutejszych brunatnych koszul powiedział, że „rychło, podobnie jak na konsulacie niemieckim, zawisną sztandary ze swastyką i na urzędowych
budynkach gdańskich: Vollkstagu, senacie i ratuszu”. […]
I w tym cały sęk, że p. Forster M.d.R., a więc właściwie
„uciążliwy” w Gdańsku obcokrajowiec. Czyż naprawdę
żaden z członków rady LN [Ligi Narodów, przyp. aut.],
żaden z prawników genewskich nie widzi, że w Gdańsku
zamach stanu ze zmianą konstytucji (sztandar przecie
przypisuje tu ustawa!) przygotowuje nie kto inny, jak obcokrajowiec Forster. I czy naprawdę nie ma tu powodu do
wkroczenia wysokiego komisarza i Ligi?
A. Czartkowski, A niebezpieczeństwo rośnie, „Kurier Warszawski”,
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16 marca 1933 r., cyt. za: Gdańsk przed burzą, Korespondencje dla Kuriera Warszawskiego, cz. 1, Gdańsk 2016.

Jak się nazywał przywódca niemieckiej partii nazistowskiej w Gdańsku?
………..………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
Jakie były organy władzy w Wolnym Mieście Gdańsku?
………..………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….

Dlaczego autor apeluje o reakcję Ligi Narodów (organizacji powołanej traktatem wersalskim, mającej
rozstrzygać kon likty międzynarodowe)?
………..………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
3. Wobec wzrostu tendencji nacjonalistycznych
wśród gdańskich Niemców polskie władze wojskowe
postanowiły przygotować Wojskową Składnicę Tranzytową na Westerplatte do odparcia ewentualnego
ataku nazistowskich bojówek i gdańskiej policji. W tym
celu zbudowano system wartowni i umocnione koszary, pełniące również funkcje obronne. Podczas wizyty
na Westerplatte spróbuj odnaleźć strzelnice dla
ciężkich i ręcznych karabinów maszynowych, a następnie zaznacz je na fotogra ii poniżej.

– dezintegracja federacji jugosłowiańskiej (1980–1992)
Sławomir Lucjan Szczesio

Schyłek rządów Tity
Po drugiej wojnie światowej ważne miejsce w zimnowojennej rywalizacji na Bałkanach odgrywała federacja
jugosłowiańska, na czele której stał marszałek Josip Broz
Tito. Polityk ten zręcznie manewrował między Wschodem
a Zachodem, Jugosławia zaś była jednym z liderów tzw. ruchu państw niezaangażowanych. Elementami łączącymi
obywateli tego wielonarodowego kraju (por. wykres) byli:
Tito, partia komunistyczna i armia. Prezydent Socjalistycznej
Federacyjnej Republiki Jugosławii (SFRJ) łączył w swoich rękach olbrzymią władzę. Jak zauważyli analitycy CIA, „jako
patriarcha narodu, zbawca i polityczny organizator Tito jest
naprawdę niezastąpiony […], jest symbolem jedności narodów jugosłowiańskich i najwyższym arbitrem w państwie”1.
Zarówno w Jugosławii, jak i poza jej granicami zastanawiano się, co stanie się z krajem po śmierci Tity. Niektóre
analizy wskazywały na groźbę rozpadu federacji, a nawet
wybuchu trzeciej wojny światowej. W latach 70. XX w.
zostało powołane Prezydium SFRJ. W jej skład wchodzili
przedstawiciele sześciu republik (Serbii, Chorwacji, Bośni
i Hercegowiny, Słowenii, Czarnogóry, Macedonii) i dwóch
okręgów autonomicznych (Kosowa i Wojwodiny). W 1974 r.
przyjęto ostatnią w dziejach tego kraju konstytucję, która
wprowadzała decentralizację federacji. Ostatnia ustawa zasadnicza SFRJ została w przyszłości uznana przez niektórych
badaczy i polityków za jedną z przyczyn rozpadu państwa.
Tito zmarł w Lublanie 4 maja 1980 r. Pogrzeb twórcy tzw.
drugiej Jugosławii odbył się w Belgradzie 8 maja 1980 r.
Wzięli w nim udział przedstawiciele niemal wszystkich
państw świata i tysiące obywateli. „Symbol jedności Jugosławii” został pochowany w mauzoleum nazywanym Domem Kwiatów.

Po Ticie – Tito?

1
2
3

Źródło: P. Eberhardt, Przemiany demograﬁczno-etniczne na obszarze Jugosławii w XX wieku, Lublin 2005, s. 163.

z czasów drugiej wojny światowej) czy „Po śmierci Tity –
Tito”.
Na przełomie lat 70. i 80. trwał proces wymiany elit
politycznych SFRJ. Odchodziła generacja współpracowników Tity, którzy tworzyli ideę wielonarodowej federacji pod
hasłem „jedności i braterstwa”. Na scenie pojawili się
młodsi, którzy „posiadali szerokie zaplecze w swoich ojczystych republikach i przemawiali językiem nacjonalizmu”2.
Ważniejszy dla nich był interes własnego narodu, a nie całego państwa.
Wyzwaniem dla posttitowskiej Jugosławii były m.in.
problemy ekonomiczne, stagnacja społeczna, tendencje odśrodkowe i wzrost nastrojów nacjonalistycznych. Symptomy
narastającego kryzysu gospodarczego pojawiały się jeszcze przed śmiercią Tity. Na początku lat 80. szybko odczuły
go miliony obywateli, gdy rosły ceny, inﬂacja, poziom bezrobocia, brakowało towarów w sklepach i nastąpił drastyczny
spadek stopy życiowej. Nieumiejętna polityka władz spowodowała, że szybko pojawiły się głosy niezadowolenia i przekonania o bezsilności rządzących. Niektórzy z sentymentem
wspominali „dawne czasy”: „Nie byłoby tak, gdyby żył Tito”,
„Gdzie jesteś, towarzyszu Tito? Jeśli możesz, zobacz, co oni
z nami robią”3. Kolejnym problemem federacji stawał się
gwałtowny wzrost zadłużenia zagranicznego – w 1981 r.
wyniosło aż 19 mld dolarów. Coraz wyraźniej dawało się zauważyć też dysproporcje między poszczególnymi republikami i okręgami autonomicznymi. Pogłębiało to niechęć
między częściami składowymi SFRJ.

Problem kosowski
Ważnym elementem demontażu Jugosławii w latach
80. było Kosowo. Formalnie jeden z dwóch okręgów
autonomicznych, wchodzący w skład Republiki Serbii.
Region ten był bardzo ważny dla Serbów ze względów
historycznych. Pod rządami Tity prowincja stała się w du-

Cyt. za: J. Pirjevec, Tito, Warszawa 2018, s. 788–789.
L. Benson, Jugosławia. Historia w zarysie, Kraków 2011, s. 186.
R. Dizdarević, From the Death of Tito to the Death of Yugoslavia, Sarajevo–Zagreb 2009, s. 66.
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Wraz z odejściem „zaklinacza bałkańskich demonów”
nastąpił koniec pewnej epoki. Początkowo mogło się wydawać, że jego śmierć nie wpłynie na integralność SFRJ.
Wprowadzono zmiany w funkcjonowaniu państwa, m.in.
zniesiono urząd prezydenta, a jego rolę przejęło kolegialne
Prezydium federacji, mające rządzić zgodnie z zasadami
rotacji i parytetu (jeden z polityków pełnił funkcję przewodniczącego przez rok, rozpoczynając od 15 maja). Wielu wierzyło, że pamięć o marszałku będzie trwać wiecznie, a kraj
mimo trudności przetrwa. Popularne były wówczas hasła:
„Towarzyszu Tito, my ci ślubujemy, że z twej drogi nigdy
nie zejdziemy” (nawiązujące do słów piosenki partyzanckiej

WOS w teorii i praktyce

Od śmierci Tity do rozpadu Jugosławii

WOS w teorii i praktyce

żym stopniu niezależna od Serbii, m.in. dzięki konstytucji
z 1974 r., mając status niemal siódmej republiki (zwana
także półrepubliką). Jednak Kosowo było najsłabiej rozwiniętą częścią składową SFRJ, mimo pomocy ze specjalnego funduszu federalnego. Po drugiej wojnie światowej, m.in. wskutek wysokiego przyrostu naturalnego
Albańczyków, złej sytuacji ekonomicznej oraz wyjazdów
Serbów i Czarnogórców, w Kosowie zwiększał się odsetek
ludności albańskiej (por. tabelę). W 1971 r. Albańczycy
stanowili ponad 73% populacji okręgu, w 1981 r. ponad
77%, podczas gdy Serbowie odpowiednio 18% i 13%.
Zmiany demograﬁczne, jak również duża autonomia polityczna i kulturalna ludności albańskiej budziły niezadowolenie części serbskich elit oraz prowadziły do sporów
między tymi narodami.
Tabela 1. Struktura narodowościowa Kosowa w latach 1971–1991

Narodowość
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1971 r.

1981 r.
ogółem

1991 r.

ogółem

w%

w%

ogółem

w%

Albańczycy

916 168

73,67 1 226 736 77,42 1 596 072 81,61

Serbowie

228 264

18,35

209 498

13,22 194 190

9,93

Czarnogórcy

31 555

2,54

27 028

1,71

20 365

1,04

Jugosłowianie

920

0,07

2 676

0,17

3 070

0,16

Pozostali

66 786

5,37

118 503

7,48

142 044

7,26

Łącznie

1 243 693

100

1 584 441

100 1 955 741 100

Źródło: I. Stawowy-Kawka, Kosowo – problemy narodowe, „Prace Komisji
Środkowoeuropejskiej PAU” 2002, t. X, s. 44.

Władze federalne starały się łagodzić narastający konﬂikt,
który stał się jednym z czynników wpływających na kryzys
w całym państwie. W marcu 1981 r. w Kosowie rozpoczęły
się masowe protesty Albańczyków, tzw. prisztińska wiosna.
Domagano się m.in. przekształcenia prowincji w siódmą republikę, zrównania statusu Albańczyków z innymi narodami
Jugosławii, przeprowadzenia reform społecznych, a radykałowie wzywali do połączenia się z Albanią. Władze federacji
zmuszone były zaangażować nadzwyczajne siły, wprowadzając stan wyjątkowy i wykorzystując m.in. wojsko i milicję
do spacyﬁkowania ludności albańskiej. Rozpoczęły się
represje polityczne, aresztowano setki mieszkańców prowincji, przeprowadzano czystki w lokalnych władzach, mediach
i aparacie partyjnym.
Problem kosowski stał się elementem gry niektórych intelektualistów i polityków, rozbudzających ukryte „demony
nacjonalizmu”. Analizując kwestię rozpadu Jugosławii, często wskazuje się, że „wszystko zaczęło się w Kosowie”. Jest
to uproszczenie, jednak niewątpliwie konﬂikt kosowski miał
wpływ na sytuację polityczną w całej federacji w latach 80.
i był jednym z wielu czynników w skomplikowanym procesie dezintegracji SFRJ.
4
5
6
7

Jugosławia po drugiej wojnie światowej, Wikimedia Commons

Narastanie kryzysu
W Jugosławii kryzys był coraz wyraźniej zauważalny.
Rozwiązania ustrojowe się nie sprawdzały, gdyż „system
kolektywno-rotacyjny, wymyślony przez Titę, szybko okazał
się niezdolny do osiągania w centrum konsensusu i do skutecznej polityki”4. Zasada rotacji we władzach federacyjnych
i partyjnych, mająca usprawnić funkcjonowanie wielonarodowego państwa, stwarzała wiele problemów. Obywatele
często nie znali najważniejszych przywódców, np. podczas
sondy w Słowenii w 1985 r. 90% ankietowanych nie wiedziało, kto jest szefem partii komunistycznej5. Brakowało
godnego następcy marszałka, który byłby autorytetem dla
wszystkich narodów jugosłowiańskich. Jak zauważył pewien
włoski publicysta, po śmierci Tity „nikt nie zajął jego miejsca.
Absolutna i monokratyczna władza została zastąpiona władzą kolektywną i anonimową”6.
Wielu polityków zdawało sobie sprawę z potrzeby
przeprowadzenia reform. Ścierały się poglądy zwolenników centralizacji i decentralizacji państwa, a także
partyjnych konserwatystów i liberałów. Tym jałowym
sporom towarzyszyła pogarszająca się sytuacja gospodarcza. Wciąż rosły ceny żywności, wzrastała liczba bezrobotnych i inﬂacja. Kraj znalazł się w gronie 17 najbardziej zadłużonych państw świata. Ekonomiczne problemy
spowodowały wzrost korupcji i przestępstw gospodarczych.
Chociaż oﬁcjalnie problem strajków w Jugosławii nie
istniał (stosowano eufemizm „przestoje w pracy”), wcześniej były one rzadkością. Jednak w 1987 r. przez kraj
przetoczyła się ich potężna fala (ponad 1500). Nagłówki
w prasie zachodniej głosiły: „Jugosławia przeżywa najgorszy ekonomiczny i narodowy kryzys w jej historii”, „Rozdźwięk między partią a robotnikami”, „Rozpaczliwy stan
jugosłowiańskiej gospodarki”7. Obywatele coraz głośniej
wyrażali swoje niezadowolenie z pogarszającej się sytuacji
w kraju, co przyczyniało się do radykalizacji nastrojów.

Cyt. za: J. Holzer, Europa zimnej wojny, Kraków 2012, s. 707.
H. Lyndall, Yugoslavia in Crisis, Oxford 1989, s. 225.
Cyt. za: J. Wojnicki, Proces instytucjonalizacji przemian ustrojowych w państwach postjugosłowiańskich, Pułtusk 2007, s. 79.
R. Dizdarević, dz.cyt., s. 187–188.
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Słoweńska wiosna
Kolejnym problemem dla władz federacyjnych była sytuacja w najlepiej rozwiniętej republice – Słowenii. Jej władze
prowadziły bardzo liberalną politykę. Zaczęły tam powstawać różne grupy i stowarzyszenia łączące np. subkultury,
artystów, przedstawicieli ruchu na rzecz ochrony środowiska
czy praw kobiet, niechętne systemowi politycznemu i samej SFRJ. W krytyce ładu państwowego, w tym armii,
uczestniczyło np. czasopismo „Mladina”, organ komunistycznej młodzieżówki Słowenii. Ważną postacią stał się Milan
Kučan, od 1986 r. szef republikańskiej odnogi partii komunistycznej, a później pierwszy prezydent.
W Słowenii narastało niezadowolenie z roli tej republiki w całej federacji, jak i z relacji między narodami SFRJ.
Słoweńcy, mając dobre stosunki z krajami Europy Zachodniej, niechętnie wspierali regiony słabiej rozwinięte.
W maju 1988 r. w „Mladinie” został opublikowany artykuł
pt. Noc długich noży8. Nawiązując do rozprawy Adolfa Hitlera w 1934 r. ze swymi przeciwnikami, sugerował przygotowywanie przez armię zamachu stanu w Słowenii. Władze
SFRJ podjęły decyzję o aresztowaniu czterech słoweńskich
dziennikarzy. Proces „lublańskiej czwórki” i wyrok na nią wywołały masowe protesty w tej republice i doprowadziły
do aktywizacji tysięcy Słoweńców. Tak zwana słoweńska
wiosna wpłynęła na wzmocnienie dążeń wielu obywateli
tej części składowej SFRJ do uzyskania suwerenności.

Kosowo i Milošević

8

sonalnych we władzach i aparacie partyjnym w Kosowie.
Dążył także do przejęcia kontroli nad innymi częściami SFRJ,
wykorzystując hasła walki z biurokracją i grając kosowskim
problemem. Organizował wielotysięczne protesty, nazywane
„wiecami prawdy”. W wyniku tzw. antybiurokratycznej rewolucji Milošević przejął kontrolę nad Kosowem, Wojwodiną i Czarnogórą, dzięki czemu w Prezydium SFRJ dysponował czterema głosami.

Ograniczona autonomia Kosowa
Na początku 1989 r. rozpoczęły się kolejne protesty Albańczyków. Władze w Belgradzie wprowadziły stan wyjątkowy w prowincji i skierowały do niej ponownie tysiące żołnierzy i milicjantów. Dochodziło do starć, w wyniku których
wiele osób zmarło, zostało rannych i aresztowanych. Milošević
w marcu 1989 r. doprowadził do zmian w konstytucji (tzw.
konstytucja czołgów), ograniczając autonomię dwóch
okręgów wchodzących w skład Serbii. Albańczycy nie chcieli
się pogodzić z tymi modyﬁkacjami, budziły one także niepokój
w innych częściach SFRJ. Ludność albańska tworzyła niezależne od Belgradu struktury i organizacje (paralelne państwo),
a jej liderem został Ibrahim Rugova. Rozpoczęła się kampania dyskryminacji, represji, zastraszania i zwalniania z pracy
tysięcy Albańczyków. Odpowiedzią miejscowej ludności na tę
polityczną „dealbanizację” był bojkot instytucji publicznych
Serbii i Jugosławii oraz obustronna separacja etniczna10.
Spór w Kosowie wpływał na postawę przedstawicieli innych
republik SFRJ (szczególnie Słoweńców), zaniepokojonych polityką centralistyczną Belgradu, jak również państw zachodnich,
obawiających się o stabilność wielonarodowej federacji.

Próby ratowania Jugosławii
Narastającemu kryzysowi politycznemu w Jugosławii towarzyszyła pogarszająca się sytuacja ekonomiczna. Inﬂa-

M.J. Zacharias, Komunizm, federacja, nacjonalizmy. System władzy w Jugosławii 1943–1991. Powstanie, przekształcenia, rozkład, Warszawa 2004,
s. 444–445.
9
M. Korzeniewska-Wiszniewska, Serbia pod rządami Slobodana Miloševicia. Serbska polityka wobec rozpadu Jugosławii w latach dziewięćdziesiątych
XX wieku, Kraków 2008, s. 69.
10
K. Pawłowski, Państwowość Kosowa. Geneza, uwarunkowania, współczesność, Lublin 2018, s. 176–179.
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W drugiej połowie lat 80. Kosowo pozostawało w centrum uwagi elit politycznych i intelektualnych Jugosławii.
W Serbii pojawiały się głosy, że konstytucja z 1974 r. osłabia
największą republikę, która powinna być zjednoczona jako
niezbędny warunek istnienia silnego państwa jugosłowiańskiego. Ważną rolę w podsycaniu serbskiego nacjonalizmu
odegrało opublikowane w 1986 r. Memorandum Serbskiej
Akademii Nauk i Sztuk (SANU), w której dokonano analizy
sytuacji w Jugosławii. Intelektualiści z SANU uznali, że Serbowie są narodem mocno pokrzywdzonym przez „antyserbską
koalicję” w kraju i należy dokonać zmian w konstytucji.
Chociaż wielu polityków w SFRJ uważało się za przeciwników nacjonalizmu, to niektórzy z nich starali się zdobywać
popularność, głosząc hasła nacjonalistyczne. Egzempliﬁkacją takiej postawy był Slobodan Milošević (od 1986 r.
przewodniczący serbskiej partii komunistycznej). Wykorzystał on Kosowo w swojej grze politycznej. Podczas wizyty
w tej prowincji w kwietniu 1987 r. wypowiedział ważne
słowa do Serbów: „Nikt nie ma prawa was bić”. Często
pokazywany w mediach, zaczął wyrastać na czołową postać
sceny politycznej w swojej republice, jak i w całej Jugosławii. Towarzyszył temu rosnący kult, a niektórzy uznali go
za „serbskiego Titę”9. Dążył do zmian w konstytucji, które
ograniczyłyby status autonomicznych okręgów i przywróciłyby realną kontrolę Belgradu nad nimi. Dokonał zmian per-

Pogrzeb Tity 8 maja 1980 r. Źródło: Josip Broz Tito. Ilustrovana biografija, Ljubjana
1981, s. 178.
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stanowili Serbowie, co będzie miało wpływ podczas kryzysu
politycznego i późniejszego konﬂiktu zbrojnego.

Wybory republikańskie

Banknot 5000 dinarów z 1985 r. z Titą, Wikimedia Commons
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cja na koniec 1988 r. wyniosła 250%! Władze federalne nie
potraﬁły powstrzymać kryzysu. Pod koniec 1988 r. doszło
do dymisji rządu federalnego (pierwszy i ostatni raz w historii SFRJ), a w marcu 1989 r. na jego czele stanął Chorwat Ante Marković. Nowy gabinet podjął działania mające
powstrzymać pogarszającą się sytuację ekonomiczną kraju.
Bezrobocie osiągnęło wówczas poziom 16%, a zadłużenie
zewnętrzne wyniosło 23 mld dolarów11. Marković występował przeciwko ruchom odśrodkowym i za wszelką cenę
dążył do zachowania jedności SFRJ – m.in. poprzez poprawę kondycji gospodarki. Jednym z jego doradców został
amerykański ekonomista z Harvardu Jeﬀrey Sachs. Rząd
federalny zdecydował się na działania podobne do polskiej
„terapii szokowej” Leszka Balcerowicza. Dzięki Markoviciowi
udało się na pewien czas m.in. zmniejszyć inﬂację i zadłużenie kraju.
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Problemy schyłku dekady
W SFRJ pod koniec lat 80. funkcjonowało kilka ośrodków politycznych, z których najważniejszymi stawały się
serbski, słoweński i federalny (rząd Markovicia i kolegialne Prezydium federacji). Trwał konﬂikt serbsko-albański
w Kosowie, narastał także spór polityczny, a wkrótce również ekonomiczny między Słoweńcami a Serbami. Działania
organizacji partyjnych w Słowenii i Serbii przyczyniały się
do rozpadu partii i SFRJ. Po stronie Lublany opowiedzieli
się też przedstawiciele Chorwacji. W republice tej w 1989 r.
powstało opozycyjne ugrupowanie Chorwacka Wspólnota Demokratyczna (HDZ), na czele której stanął Franjo
Tuđman, późniejszy prezydent Chorwacji.
Władze Jugosławii nie były w stanie powtrzymać narastającego napięcia w federacji, a w styczniu 1990 r.
doszło do rozpadu partii komunistycznej, sprawującej
rządy od 1945 r. Dziesięć lat po śmierci Tity zabrakło więc
drugiego z trzech głównych ogniw systemu władzy w SFRJ.
Pozostała tylko armia, jednak dużą część kadry oﬁcerskiej
11
12
13

Kolejnym etapem w procesie dezintegracji państwa stały się demokratyczne wybory we wszystkich republikach
w 1990 r. Najpierw głosowano w Słowenii i Chorwacji.
W wyborach tych zwyciężyli zwolennicy przekształcenia SFRJ
w luźną formę konfederacji lub, w miarę niemożności realizacji tych planów, pełnej suwerenności. Wybory w tych
dwóch republikach zamiast wpłynąć na stabilizację i demokratyzację w Jugosławii, de facto przyczyniły się do wzrostu
napięć w federacji.
Na scenie politycznej SFRJ brakowało realnej siły, która
dążyłaby do utrzymania wielonarodowej federacji. Aspirował do tej roli premier Marković, cieszący się w sondażach wysokim poparciem społecznym. Niestety wyniki te
nie miały przełożenia w czasie wyborów w kolejnych republikach SFRJ. Stworzone przez Markovicia ugrupowanie
uzyskało słaby wynik w Bośni i Hercegowinie, Macedonii,
Serbii i Czarnogórze pod koniec 1990 r. i nie odegrało większej roli w „rozsypującej się” federacji. Ostatecznie wybory
w 1990 r. potwierdziły silne dążenia do suwerenności
w Słowenii i Chorwacji oraz mocną pozycję postkomunistów Miloševicia w Serbii. W Jugosławii powstał nowy
układ polityczny, w którym władze republikańskie pochodziły z pluralistycznego systemu wyborczego. Ruchom odśrodkowym sprzyjały ponadto słaba pozycja władz centralnych i załamanie się reform premiera Markovicia.

Napięcia w Chorwacji
Istotną rolę w procesie demontażu państwa odgrywały
także media, dodatkowo podgrzewające atmosferę i potęgujące nastroje nacjonalistyczne poszczególnych narodów. W bieżącej polityce wykorzystywano również historię,
szczególnie wspomnienia dramatycznych relacji serbsko-chorwackich z okresu drugiej wojny światowej12. Wykorzystywanie środków masowego przekazu i historii wpływało
m.in. na pogarszające się stosunki nowych władz w Zagrzebiu z ludnością serbską zamieszkującą Chorwację.
Wkrótce Serbowie chorwaccy zaczęli tworzyć swoje struktury, również militarne, działające niezależnie od władz w Zagrzebiu. Wspierali je przedstawiciele armii i serbskich służb
specjalnych. Także Słoweńcy i Chorwaci szykowali się do
ewentualnego starcia. Władze tych republik, wykorzystując
struktury Obrony Terytorialnej, zaczęły tworzyć zręby swoich przyszłych sił zbrojnych, dokonując nielegalnych zakupów uzbrojenia. Jak zauważył jeden z dziennikarzy: „Biorąc
pod uwagę nieustępliwość obu stron i bolesne wspomnienia starszego pokolenia Serbów, konﬂikt był nieunikniony.
Dwa nacjonalizmy stanowiły dla siebie nawzajem pożywkę.
Przestrzeń ewentualnego kompromisu została znacznie zawężona”13.
Egzempliﬁkacją narastającego konﬂiktu serbsko-chorwackiego stały się wydarzenia w związku z me-

W. Walkiewicz, Jugosławia. Państwa sukcesyjne, Warszawa 2009, s. 251.
T. Stryjek, Współczesna Serbia i Chorwacja wobec własnej historii, Warszawa 2020, s. 235.
M. Dobbs, Precz z Wielkim Bratem. Upadek imperium radzieckiego, Poznań 1998, s. 431.

czem Dynama Zagrzeb i Crveny Zvezdy Belgrad. Dnia
13 maja 1990 r. doszło do starć między kibicami serbskimi a chorwackimi. Kapitan Dynamo Zvonimir Boban kopnął jednego z funkcjonariuszy, bijącego kibica drużyny
z Zagrzebia. Piłkarz został ukarany zawieszeniem w rozgrywkach, ale stał się bohaterem dla wielu Chorwatów.
Mecz ten stanowił zapowiedź starcia zbrojnego w niedalekiej przyszłości.

Marsz ku secesji

14

Demontaż federacji
W dniu 25 czerwca 1991 r. Słowenia i Chorwacja ogłosiły niepodległość, mimo sprzeciwu Belgradu i państw zachodnich, a 27 czerwca oddziały armii federalnej rozpoczęły
działania bojowe w Słowenii18. Tak zwana wojna dziesięciodniowa była najkrótszym konﬂiktem zbrojnym na obszarze SFRJ. Wkrótce jednak walki rozpoczęły się w Chorwacji,
gdzie z suwerennością republiki nie chciało się pogodzić
kilkaset tysięcy Serbów chorwackich. Stworzyli oni Republikę Serbską Krajiny, wspieraną przez Miloševicia. Kilkumiesięczne starcia zostały wstrzymane na początku 1992 r., gdy
strony konﬂiktu zgodziły się na wkroczenie sił pokojowych
ONZ. W tym czasie Lublanie i Zagrzebowi udało się uzyskać
uznanie międzynarodowe. Uczyniły to w styczniu 1992 r.
kraje Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (poprzedniczki
Unii Europejskiej), a w ślad za nimi wiele innych krajów.
Drogą Słoweńców i Chorwatów podążyły dwie kolejne
republiki. W Macedonii referendum niepodległościowe
przeprowadzono we wrześniu 1991 r., a w listopadzie
tegoż roku jej władze ogłosiły powstanie suwerennego
państwa. Czwartą republiką, która zdecydowała się opuścić
SFRJ, była Bośnia i Hercegowina. W tzw. Jugosławii w miniaturze referendum w kwestii suwerenności odbyło się na
przełomie lutego i marca 1992 r. Stanowiący większość
Muzułmanie i Chorwaci, przy bojkocie ludności serbskiej,
opowiedzieli się za niepodległością. Republikę tę uznały
na początku kwietnia 1992 r. państwa zachodnie. Niestety
rozpoczęła się wówczas w Bośni wojna, która trwała aż do
1995 r.
Na gruzach SFRJ pozostały więc tylko Serbia i Czarnogóra, które pod koniec kwietnia 1992 r. stworzyły Federacyjną Republikę Jugosławii, nazywaną także nową lub
trzecią Jugosławią. Rozpad SFRJ stał się faktem. Federacja
rozpadła się na kilka części, a temu procesowi towarzyszyły
wojny i dramat setek tysięcy osób.

L. Silber, A. Little, Yugoslavia. Death of a Nation, New York 1997, s. 147.
K. Krysieniel, System polityczny Republiki Chorwacji, Poznań–Chorzów 2007, s. 73–74. Najbardziej dramatyczny przebieg miały starcia w Borovo
Selo, gdzie zginęło kilkanaście osób, a ponad 20 zostało rannych.
16
M. Glenny, The Balkans. Nationalism, War and the Great Powers 1804–1999, New York 2000, s. 634.
17
J.A. Baker III (with T.M. DeFrank), The Politics of Diplomacy. Revolution, War and Peace 1989–1992, New York 1995, s. 483, 635.
18
P. Żurek, Słowenia w walce o niepodległość (1980–1992). Wyjść z cienia Jugosławii, Kraków 2019, s. 189.
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W grudniu 1990 r. Chorwaci uchwalili nową konstytucję, która dawała im możliwość wystąpienia z federacji
jugosłowiańskiej. W tym samym czasie Słoweńcy przeprowadzili referendum w sprawie niepodległości, w którym,
przy frekwencji ponad 93%, aż 88% głosujących opowiedziało się za powstaniem suwerennego państwa. Zagrzeb
i Lublana dążyły do opuszczenia SFRJ. W tym czasie
wojskowi planowali przewrót i przejęcie władzy w SFRJ, by
spacyﬁkować dwie zbuntowane republiki. Ostatecznie nie
doszło jednak do realizacji zamierzeń dowództwa armii.
Politycy debatowali nad różnymi wariantami rozwiązania bałkańskiej łamigłówki. Pod koniec 1990 r. pojawiła się
propozycja konfederacji, przedstawiona przez Chorwację
i Słowenię, która została jednak odrzucona. Rozmowy prezydentów republik (zwane „spotkaniami sześciu”) w pierwszej
połowie 1991 r. kończyły się brakiem satysfakcjonującego wszystkich porozumienia. Według przywódcy Chorwacji
F. Tuđmana debaty te były jak „rozmowy głuchoniemych”14.
W marcu i maju 1991 r. w Chorwacji doszło do pierwszych starć zbrojnych, w których padły pierwsze oﬁary
konﬂiktu serbsko-chorwackiego15. Jak stwierdził wówczas jeden z dziennikarzy, przywódcy jugosłowiańscy poruszali się
w „kotle z krwią, który wkrótce może wykipieć”16.
Kryzys w federacji jugosłowiańskiej pogłębił się w połowie maja 1991 r., gdy doszło do zablokowania przez blok
proserbski wyboru na przewodniczącego Prezydium SFRJ
reprezentanta Chorwacji. Jugosławia działała więc bez formalnej głowy państwa.
Serbowie chorwaccy przeprowadzili 12 maja 1991 r.
referendum, w którym większość głosujących odpowiedziało się za pozostaniem w Jugosławii i przyłączeniem ziem
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Karykatura z 1990 r. przedstawiająca ówczesną Jugosławię i przedstawicieli narodów federacji. Źródło: F. Juri, Bosnia. Be or not to be, Ljubljana 1994, s. 24.

przez nich kontrolowanych do Serbii. Tydzień później plebiscyt odbył się w Chorwacji. Wzięło w nim udział ponad 83%
uprawnionych, z których ponad 93% opowiedziało się za
niepodległością republiki.
W próbę powstrzymania rozpadu państwa włączyli się
przedstawiciele Zachodu. Dnia 21 czerwca przyleciał do
Belgradu sekretarz stanu USA James Baker. Społeczność
międzynarodowa obawiała się, że jednostronne akty secesji doprowadzą do przemocy i niestabilności w Jugosławii,
co mogło mieć dodatkowo wpływ na sytuację w mającym
podobne problemy ZSRR. Wizyta reprezentanta supermocarstwa zakończyła się niepowodzeniem. Baker stwierdził, że
negocjował z ludźmi, którzy zmierzają ku wojnie domowej
i łatwiej jest osiągnąć porozumienie na Bliskim Wschodzie
między przywódcami Syrii a Izraela niż pogodzić Miloševicia
i Tuđmana17.

historia podróżowania
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Bóg, handel, wiedza,
czyli średniowieczne podróże po Europie (i nie tylko)
Joanna Orzeł

achodnia część cesarstwa rzymskiego upadła
pod naporem barbarzyńców w 476 r. Jest to najpopularniejsza umowna data zakończenia antyku i rozpoczęcia średniowiecza, które przyniosło ze sobą zmianę stosunków politycznych
i społeczno-gospodarczych. Poszukując końca epoki
wieków średnich, wskazuje się na kilka dat. Pierwsza
z nich to rok 1453, czyli zarówno koniec wojny stuletniej, jak i upadek Konstantynopola. Druga to wynalezienie ruchomej czcionki i zakończenie drukowania Biblii
Gutenberga w 1455 r. Trzecia data to odkrycie Ameryki
przez Krzysztofa Kolumba w 1492 r. Każda z nich oznacza, że średniowiecze to epoka trwająca około tysiąca
lat. Jest to więc okres bardzo długi, w problematyce podróżniczej jednak – w porównaniu do epoki antycznej
– widoczny jest wyraźny regres, aczkolwiek dostrzegalne są także nowe zjawiska.

Z
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Upadek Rzymu – upadek turystyki
Gdy upadł Rzym, nie było możliwości bezpiecznego
podróżowania po rozległym terytorium dawnego imperium. Turystyka właściwie przestała istnieć. Majątki
ziemskie zostały złupione lub zajęte przez barbarzyńców, a społeczeństwo rzymskie nie miało funduszy
na podróżowanie. Z kolei dotychczas wędrujące plemiona barbarzyńskie osiedliły się na poszczególnych
terenach, a z czasem zmieniły się stosunki społeczno-polityczne i rozwinął się feudalizm. Nie miał kto podróżować, ale też przestał istnieć system komunikacyjny.
Najpierw stopniowo niszczone były szlaki lądowe, nie
tylko przez najazdy barbarzyńców, lecz także przez brak
jednego zarządcy. Mnóstwo państw i państewek nie
było w stanie utrzymać systemu dróg. W krótkim czasie
rzymskie szlaki powróciły do pierwotnego stanu, stając
się ścieżkami dla piechurów i konnych. Przed upadkiem dróg zniszczona (zrabowana, spalona) została zaś
sieć zajazdów i gospód.

Problemy z infrastrukturą
Około roku 1000 sytuacja w Europie zaczęła się
stabilizować. Poszczególni władcy dostrzegali potrzebę odbudowy dawnych i stworzenia nowych szlaków.
Rozdrobnienie polityczne i system feudalny powodował jednak, że jakże częste granice oddzielone były
rogatkami, co skutkowało pobieraniem myt przez
władców feudalnych lub władze powstających miast.
Skutkowało to zarówno wysokimi kosztami, jak

Podróż Marco Polo karawaną przez Azję. Źródło: A. Cresques, Atlas catalan, 1375.

i brakiem bezpieczeństwa w czasie podróży. Zmianę
w systemie dróg przyniosły dopiero czasy nowożytne,
a wraz z nimi umacnianie ośrodków centralnej władzy
państwowej: we Francji, w Anglii, Hiszpanii. Choć trzeba podkreślić, że proces zagęszczania Starego Kontynentu siecią dróg będzie długi i nierównomierny.
Oprócz dróg brakowało bazy noclegowej. Po zniszczeniu dokonań Rzymian na kilka wieków siecią noclegową stały się klasztory, w których zakładano hospicja,
czyli domy gościnne dla podróżnych. W nich pielgrzym
mógł bezpłatnie przenocować i otrzymać wyżywienie.
Miejsca te były jednak dostępne tylko dla chrześcijan,
dlatego udającym się w podróż wydawano specjalne zaświadczenia. Z biegiem czasu klasztorne schroniska przestały wystarczać. Baza noclegowa odrodziła się we Włoszech – w XIII i XIV w. pojawiły się hotele. W kwestii tej
przodowała Wenecja, utrzymująca liczne kontakty handlowe i polityczne z całym basenem Morza Śródziemnego
oraz ze Wschodem. Pod koniec XIV w. liczba hotelarzy była
tak duża, że zgodnie z istniejącymi przepisami powstały
cechy hotelarzy i aby prowadzić działalność hotelarską,
trzeba było do niego należeć. Mimo odradzającej się sieci noclegowej hotele średniowieczne charakteryzowały
się o wiele gorszym komfortem od tych istniejącących
w starożytnym Rzymie czy Pompejach. Wędrowcy wciąż
korzystali także z kwater prywatnych. I jedne, i drugie
podlegały nadzorowi władz miejskich.

Tradycyjni podróżujący
Zniszczenie jedności wokół basenu Morza Śródziemnego, podboje arabskie i podział terenów uniemożliwiały bezpieczne podróżowanie po tym akwe-

„[…] w tym mieście jest takie mnóstwo domów i ludzie
wewnątrz miasta i poza murami – gdyż wiedzcie, że jest
tyle przedmieść, ile bram, to znaczy dwanaście, i to bardzo wielkich – że żaden człowiek tego nie policzy. Gdyż
więcej nawet ludzi mieszka na przedmieściach niż
w mieście. Zaś na tych przedmieściach są liczne doskonałe faktorie i tam mieszkają w domach i gospodach
kupcy i obcy podróżni, którzy przejeżdżają tam w swoich sprawach; a zjeżdżają tak bardzo licznie zarówno
dla cesarza, jak dlatego, że miasto jest ważnym, świetnym targiem, który przyciąga zarówno kupców, jak innych ludzi dla interesu. […] do tego miasta Kambałuk
napływają najdroższe i najcenniejsze rzeczy, bardziej
niż do jakiegokolwiek innego miasta na świecie. […]
wszystka drogocenna kupią pochodząca z Indii, jak
drogie kamienie i perły, i inne kosztowności, zwożona
jest do tego miasta. I poza tym wszystkie piękne towary i kosztowności pochodzące z prowincji Kataju oraz
z innych krajów również są tu sprowadzane. A to dzieje się z powodu cesarza, który tam przebywa, i jego
niewiast, z powodu tłumów ludności i wojska oraz innych ludzi przyciąganych przez dwór Wielkiego Chana
w tym mieście. I dlatego właśnie do miasta tego zwożone są najdroższe i najkosztowniejsze rzeczy w większej
mnogości niż do innych miast na świecie, oraz więcej
towarów tam się sprzedaje i kupuje. […] co dzień wjeżdża do miasta ponad tysiąc wozów ładowanych [samym] jedwabiem, gdyż wyrabiają tam mnóstwo tkanin
rozmaitych z jedwabiu i złota. Nie ma w tym nic dziwnego, we wszystkich okolicznych ziemiach nie masz
bowiem lnu, tak że wszystko muszą robić z jedwabiu.
Trzeba wiedzieć, że gdzieniegdzie mają bawełnę i konopie, ale w ilości nie wystarczającej zupełnie, więc ich
nie używają, jeno jedwabiu, którego wielkie ilości mają,
a który jest wart więcej niż len i konopie”1.

Nie można także zapominać o podróżach dyplomatów, bo i oni niejednokrotnie zostawili ciekawe opisy
innych krajów. Jednym z nich jest ukazująca ogromne
różnice klimatyczne, ale i społeczne czy wręcz cywilizacyjne relacja senatora Wenecji Ambrożego Contariniego z jego pobytu w Moskwie w drugiej połowie
XV w.:
„Miasto Moskwa położone jest na niewielkim wzgórzu
i wszystkie budowle w nim, nie wyłączając i samego zamku, są drewniane. Pośrodku miasta płynie rzeka nazy-

M. Polo, Opisanie świata, przeł. A.-L. Czerny, wstęp i oprac. M. Lewicki, Kraków 1954, s. 174–175.
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1

nie na tereny Mongolii, ale to Marco Polo dotarł aż
do Chin, Japonii, Indii. Po powrocie z wyprawy (którą
odbył w latach 1253–1295) opublikowane zostało jego
Opisanie świata. Mimo że jego opisy jawią się czasem
jako zbyt fantastyczne, z pewnością warto pochylić się
nad jego postrzeganiem Dalekiego Wschodu. Okazuje
się, że słowa średniowiecznego kupca na temat miasta
Kambałuk, czyli Pekinu są po części nadal aktualne:
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nie. Na wyprawy decydowały się głównie osoby, które
przemierzały świat od zawsze – kupcy (przez wzgląd
na możliwe kolosalne zyski) oraz pielgrzymi. Ci ostatni
wędrowali przede wszystkim do Rzymu oraz do miejsc
związanych z życiem i śmiercią Jezusa Chrystusa. Na terenach włoskich korzystano z pomocy przewodników,
którzy oprowadzali po kościołach, miejscach uświęconych krwią męczenników, natomiast nie zwracali większej uwagi na zabytki pozostałe po czasach antycznych.
Po roku 1000 pojawiły się itineraria – nie tak dokładne
jak te z czasów rzymskich, ale w ośrodkach przyciągających większą liczbę turystów, zwłaszcza w Rzymie,
można było się w nie zaopatrzyć. Opisywano w nich
rzymskie pozostałości, jak chociażby Koloseum, Łuk
Tytusa czy Konstantyna. W 1140 r. powstał nowy przewodnik po Wiecznym Mieście – Mirabilia Urbis Romae
(„Dziwy miasta Rzymu”). I mimo że był przeznaczony
dla pielgrzymów, pokazywał bogatą tradycję antyku,
m.in. mury miejskie, bramy i ich nazwy, termy, teatry,
pałace, miejsca pasji świętych, mosty, cmentarze, kolumnę Trajana, Panteon, świątynie na Zatybrzu itd.
Na pielgrzymkę do Ziemi Świętej konieczne było
uzyskanie pozwolenia papieża. W drogę do Jerozolimy
najczęściej wybierano się od maja, w połowie XV w. zaś
od Wielkanocy. Wówczas z portu w Wenecji wypływały
specjalne statki dla pielgrzymów. Można było nim wrócić w październiku–listopadzie. Z Wenecji trasa wiodła
przez Dubrownik, wyspy greckie (Korfu, Kreta, Rodos),
Cypr i dalej do Ziemi Świętej. W Jerozolimie nocowano
u franciszkanów, w domach przewodników albo w hospicjum prowadzonym przez joannitów.
Pobudki religijne (choć również polityczne) przyczyniały się do uczestnictwa w „pielgrzymkach zbrojnych”, czyli krucjatach mających na celu odbicie z rąk
muzułmanów Jerozolimy. Kolejne wyprawy krzyżowe
z XI–XIII w. pozostawiły po sobie cenne źródła, w których chrześcijanie podziwiali piękno Konstantynopola
(który niestety został przez nich ograbiony i zniszczony) i opisywali odmienność kultury muzułmańskiej.
Pozytywnym aspektem wypraw krzyżowych było poszerzenie znajomości świata, poznanie nowych dóbr
materialnych. Te ostatnie sprawiły, że rozwinął się handel. Znów na pierwszy plan wysunęły się głównie miasta włoskie (Piza, Genua, Wenecja, Florencja, Mediolan),
następnie landryjskie, a także Brugia, Gandawa, Kolonia, Londyn, region południowej Francji (m.in. Marsylia,
Lyon) i Katalonia (głównie Barcelona). W kwestii handlu
nie można zapominać o tym, że nad Morzem Północnym
i Bałtyckim królowała Liga Hanzeatycka (Hanza), skupiająca coraz większą liczbę miast, ze stolicą w Lubece.
Niejednokrotnie eksport towarów był swego rodzaju
impulsem do podróżowania – cechy kupieckie nakładały na adeptów pragnących zostać mistrzami obowiązek
podróżowania przez kilka lat.
Kupców kusiła jednak nie tylko Europa. W średniowieczu kilku z nich zawędrowało na wschód, głów-
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wają się także Moskwa i rozdzielająca je na dwie połowy,
w jednej z nich znajduje się zamek. Dla przejazdu przez tę
rzekę zbudowano kilka mostów. Moskwa jest stolicą wielkiego księcia. Otoczona jest ona obszernymi lasami, pokrywającymi prawie cały teren Rusi i ob ituje we wszelkiego rodzaju zboże. Żywność jest w niej […] tania […].
Zająców tam bardzo dużo, lecz innej dziczyzny prawie
wcale nie widać, prawdopodobnie dlatego, że moskwiczanie nie umieją jej łowić. Ptaków wszelkiego rodzaju
przywożą także w mnogości i sprzedają po najniższej
cenie. Moskwiczanie nie robią u siebie gronowego wina
i w ogóle nie ma u nich żadnych owoców, oprócz ogórków,
orzechów i dzikich jabłek. Kraj u nich bardzo zimny, tak
że mieszkańcy przez dziewięć miesięcy muszą w domach
palić w piecach. Zresztą tę porę roku wykorzystują oni dla
nagromadzenia sobie zapasów na lato, ponieważ w mrozy, na ruskich saniach zaprzężonych w jednego konia, bardzo lekko przewożą wszelkie ciężary, kiedy latem z przyczyny tającego lodu i dużych lasów droga z powodu błota
jest prawie wcale nie do przebycia. W końcu października rzeka, przepływająca środkiem Moskwy, pokrywa się
mocnym lodem, na którym kupcy stawiają swoje kramy
z różnymi towarami i zbudowawszy w ten sposób cały
rynek, przerywają prawie całkowicie swój handel w mieście. Oni uważają, że to miejsce, będące z obu stron zasłonięte budynkami, mniej jest wystawione na wpływ mrozu
i wiatru. Na taki rynek codziennie przez całą zimę przywożą zboże, mięso, świnie, drzewo, siano i inne potrzebne
zapasy. W końcu listopada wszyscy okoliczni mieszkańcy
biją swoje krowy oraz świnie i wywożą je do miasta na
sprzedaż. Przyjemnie patrzeć na tę ogromną ilość zamarzłego bydła, zupełnie już odartego ze skóry i stojącego na
lodzie na tylnych nogach. W ten sposób Ruscy żywią się
zwierzętami zabitymi przed trzema lub więcej miesiącami. To samo czynią oni z rybami, ptakami, wszelkiego
rodzaju żywnością. Na rzece odbywają się także zawody konne i inne rozrywki, lecz nierzadko uczestniczący
w tych zabawach skręcają sobie karki”2.
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Nowe inicjatywy – nowi podróżujący
W XII–XIII w., na skrzyżowaniu europejskich szlaków
handlowych z Flandrii do Włoch, w Szampanii, odbywały się międzynarodowe targi – jarmarki szampańskie,
trwające 49 dni. Hrabiowie Szampanii zapewniali kupcom bezpieczeństwo, tak jak to było w czasie starożytnych igrzysk. Korzenie, wełna, sukno, barwniki, wyroby
ze skóry, futra, wina – oto niektóre towary oferowane na
jarmarkach. Utrata suwerenności Szampanii doprowadziła do wzrostu niebezpieczeństwa na drogach i do upadku
jarmarków w tym regionie. Jednak w wielu europejskich
miastach jarmarki, często związane z jakimś świętem
kościelnym, wciąż się odbywały. Miasta jarmarczne, jak
chociażby Gdańsk (jarmark św. Dominika), korzystały
z masowego napływu kupców i klientów, dzięki czemu
się bogaciły.
2

Jarmark szampański na grawiurze z XIX w., domena publiczna

Nowym typem podróżnika stali się studenci. Mniej
więcej od XII w. zaczęto wyjeżdżać na poszczególne uniwersytety w celu zdobycia wiedzy. Niektóre ze szkół
wyższych specjalizowały się w konkretnych dziedzinach. Do Bolonii i Oksfordu kierowały się osoby chcące
głównie pogłębiać wiedzę z zakresu nauk prawnych; do
Montpellier i Salerno udawano się na studia medyczne;
Sorbona zaś od XIII w. przodowała w naukach ilozo ii
i teologii europejskiej. Kolejne miasta i państwa uzyskiwały możliwości fundacji uniwersytetów, co przekładało się na wzmożony ruch i dużą liczbę peregrynantów
wędrujących po całej niemalże Europie. Pozostawiali po
sobie opisy zawierające itinerarium, warunki podróżowania, informacje na temat noclegów, wyżywienia czy higieny (a raczej jej braku).
Mniej więcej w tym samym czasie pojawił się nowy
motyw podejmowania podróży. Wędrowni poeci, śpiewacy, muzykanci, aktorzy wędrowali po całej Europie Zachodniej. Utwory francuskich trubadurów i truwerów
popularyzowali minstrele, często przemieszczając się
z miasta do miasta. Na ziemiach niemieckich zwali się oni
minnesingerami, w Polsce zaś rybałtami.

Polska
Królestwo Polskie nie miało żadnych tradycji w zakresie sprawnej komunikacji czy budowy systemu dróg, ponieważ znajdowało się poza granicami rzymskiego imperium. Istniał szlak bursztynowy, ciągnący się od Morza
Śródziemnomorskiego (najprawdopodobniej od Akwilei)
aż do wybrzeża Morza Bałtyckiego, jednak Rzymianie nie
inwestowali w ziemie, które do nich nie należały. Na terytorium późniejszej Polski szlak biegł przez Kotlinę Kłodzką, Śląsk, Wielkopolskę, Kujawy nad Bałtyk. „Szlak” to
mocne słowo, raczej był to leśny trakt, być może umocniony w niektórych miejscach drewnianą nawierzchnią
czy groblą. Biorąc pod uwagę istniejący w Polsce klimat,
umocnienia te szybko ulegały dewastacji. Nawet jeśli
wzmacniały drogę, to wciąż nadawała się ona tylko do
komunikacji pieszej lub konnej. Nie pomagał także system panujący w epoce monarchii wczesnopiastowskiej,

A. Contarini, Moskwa w drugiej połowie XV w., [w:] Wiek V–XV w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami dla nauczycieli historii
i studentów, oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S.B. Lenard, Warszawa 1997, s. 244–245.
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a potem rozbicie dzielnicowe usankcjonowane statutem
Bolesława Krzywoustego. Brak silnej centralnej władzy
i świadomość, że dobre drogi mogłyby ułatwić inwazję
wrogów, sprawiły, że w dużej mierze do końca XVIII w.
polskie drogi to leśne traktaty. Należy jednak z całą mocą
podkreślić, że w Polsce podstawowym szlakiem komunikacyjnym były rzeki, o wiele bardziej zasobne w wodę
niż dziś. Rzeki przekraczano brodami, przy których lokowano osady służebne czy klasztory.
Od początków chrześcijaństwa, zatem niemalże od początków państwa polskiego zakładane były klasztorne
schroniska: głównie dla wędrujących studentów, chłopów, rzemieślników. Członkowie rodów rycerskich korzystali raczej z gościny u krewnych, znajomych lub obcych,
ale ze stanu rycerskiego. Obyczaj gościny, podobny do
tego w starożytności, będzie kontynuowany przez szlachtę w epoce nowożytnej.
Przyczyny wyruszania w drogę polskich podróżników
były właściwie takie same jak w całej Europie: handel,
polityka, religia, nauka, kultura. Z pewnością widać
dysproporcję między liczbą kupców a osób wyjeżdżających na studia uniwersyteckie. Polska szybko nadrabiała
zaległości wobec „starszej Europy”, co będzie widoczne
już w epoce nowożytnej.

Moment przełomowy
Uniwersytety w średniowiecznej Europie i daty ich fundacji. Źródło: Haacks geographischer Atlas. VEB Hermann Haack Geographisch-Kartographische Anstalt, Gotha–
Leipzig, 1. Auflage, 1979.
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Prawdopodobny przebieg szlaku bursztynowego z granicami współczesnych państw,
Wkimedia Commons

Dla turystyki średniowiecze to trudny czas: od niepokojów związanych z upadkiem cesarstwa rzymskiego, przez
upadek systemu komunikacyjnego, brak bezpieczeństwa
i miejsc noclegowych, po zmianę stosunków społeczno-politycznych. Podróże odrodziły się dzięki Kościołowi i masowej pielgrzymce do Rzymu z okazji pierwszego Roku
Świętego. Papież Bonifacy VIII ogłosił go na rok 1300. Do
Wiecznego Miasta przybyło kilkadziesiąt tysięcy pielgrzymów, a wraz z nimi kupców, studentów czy rzemieślników.
Było to pierwsze od lat skupienie tak dużej liczby osób
w jednym miejscu. Wszystko, co istniało: drogi, gospody, zajazdy nie były przystosowane do takich potrzeb.
Ten bodziec ekonomiczny wpłynął na powstanie zawodu i związanego z nim cechu gospodnika. Dostrzeżono
też namacalnie potrzebę budowy nowych dróg, mostów,
przepraw. Rozpoczęły się inwestycje, zwłaszcza na terenach włoskich. Po roku 1300 r. sposób i styl podróżowania zaczynają się zmieniać: pod względem zarówno
ilościowym, jak i jakościowym. Zbliżało się odrodzenie –
antyku, więc przypominano sobie dawne motywy podróżowania: ciekawość świata, zabytków sztuki i kultury,
wypoczynek.

relacje – dyskusje – konfrontacje
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Czy starożytni Polacy istnieli naprawdę?
Przewodnik po fantazmacie Wielkiej Lechii
Artur Wójcik

pewnością każdy z nas zadawał sobie kiedyś pytanie: skąd wzięła się Polska? Czy rzeczywiście historia naszego państwa zaczyna się od Mieszka i jego
chrztu w 966 r.? Skoro źródła pisane do tych czasów
to zaledwie kilka wzmianek, a historycy prześcigają się w stawianiu coraz bardziej zagmatwanych hipotez,
to być może istnieje jakaś alternatywa? Z odpowiedzią
na te pytania przychodzą zwolennicy Wielkiej Lechii
(nazywani również turbolechitami), którzy za pośrednictwem mediów społecznościowych starają się rozwikłać zagadkę naszego pochodzenia. Twierdzą, że historia
została sfałszowana, źródła zniszczono lub poukrywano w uniwersyteckich szafach, a historycy biorą udział
w wielowiekowym spisku, mającym ukryć przed społeczeństwem fakt istnienia starożytnego imperium Polaków – Wielkiej Lechii.
Według teorii turbolechitów początki naszej państwowości sięgają XVIII w. p.n.e. Ich zdaniem jesteśmy potomkami starożytnych Lechitów, którzy stworzyli olbrzymie państwo na terenie Europy Środkowo-Wschodniej.
Mieliśmy rywalizować z Rzymianami o panowanie nad
światem, zaciekle walczyć z Aleksandrem Macedońskim,
zakładać miasta w Europie Zachodniej, a nawet kontaktować się z kosmitami. Brzmi absurdalnie, jednak tego typu
teorie zdobyły sporą popularność wśród internautów
do tego stopnia, że jedno z niegdyś renomowanych wydawnictw historycznych, wykorzystując zapewne popyt
na „alternatywną” historię naszego kraju, wydało szereg publikacji propagujących Wielką Lechię. Autorami książek na ten temat są amatorzy, którzy nie mają
kompetencji i warsztatu pracy historyków, wykorzystują
za to szeroki wachlarz manipulacji źródłami, niekiedy
samemu fałszując dowody. W swojej narracji wykorzystują trzy typy „dowodów”, które nazwałem odpowiednio
historycznymi, anegdotycznymi i sfałszowanymi.
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Dowody historyczne
Imperium Lechitów rzeczywiście pojawia się w źródłach historycznych. Gdy weźmiemy do ręki kronikę mistrza Wincentego, Jana Długosza czy Macieja Miechowity, znajdziemy tam opisy dziejów naszego państwa
przed Mieszkiem I. Wpisywało się to w średniowieczny
i nowożytny trend, że jeśli czegoś nie wiemy, to należy
wykreować rzeczywistość. Polscy kronikarze nie byli
pod tym względem wyjątkiem w Europie, każde szanujące się wówczas państwo bowiem miało swój mitologiczny
początek, chociażby Rzymianie wierzyli w istnienie swoich założycieli w postaci Romulusa i Remusa albo jak

Brytyjczycy w legendarnych królów: Brutusa i Artura.
Dopiero z czasem pojawiła się krytyka źródeł historycznych i próba odpowiedzi, na ile te przekazy są prawdziwe,
a na ile ikcją. Niech o absurdzie tamtych czasów świadczy
staropolskie dzieło księdza Wojciecha Dembołeckiego
Wywód jednowłasnego państwa świata z 1633 r., zawierające swoiste proroctwa polityczne dla Rzeczpospolitej.
Zdaniem duchownego Polska miała w niedalekiej przyszłości uzyskać panowanie nad światem, a jednym z argumentów popierających prymat Polaków nad resztą narodów miał być fakt posługiwania się językiem słowiańskim
(w domyśle: polskim) przez Adama i Ewę w raju.
Skąd jednak pewność, że starożytni Lechici nie istnieli?
Trudno jest pogodzić teorię turbolechitów o początkach
naszych dziejów w XVIII w. p.n.e. z pierwszą wzmianką
o Imperium Lechitów, która pojawia się dopiero w kro-

relacje – dyskusje – konfrontacje
taka zaczęła się kształtować w Europie dopiero na przełomie XI i XII w., a w Polsce na początku XIII w.

Dowody anegdotyczne
Anegdoty i pogłoski to solidny ilar budowania autentyczności Wielkiej Lechii. Najczęściej dowody anegdotyczne utrwalane są w infogra ikach i memach, które
za pośrednictwem internetu turbolechici błyskawicznie
udostępniają w różnych grupach społecznościowych. Jednym z najbardziej popularnych przykładów jest poczet
jasnogórski, który przedstawia 15 królów lechickich
przed panowaniem Mieszka. Olejny obraz jest rzekomo
ukrywany w klasztorze paulinów na Jasnej Górze. Okazało się, że poczet rzeczywiście istnieje i umieszczony jest
w części dostępnej dla zwiedzających. Poczet powstał
najprawdopodobniej w drugiej połowie XVIII w. i jest odzwierciedleniem historiogra ii tamtych czasów. Tego typu
obrazów oraz ikonogra icznych serii rycin legendarnych
i historycznych władców Polski powstało w epoce nowożytności wiele i nie jest niczym nadzwyczajnym, że taki
obraz w ogóle istnieje. Wystarczy wspomnieć o dwóch
najbardziej znanych pocztach drzeworytniczych władców Polski z kroniki Macieja Miechowity z 1521 r. oraz
kroniki Marcina i Joachima Bielskich z 1597 r., o których
zdaje się, że turbolechici jeszcze nie słyszeli.
Innym dowodem anegdotycznym jest tablica nagrobna z inskrypcją, według której Leszek Awiłło, rzekomy
władca Wielkiej Lechii, miał zostać pochowany w kolumbarium przez cesarza rzymskiego Tyberiusza Klaudiusza Buccio. Zwolennicy Imperium Lechickiego mają
w tym przypadku dwa istotne problemy ze zrozumieniem
sensu tego zabytku, wynikające z braku wiedzy i ignorancji. Pierwszy dotyczy języka łacińskiego, w którym
został sporządzony napis na inskrypcji. Nie potra ią chociażby rozszyfrować znaczenia słowa Caio, który w odpowiednim przypadku oznacza Gajuszowi (Caius jest
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nice mistrza Wincentego na początku XIII w. Mamy więc
okres przeszło 3 tys. lat, w którym źródła historyczne milczą o Wielkiej Lechii. Źródła archeologiczne nie
przynoszą nam również odpowiedzi na ten temat, ponieważ dotychczasowe prace wykopaliskowe nie wskazują artefaktów świadczących o istnieniu potężnego imperium na naszych ziemiach. Jeśli takowe miałoby istnieć,
to na wzór podobnych antycznych mocarstw powinny
przetrwać jakieś budowle, monety i inne charakterystyczne elementy. Turbolechici mają jednak wytłumaczenie
na ten argument: wszystko zniszczył Kościół katolicki,
który sukcesywnie wciągnął w spisek ukrywania Wielkiej
Lechii naszych zaborców w XIX w., a później także III Rzeszę, Rosję Sowiecką, aż wreszcie Unię Europejską, która
trzyma pieczę nad wsparciem inansowym w postaci
grantów dla historyków i archeologów. Problem polega
jednak na tym, że wiedzę historyczną o Wielkiej Lechii
turbolechici czerpią z dzieł pisanych przez duchownych, bo przecież Gall Anonim, mistrz Wincenty czy Jan
Długosz byli albo duchownymi katolickimi, albo mocno
związani z Kościołem.
Zwolennicy Wielkiej Lechii nie analizują średniowiecznych i nowożytnych przekazów źródłowych,
gdyż ich poszukiwania koncentrują się na tym, co uda im
się znaleźć za pomocą wyszukiwarek internetowych,
wpisując np. frazy typu „Lechia”. Nie odróżniają średniowiecznej kroniki od opracowania czy artykułu. Można
sobie wyobrazić, do jakich katastrofalnych pomyłek musi
dochodzić, stosując taką metodę działania. Rzeczywiście,
pseudohistorycy Wielkiej Lechii chwalą się w swoich publikacjach, że odnaleźli źródła do Wielkiej Lechii w takich
miejscach jak Buenos Aires. Sprawdziłem argentyński
trop turbolechitów i okazało się, że ów „dowód” to współczesne opracowanie polskiego imigranta mieszkającego
w Buenos Aires, w którym twierdzi, że polskie herby rycerskie istniały w starożytności, mimo że heraldyka jako
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po prostu praenomenem, czyli imieniem Gajusz). Turbolechici zaś identy ikują frazę Caio ze słowem pożegnanie,
zapewne kojarząc z włoskim pozdrowieniem ciao. Drugi
problem dotyczy realiów historycznych czasów starożytnego Rzymu. Jak wytłumaczyć fakt, że władca potężnego
Imperium Lechickiego został pochowany – wedle przytaczanego napisu z epita ium – w kolumbarium przeznaczonym dla ubogich, a fundatorem pochówku był cesarz
rzymski Tyberiusza Klaudiusza Buccio, którego nie znajdziemy w spisie cesarzy rzymskich?
W rzeczywistości tablica przekazuje nam informację
o Gajuszu Awilliuszu Lescho, który został pochowany
we wspomnianym kolumbarium, a Tyberiusz Klaudiusz
Buccio był osobą, która ufundowała tablicę. Swojsko
brzmiące słowo „Lescho” wyprowadziło turbolechitów
kolejny raz na manowce historii.

Dowody sfałszowane
Wyznawcy Wielkiej Lechii oskarżając wszystkich o fałszowanie naszych dziejów, sami posługują się falsy ikatami. Gdy wpiszemy w wyszukiwarkę internetową frazę
„Wielka Lechia”, jednym z pierwszych wyników, jakie
otrzymamy, będzie ilustracja mapy Europy, podpisana
jako „Lechina Empire”, na której charakterystycznym
ciemnoniebieskim kolorem zaznaczono olbrzymi obszar
między Łabą a Dniestrem. Legenda mapy sugeruje odzwierciedlenie faktycznego stanu z VI w. n.e. Nic bardziej
mylnego! Gdy dokładnie przyjrzymy się gra ice, dostrzeżemy, że niebieski teren przy granicach państw i rzek jest
niechlujnie naniesiony. W dodatku na obszarze tym nie
zaznaczono żadnych miast czy choćby skupisk ludności
plemiennych.
Po głębszej analizie okazało się, że niebieski obszar
został naniesiony wtórnie w programie gra icznym, a tym
samym mapa jest sfałszowana. Oryginał mapy pochodzi z atlasu historycznego Wiliama Roberta Shepherda
(1871–1934), który ma trzy wydania (1911, 1921, 1926).
Na mapie z atlasu Shepherda obszar rzekomego Imperium Lechickiego zaznaczony jest bez wyodrębnionego
państwa jako „Slavic Peoples”. W rzeczywistości mapa pokazuje szczyt Cesarstwa Wschodniorzymskiego i rodzące
się wówczas państwa barbarzyńskie, m.in. Wizygotów,
Franków i Longobardów.
Zwolennicy Wielkiej Lechii powołują się również
na nieco bardziej wyra inowane fałszerstwa i misty ikacje, bo powstałe w przeszłości. Z otchłani niepamięci
wydobyli kronikę arcybiskupa krakowskiego Prokosza, która powstać miała w X w. Dzieło opowiada nie
tylko o wielkich czynach starożytnych Polaków, lecz
także sławi herby i rody szlacheckie, które miały już
wówczas istnieć. Kronika Prokosza jest jednakże niczym innym jak luźnymi wypiskami ze źródeł historycznych, które powstały na przełomie XVIII i XIX w.
W starszej historiogra ii istniał pogląd, że kronikę s ingował Przybysław Dyjamentowski, znany
w XVIII-wiecznej Rzeczpospolitej fałszerz genealogii szlacheckiej. Kilka lat temu inną hipotezę wysunął
Piotr Boroń, stwierdzając, że kronika jest autorstwa

generała Franciszka Morawskiego (1783–1861), który
postanowił zadrwić ze swojego znajomego poety i grafomana Kajetana Jaksy Marcinowskiego (1788–1832).
Osobą, która przyczyniła się do spopularyzowania kroniki Prokosza, był Hipolit Kownacki (1761–1864), który odnalazł, uporządkował i wydał rękopis rzekomego
arcybiskupa w 1825 r.
W całej sprawie podejrzanie wygląda język kroniki,
ponieważ jak na dzieło z X w. została spisana dość zrozumiałą dla wszystkich polszczyzną. Wystarczy porównać
pisownię z kroniki do najstarszych znanym nam dzisiaj
zabytków średniowiecznych jak Księgi henrykowskiej
z XIII w., w której zanotowano najstarsze zdanie w języku
polskim: „Day, ut ia pobrusa, a ti poziwai”, by zrozumieć, że
dzieło Prokosza nie mogło powstać przed chrztem Mieszka. Podejrzenia nasilają się tym bardziej, że Kownacki
najpierw opracował kronikę w języku polskim, a dopiero
później przetłumaczył na łacinę, co nawet jak na tamten
czas, kiedy nowoczesne źródłoznawstwo i edytorstwo historyczne było w powijakach, wywoływało kontrowersje
nad autentycznością dzieła.
Dziwnym trafem żaden dziejopisarz w średniowieczu
i w czasach nowożytnych nie wspomina o kronice Prokosza, nie notują go również inwentarze księgozbiorów
staropolskich. Nie jest możliwe, aby odpisy kroniki funkcjonowały w społeczeństwie w formie „drugiego obiegu”,
gdyż prędzej czy później zostałyby przez kogoś odnotowane.

Źródła popularności pseudonauki
Jedną z głównych przyczyn popularności wszystkich
teorii pseudonaukowych jest brak umiejętności wery ikowania informacji znalezionych w internecie. Kiedyś,
aby zdobyć wiedzę na dany temat, należało sięgnąć do książek lub udać się do pobliskiej biblioteki. Dzisiaj jednym
kliknięciem myszy na komputerze mamy dostęp do całego
zasobu różnorodnych informacji. Łatwość znalezienia informacji nie zawsze idzie w parze z jakością, czego dowodem niech będą przytoczone wyżej argumenty o istnieniu
Wielkiej Lechii. Droga na skróty okazuje się drogą na około.
Dlatego też pseudonauka jest poważnym wyzwaniem
dla naukowców, popularyzatorów i nauczycieli.

Nauczycielu, nie lękaj się Wielkiej Lechii!

Miejsca w internecie, które warto śledzić (wybór subiektywny):
❚ Historyczne bzdury – fanpage poświęcony demaskowaniu bzdur i mitów historycznych
prowadzony przez Annę Zielińską.
❚ Historia w kieliszku – fanpage podejmujący tematy związane z historią nowożytną.
❚ Historia zapomniana i mniej znana – blog Jacka Czubackiego, publikujący ciekawostki
historyczne od starożytności po historię współczesną. Zajmuje się również obalaniem mitów
historycznych.
❚ Kadrinazi – blog Michała Paradowskiego poświęcony historii wojskowości.
❚ Mitologia Współczesna – strona prowadzona przez semiotyka kultury Marcina Napiórkowskiego o współczesnych mitach, wierzeniach i pseudonauce.
❚ Piroman.org – strona Romana Żuchowicza traktująca o historii i demaskowaniu fantazmatu
Wielkiej Lechii.
❚ Se czytam – blog Pawła Miłosza o recenzjach książek historycznych (i nie tylko), obalający
teorie pseudohistoryczce.
❚ Słowiańska Mitologia – blog prowadzony przez Michała Łuczyńskiego poświęcony mitologii Słowian.
❚ Słowiańska Moc – blog na temat rodzimowierstwa, historii i kultury Słowian.
❚ SłowiańsKości – podcast prowadzony przez Natalię Kościńską o tematyce historii Słowian
i słowiańszczyźnie w popkulturze.
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Kilka razy nauczyciele zgłaszali się do mnie z informacją, że ich uczniowie poruszali temat Wielkiej Lechii
w czasie lekcji. Jeden z czytelników mojego bloga (Sigillum Authenticum) podesłał mi nawet zdjęcie wykonane
w jednej ze szkół, w której dzieci przygotowały planszę
o Wielkiej Lechii na podstawie pseudonaukowych książek, prezentując na niej m.in. sfałszowaną mapkę „Lechina Empire”. Wśród nauczycieli, z którymi rozmawiałem
o fantazmacie lechickim, jest niepewność, czy powinno
się poruszać takie tematy w szkole, a tym samym nobilitować bzdury.
Jestem zdania, że lepiej zapobiegać, niż leczyć skutki.
Pseudonaukę można zamienić w działanie pronaukowe. Wbrew pozorom fantazmat Wielkiej Lechii może być

doskonałym sposobem na urozmaicenie lekcji historii.
Bo przecież zainteresowanie uczniów tematem można
wykorzystać do tego, aby pokazać, co rzeczywiście wiemy
o naszych początkach, dlaczego czegoś nie wiemy i wytłumaczyć, jaka jest różnica między konfabulacją a rzetelną relacją.
To, że w internecie możemy natknąć się na różnego rodzaju teorie, nie oznacza, że jesteśmy skazani na wizyty
w bibliotece i mozolne wery ikowanie informacji. W sieci
możemy znaleźć wiele merytorycznych blogów i pro ili
społecznościowych, prowadzonych przez kompetentne
osoby. Z pewnością pomocne byłoby stworzenie listy
miejsc zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów, które warto
śledzić i czytać.
Wiara w Wielką Lechię nie jest niebezpieczna, ale teorie spiskowe mające realny wpływ na nasze życie już tak.
Jeśli uwierzymy w jedną, niewinnie z pozoru wyglądającą
teorię, to uwierzymy w każdą następną, jak np. o witaminie C, która potra i wyleczyć nowotwór. Tylko takie teorie
mogą już doprowadzić do tragedii.
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Pseudonaukowcy do głoszenia swoich tez wykorzystują media społecznościowe, ale także chociażby serwis
YouTube, który umożliwia publikowanie materiałów ilmowych. Platforma ta zdobyła sporą popularność zwłaszcza wśród najmłodszych użytkowników, nikt jednak nie
wyjaśnia im zasad funkcjonowania serwisu. Często sami
dorośli zapominają lub nie są świadomi, że w internecie
można opowiadać dowolne treści i to my jako odbiorcy
powinniśmy umieć zinterpretować oglądane lub czytane tezy z taką samą ostrożnością, gdy czytamy bajkę
lub legendę.
W przypadku fantazmatu Wielkiej Lechii mamy
do czynienia jeszcze z niepokojącym procesem przenikania pseudohistorii i treści spiskowych do historii
popularnej. Teorie żyjące swoim życiem w internecie
wsparte zostały przez znane wydawnictwo historyczne, które wypuściło na rynek serię książek o Wielkiej
Lechii. Są one sprzedawane niemalże we wszystkich
księgarniach i salonikach prasowych w działach historia
lub archeologia, na równi z rzetelnymi opracowaniami.
Często jednak tych dobrych prac popularnonaukowych
po prostu nie ma na półkach, gdyż nie wywołują kontrowersji, a co za tym idzie, nie przynoszą zadowalającego
wyniku inansowego, jaki może dać kontrowersyjny temat. Janusz Bieszk, jeden z głównych autorów książek
o Wielkiej Lechii, wprost stwierdził w polemice toczącej
się na moim blogu, że jego publikacje bronią się przed
krytyką, ponieważ zajmują wysokie miejsce w rankingach najchętniej kupowanych książek. Bieszk poszedł
też o krok dalej, postulując włączenie do podstawy
programowej w szkołach zagadnienia o Wielkiej Lechii. Tym bardziej historycy nie powinni godzić się na
popularyzowanie treści pseudonaukowych, bo uderza
to przede wszystkim w nich samych i ośmiesza prowadzone badania.
W poprawie jakości informacji w mediach cyfrowych
nie pomagają same portale i fora historyczne. Niektóre
z nich bazują na tezach czysto publicystycznych i na sensacyjności przekazu, naginając niekiedy fakty i źródła.
Nawet jeśli nie propagują historycznych bzdur, to przyczyniają się do ogólnej oceny rzetelności historyków
i podważają zaufanie do nauki historycznej.
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Wspomnienie o Ireneuszu Wywiale
Stanisław B. Lenard

nia 23 lutego w szpitalu w Zakopanem zmarł nasz
redakcyjny kolega, Ireneusz Wywiał. Od lat był
w redakcji „Wiadomości Historycznych” postacią
szczególną, jako sekretarz dbał, aby numery czasopisma, zawierające liczne materiały dydaktyczne –
ważne i pomocne dla wielu nauczycieli historii i wiedzy
o społeczeństwie – utrzymywały wysoki poziom i trafiały regularnie do szkół w całym kraju.
Dla mnie Irek to także wieloletni kolega i współpracownik, ponieważ przez wiele lat razem pracowaliśmy
w warszawskich liceach, razem tworzyliśmy audycje radiowe oraz książki o tematyce historycznej. I mimo że
w ostatnich latach nasze zawodowe drogi się rozeszły,
to dla mnie odejście Ireneusza Wywiała jest stratą znakomitego kolegi, wieloletniego kumpla z pracy, od którego niejednego się nauczyłem, ale któremu również
nieraz służyłem radą i wsparciem. Przegadaliśmy wiele
godzin na różne tematy, spędziliśmy wiele dni na klasowych wycieczkach, puściliśmy w eter setki wydań audycji historycznych i popełniliśmy wspólnie kilka książek
historycznych.
Urodzony w Warszawie w 1961 r. Ireneusz Wywiał,
ukończył w 1980 r. stołeczne Liceum Ogólnokształcące
nr 1 im. Bolesława Limanowskiego. Jako że oprócz historii pociągały go również nauki techniczne, rozpoczął
w tym samym roku studia na Politechnice Warszawskiej.
Niestety, w początkowej fazie stanu wojennego studia te
musiał przerwać. Złapany przez patrol ZOMO na ulicy
z ulotkami został karnie z uczelni wyrzucony. Postanowił
więc pójść za głosem serca i latem 1982 r. zdał egzaminy wstępne na studia historyczne w Instytucie Historii
Uniwersytetu Warszawskiego. Wtedy spotkaliśmy się
po raz pierwszy, w drugiej fazie studiów, na seminarium
magisterskim prowadzonym przez profesora Tadeusza
Wasilewskiego, dotyczącym historii Polski nowożytnej.
Po ukończeniu studiów Ireneusz odbył roczną służbę
wojskową w Szkole Podchorążych Artylerii w Koszalinie i w 1989 r. zaczął wieloletnią karierę nauczyciela
historii i wiedzy o społeczeństwie. Początkowo pracował
w szkole, której był absolwentem, czyli w Liceum nr 1
w Warszawie. Tam spotkaliśmy się po raz drugi i współpracując, stanowiliśmy bardzo osobliwy tandem. Wykłady historyczne Irka były zawsze okraszane najróżniejszymi ciekawostkami i anegdotami, bardzo merytoryczne,
wypowiadane „gawędziarskim” językiem wprowadzały
uczniów w swoiste „uśpienie”, trudny do wyobrażenia
trans, przenosząc ich do krainy odległej o mniej lub więcej wieków. Donośny głos Irka słyszany był w sąsiednich
salach i na korytarzu szkolnym, co jak sam twierdził,
było pozostałością po służbie w wojskach artyleryjskich
– tubalny głos pozwalał na skuteczne przekrzykiwanie
huku armat!
Zmiany ustrojowe w Polsce sprawiły, że obaj związaliśmy się ze szkolnictwem niepublicznym i od 1993 r. znaleźliśmy zatrudnienie w Autorskim Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym nr 42 w Warszawie. Irek związał
się z tą placówką aż do 2010 r. Przez jego ręce przewinęły się setki uczniów, których historycznie ukształtował, organizując liczne sesje historyczne, konferencje
i debaty; wychował laureatów i inalistów olimpiad
przedmiotowych, wielokrotnie współpracował ze szkolną gazetką i kabaretami uczniowskimi. Był wspaniałym
pedagogiem, merytorycznym nauczycielem, otwartym
na uczniowskie problemy wychowawcą. To również
w tej szkole osiągnął stopień nauczyciela dyplomowane-

D

go, co osobiście traktował jako ważne osiągnięcie zawodowe i powód do satysfakcji.
Po odejściu z ALON-u nr 42 kontynuował swoją pracę
dydaktyczną w 40 Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym. I tutaj także gromadził wokół siebie zasłuchanych
i oddanych uczniów, zawsze będących pod wielkim wrażeniem jego wykładów, pogadanek i prezentacji.
Zawsze był bardzo krytyczny wobec zmian strukturalnych, które dotykały polską edukację i nie ukrywał
swoich poglądów w tej kwestii. Jego udział w licznych
konferencjach i spotkaniach z przedstawicielami władz
oświatowych zawsze ob itował w wystąpienia z krytycznymi uwagami i sugestiami, co powinno zostać zmienione i w jaki sposób, a co należy pozostawić. Z czasem
jego poglądy uległy wyraźnej radykalizacji, zarówno
w kwestii egzaminów, np. „nowej matury”, jak i zniesienia gimnazjów i przywrócenia ośmioletniej szkoły podstawowej. Wiem, że stał się wielkim entuzjastą reformy
edukacji realizowanej przez rządy tzw. dobrej zmiany,
ale nigdy w tej kwestii nie przeprowadziliśmy żadnej
dyskusji. Ostatnio w ogóle straciliśmy ze sobą kontakt
i nie mogę wiele powiedzieć o jego ostatnich latach zawodowej kariery.
Od połowy lat 90. ubiegłego wieku rozpoczęliśmy
pracę jako popularyzatorzy historii w Radiu „Józef” –
rozgłośni Archidiecezji Warszawskiej i wspólnie tworzyliśmy przez wiele lat „Tygodnik Historyczny”. Ja po pewnym czasie odszedłem z radiowej pracy, Irek pozostał jej
wierny na kolejne lata.
Przez wiele lat był też maturalnym egzaminatorem
z historii oraz z wiedzy o społeczeństwie, pisał poradniki
dydaktyczne dla nauczycieli historii i studentów myślących o pozostaniu w przyszłości edukatorami w tej dyscyplinie. Pełen pomysłów, tryskający energią, zawsze
gotów do pracy dydaktycznej, nie oszczędzał się, mimo
problemów zdrowotnych i osobistych.
Irku, w Twoim odejściu straciłem znakomitego kolegę, z którym przepracowałem większą część swego życia
zawodowego, ale polska edukacja, polska szkoła i polscy
uczniowie stracili wybitnego nauczyciela, cudownego
gawędziarza i prawdziwego Przyjaciela. Prawdziwego przyjaciela i cennego współpracownika straciła też
w Twym odejściu nasza redakcja, czyli „Wiadomości Historyczne”.

Rekomendacje „WH”

Roger Moorhouse Polska 1939. Pierwsi przeciwko Hitlerowi
Mimo że druga wojna światowa rozpoczęła się 1 września 1939 r., to biorące w niej udział strony uznają inną
datę za jej początek. Chińczycy i Japończycy twierdzą, że pierwszym dniem
kon liktu był 7 lipca 1937 r., Amerykanie – 7 grudnia 1941 r., a Rosjanie – 22
czerwca 1941 r. Nawet Wielka Brytania
i Francja, które wypowiedziały wojnę
Hitlerowi 3 września 1939 r., datują
wojnę jakby od 1940 r., uznając, że to,
co było wcześniej, to „dziwna” czy też
„udawana wojna”. Jednak działania
prowadzone przez Wehrmacht i polską
armię przez pięć tygodni nie toczyły się
na niby i nie mogą być przemilczane.
Fakt ten oraz przebieg zmagań wojny
polsko-niemieckiej 1939 r. światowej
opinii przybliża Roger Moorhouse,
brytyjski historyk i pisarz, autor takich książek jak Polowanie na Hitlera
(2006) czy Pakt diabłów. Sojusz Hitlera
i Stalina (2015).
Moorhouse zauważa, że choć kampania polska odbiła się szerokim echem
na Zachodzie, to dziś poza Polską właściwie nikt o niej nie pamięta. W historiogra iach anglojęzycznych zbywana jest kilkoma zdaniami lub bywa
niezrozumiana. Bywa również tak, że
temat polskiej wojny obronnej 1939 r.
przedstawiony zostaje za pośrednic-

twem źródeł niemieckich, co powoduje
zniekształcenia i powielanie propagandowych opinii. Dlatego Moorhouse odmalowuje przebieg kon liktu, pokazuje
ogromne dysproporcje sił w uzbrojeniu między Polską a Niemcami, a także szczegółowo opisuje okrucieństwa

popełnione przez nazistów w pierwszej fazie wojny. Autor prezentując
działania polityków i dowódców wojskowych, nie zapomina o nastrojach
i heroizmie ludności cywilnej. Obok naświetlenia historii Moorhouse demitologizuje stworzony przez nazistowską
propagandę mit o łatwym zwycięstwie
III Rzeszy nad Polską. Zauważa, że również atak ZSRR na II RP z 17 września
1938 r. jest nieznany czytelnikowi spoza Polski lub znany jako „humanitarna
interwencja sowietów”, czyli również
w aspekcie propagandowym. Tutaj
Moorhouse podkreśla, że Polacy walczyli na dwóch frontach: na zachodzie
prowadzili wojnę rasową z Wehrmachtem, a na wschodzie – klasową z Armią
Czerwoną.
Przywołując wydarzenia września
1939 r., autor sięga do polskich archiwaliów oraz do wspomnień, pamiętników czy dzienników Polaków mających styczność z wydarzeniami, a także
do osiągnięć nowej polskiej historiogra ii. Tym samym Polska 1939 właściwie oświetla kawałek polskiej historii
i pokazuje go zachodniemu czytelnikowi w zrozumiały sposób.
Łukasz Wróbel

Jochen Böhler, Robert Gerwarth, Jacek Młynarczyk Waffen SS
Waffen SS, czyli zbrojne oddziały
SS powstały, aby obywatele krajów innych niż III Rzesza mogli wstępować
do jej wojsk. Przez szeregi Waffen SS
przeszło około pół miliona przedstawicieli nieniemieckich nacji. Ochotnikom służącym pod sztandarami SS
poświęcona została praca Waffen SS.
Książka to międzynarodowe studium
uczestnictwa nie-Niemców w Waffen
SS. Taka perspektywa rzeczywiście
pozwoliła spojrzeć na te struktury
y
z szerszej, międzynarodowej i narodowej perspektywy.
Dotkliwy brak ludzi w niemieckiej
armii zmusił nazistów do stworzenia
nowych Niemców – wywodzących się
z krajów skandynawskich, romańskich
(Włochy, Francja), Europy Wschodniej
(Litwa, Łotwa, Estonia), a nawet spośród muzułmańskich mieszkańców
Bałkanów. Dlatego kolejne rozdziały
y
książki traktują o Europejczykach, którzy zdecydowali się wstąpić w szeregi
Waffen SS. Decyzja ta podyktowana
była wieloma czynnikami, najczęściej
ochotnicy chcieli walczyć o swoje
państwo (choć w obcym mundurze)

czy walczyć z komunizmem. Oprócz
ochotników w Waffen SS znajdowali
się żołnierze zwerbowani czy wcieleni

siłą, na co niekiedy chętnie przystawali politycy z podbitych przez Hitlera
państw, uważając, że udział ich rodaków w wojskach III Rzeszy pozwoli im
osiągnąć wyższą pozycję w międzynarodowej hierarchii politycznej. Autorzy
pracy zauważają, że oprócz wspólnych
motywacji więzy pomiędzy tak wielonarodową armią zacieśniały zbrodnie
popełniane przez żołnierzy Waffen SS.
Obok jednostek frontowych publikacja
przybliża również jednostki policyjne,
a wśród nich polską granatową policję,
w kontekście której Jacek Młynarczyk
podkreśla, że Polacy jako jedyny z okupowanych przez III Rzeszę narodów nie
stworzyli dywizji Waffen SS. Taka perspektywa zupełnie odbiega od współczesnej narracji na Ukrainie czy w krajach bałtyckich, gdzie żołnierzy Waffen
SS traktuje się jak bohaterów. Dlatego
tym bardziej potrzebne są międzynarodowe publikacje dotyczące nie tylko
wojsk SS, lecz także innych zagadnień
z okresu drugiej wojny światowej.
Łukasz Wróbel
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