
Jan Chlosta

DWIE BIOGRAFIE JANA DOPATKI

Zmarty w Bottrop Jan Dopatka (1893-1976) byl typowym czlowiekiem pogranicza.
Wyrazal to w sposobie myslenia i w postawie zarowno w latacli miqdzywojnia, kiedy
probowat przeciwstawic siq zarzcidzeniom rezimu hitlerowskiego, jak i po 1945 roku, gdy
nowa wladza nazbyt natarczywie chciala wci^ac Mazurbw w nowy porzqdek narodovvy i
polityczny. Mial w sobie poczucie odmiennoki. W styczniu 1949 roku na zebraniu zapro-
testowal przeciwko wyst^ieniu sekretarza PZPR Tadeiisza Parola, ktbry wzywal solty-
s6w i wojtow powiatu szczycienskiego, aby w citigu trzech tygodni pozyskali od wszyst-
kich Mazurow deklaracje o przyjqciu obywatelstwa PRL. Wowczas jego przemowienie
przerwai gwaltownie funkcjonariusz Milicji Obywatelskiej'.

Zanim Dopatka ukonczyl czwarty rok zycia, jego rodzice spod szczycienskich Orze-
szek udali siq do Nadrenii. Wyrastal w Essen. Jako chtopiec jednak cz^sto podczas waka-
cji powracat w rodzinne strony. Przez to bardziej poszerzal svvojq^ znajomosc jqzyka pol-
skiego czy - jak pisat - gwary mazurskiej oraz blizej poznawal obyczaje przodkovv. By!
Mazurem-katolikiein, bo jego ojciec Gustaw, nim pojcil za zonQ Eufrozynq Zysk-Kanto-
rzewsk^ porzucil wyznanie protestanckie. Zawsze wyioznial si^ jednak lepsz^ od innych
katolickich wspohvyznawcow znajomosciq Biblii, do ktorej, jak wi^kszosc Mazurow,
cz^sto zagl^da). Ten nawyk przyjql rowniez przysziy poeta,

Na Zachodzie Jan Dopatka uczqszcza} do szkoiy. Tain tez pracowal najpierw w za-
Wadzie malarskim, potem w kopalni w^gla. W 1914 roku zostal wcielony do wojska nie-
mieckiego. Gdzles w Karpatach dostal siq do niewoli rosyjskiej. Dwa lata spqdzil w obo-
zie pod Ufc),. Po zwolnieniu z niewoli, zatrzyma) siq na krbtko w Warszawie-. Potem znow
podj^l pracQ w kopalni, a wieczoraini zaczcit uczQSzczac do szkoiy gorniczej, co pozwolilo
mu objqc w 1924 roku stanowisko sztygara. Dwa lata pbzniej ulegl wypadkowi i stal siq
inwalid^. Odt^d zacztil pisac wiersze w jqzyku niemieckim, petne t^sknoty do ziemi uro-
dzenia. W odroznieniu do innych poetow inazurskich wierszowane utwory Dopatki sti
pelne refleksji. Dominuj^ wsrod nich tematy religijne. Wszystkie majt^ prost^ form^, ale
przepeinione s^zadum^i osobistymi przezyciami. Z blisko stu wierszy, ktore znajdujci siq
w teczkach, stanowi^cych spuscizn^ po doktorze Wladyslawie Gqbiku w Archiwum Ar-
chidiecezji Warmihskiej^, zaledwie 17 zostalo przelozonych na j^zyk polski. Tlumaczyli
je Jozef Maciej Kononowicz, Edward Martuszewski i Adolf Niedworok. Znalazly si^ one
w zbiorku Na skraju lasu, wydanym przez olsztyhskie „Pojezierze" jeszcze w 1965 roku''.
Niemiecka edycja poezji Dopatki Mir ist als ob. Ich keine Wohming brauchte (CzujQ siQ

' J. Dopatka, O mojej gazecie serdecznie, Slowo na Wamiii i Mazurach (dalej Stowo), 1956, nr 4 z 3 A XI.
^ J. Dopatka, Podroz do Warszawy, Stowo. 1955, nr 7 z, 12 13 11.
Archiwum Akt Nowych Achidiecezji Warmihskiej w Olsztynie. sygn. AB H 307-1/7/4/7. Jan Dopatka.
' J. Dopatka, Na shaju lasu, Olsztyn 1965.
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tak, jakbym nie polrzebowal mieszkania), opublikowana w 1986 roku vv dziesiq,t^ roczni-
CQ smierci pisarza, wydana w Bonn, zawiera 57 wierszowanych utworow, z ktorych dzie-
siqc bylo uprzednio drukowanych w poiskiej edycji. W tych samych teczkach, poza wier-
szami, znajdujq siq wsponinienia Dopatki, tez napisane po niemiecku. Wlasciwie to
odrqbne teksty uiozonc chronologicznie: 1. Der Riilirkaplan (Duchowny z Zagl^bia Ruh-
ry), ciiodzi o ksiqdza dra Carla Klinkiiamera; 2. Andere Gestalteii (Inne postacie); 3. Kin-
derlandverschickung (Wakacyjne wyjazdy dzieci) - mowa o wyjazdach do Polski; 4.
Kampfmethoden (Melody vvalki). w tyin wypadku chodzi o rozprowadzame „Kalendarzy dla
Mazurovv" na terenie powiatow Szczytno i Mrqgowo; 5.Ludwig Giiesiak. Jest prawie pewne, ze
do napisania tych tekstow (razeni 215 stron maszynopisu) Jana Dopatk^ sklonil dr Wladyslaw
Gqbik. Zwiqzane to bylo z dzialalnosciii Klubu Literatury Regionalnej. Gqbikowi chodzilo o
pozyskanie relacji o wydarzeniach na Mazuiacli z lat 1936-1938, wktorych poetauczestni-
czyl. We wszystkich drukowanych biografiach Jana Dopatki wszak wyraznie podkreslano
jego aktywnri poslawq w inchu polskim, ze 1 lipca 1934 roku wstJipil do Zwi^ku Polakow
w Niemczech, nadto akcentowano jego proby zalozenia poiskiej szkoly w Klonie i to, ze z
pocz^tkiem 1938 roku powierzono mu stanowisko prezesa Okr^u Mazury IV Dzielnicy
Zwi^zku Polakow w Niemczech, majqcego swi\siedzib^ w Szczytnie. Tymczasem Wlady
slaw Gqbik sitj zawiodl. Dopatka napisal bowiem we wspomnieniach, ze faktycznie zetkn^
siQ z polskimi organizacjami w Westfalii, lecz wstqpil do Zwi^zku Polakow tylko dlatego, ze
pragn^l wyslac swojq^ cork^ Gertrude podczas wakacji do Polski. Chcial, aby ona odwiedzila
swoj% ciotkq w Warszawie. Napisal, ze do Klonu przenidsl si^ z rodzinq^ z Altenensen
l^cznie z tego powodu, ze jako rencista musial odstqpic mieszkanie innemu gomikowi blizej
kopalni i przeniesc sitj do skromniejszego lokum, znajdujucego siq w dose ruchliwym punk
cie miasta. Uliczny halas mocno dal sit? we znaki. Mieszkajtic w Klonie zn6w zglosil
d^ na letni wyjazd do Polski oraz pi^zystal na propozycj^ pracownika szczyciehskiego
dziahi Zwi^zku Polakow, Stefana Przybylskiego, aby syn Dopatkow, Alfred, wst^il do o
skiego Gimnazjum w Kwidzynie. W materialach nieinieckiej organizacji, powolanej o
zwalczania ruchu polskiego (Bund Deutscher Osten) oraz relacjach olsztyhskiego konsu a
Bohdana Jalowieckiego, zawarte zostaly jednak inforinacje o dzialaniach narodowych Do
patki. Mialy one doprowadzic do otwarcia w Klonie poiskiej szkoly. Poeta zupelnie pomin^
ten fakt we wspomnieniach. Ponoc na zebraniu rodzicow poddal krytyce sprawQ usum^cia
nauki religii w szkole. I to rzekomo stalo siq powodem jego napi^tnowania. Kilka razy wy-
bito Dopatkom szyby w oknach mieszkania i szykanowano ich corkq. Jak bylo w rzeczywi-
stosci? W materialach Bund Deutscher Osten zachowalo si? doniesienie agenta tej organi
zacji z 16 czerwca 1937 roku o tym, ze Jan Dopatka odbyl w Klonie rozmowy z rodzicami
Krischik, Olbrisch, Deptulla, Markowskimi w sprawie utworzenia w Klonie szkoly po -
skiej. Zdolal pozyskac zgodQ rodzicow osmiorga dzieci i wszystko wskazywalo na to, ze
szkola zostanie otwarta w grudniu 1937 bi\dz w styczniu 1938 roku. Dopatka prowadzil
swoj^ pracQ agitacyjnri w porozumieniu z ksiqdzem katolickim Joachimem Ziemetzkim .

Sytuacja Dopatkow pogorszyla si(j jeszcze bardziej po przemowieniu poety na Sej-
miku Dzielnicowym, ktory odbyl si^ 16 stycznia 1938 roku w Olsztynie. Odczytal wtedy
w sali Domu Polskiego, zredagowany z pomocc\ Ludwiga Grzeszak, nastQpuj^cy tekst;

Osrodek Badah Naukowych im. W. K^trzyhskiego w Olsztynie, Zbiory Specjalne, sygn. R-244/12.
Materialy Bund Deutscher Osten. Pisino landrata ze Szcz.ytna do BDO w Szczytnie z 16 VI 1937 r.
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„Drodzy przyjaciele! Na zaproszenie naszego Zwic^zku przybylismy dzis do Olsztyna, aby
ziozyc hold i podziqkowania naszemu Zwiqzkowi. Przede wszystkim podzii^kowac za
udzielon^nam pomoc w naszych kulturalnych sprawach. dzis iudzie, ktorzy mowiq:
«Wo sich anfangt das Masur, da ist schluss mil der Kultur». Tym trzeba si^ klaniac; Sza-
nowni panstwo - albo: - Meine Damen und Herren - ale do Was mowimy: Siostry i Bracia
i my Mazurzy jestesmy czqscic},-jestesmy szczepem narodu polskiego - Jestesmy Poiaka-
mi. Przyrzekamy, ze bqdziemy trwali przy naszej spravvie, jak nam Bog i nasze przekona-
nie nakazuje". Zdania te zostaly po polsku poinieszczone vv niemieckich wspomnieniach.
W tresci nie odbiegaj^ one od tekstu wypowiedzi Dopatki, zamieszczonej w „Gazecie
Olsztynskiej". W koncowej czqsci dodano zdanie: „TaiTi, gdzie bije tqtno jqzyka polskie
go, tarn s^nasi bracia i siostry, tarn jest nasz Narod, tarn jest nasza Ojczyzna!'"'.

Wrogie nastroje wobec Dopatkow wzmogly siq jeszcze bardziej. Mieszkali juz wtedy
w domu zbudowanym przez mlodszego brata Dopatkowej. Stqd 19 kwietnia tamtego roku
dwaj bracia zony poety, po wypiciu alkoholu, wyniesii meble siostry na ulicq i nakazali sio-
strze z mqzem i dwojgiem dzieci natychmiast wynosic siq z Klonu, gdyz „Sci polskii zarazti".
Tej eksmisji napewno dokonali pod naciskiem miejscowej komorki partii hitlerowskiej. O calej
sprawieDopatkapowiadomilbiuroZwiazkti Poiakow \v Szczytnie. Olsztynski konstii Bohdan
Jalowiecki w pismie z25 kwietnia 1938 rokti donosit do Ainbasady w Berlinie: „Martyrolo-
gia Jana Dopatki, prezesa Okrqgu Maziiry Zwiiizku Poiakow rozpoczqla siq z chwiky ego zde-
cydowanego wyst^ienia propolskiego na Sejmiku w Olsztynie (16 1 1938 r.), gdy wymie-
niony imieniem ludu mazurskiego stwierdzil gotowosc trwania przy sztandarze polskosci.
Bezpokednio potem «Masurischer Volksfreund» na iamach swych potqpil go bezwzglqdnie,
kwestionuj^c prawo przemawiania w imieniu szerokich rzesz ludu mazurskiego. Odt£\d, jak
na komendq, zaczqto Izyc, wzywac do przeprowadzenia siq za granicq, tudziez urz^dzac pod
jego domem demonstracje, poparte od czasu do czasu wybijaniein szyb w jego domu. Dopat-
ka znosil dzielnie czynione inu wstrqty i nie poniechal pisania artykulikdw do «Mazura»,
wzywaj^cych do szanowania mowy ojczystej, podpisuj^c siq pelnym nazvviskiem. co juz
wprost do szatu doprowadzalo jego wrogow"'. Ludwig Grzeszak wynajqtym samocho-
dem przewidzl rodzinq z Klonu do Szczytna. Pocztitkowo Dopatkowie zamieszkali opodal
siedziby Banku Ludowego przy dzisiejszej ulicy Polskiej, potem w samym Domu Polskim.
Z kolei Ambasada RP w Berlinie sugerowala Ministerstwu Spraw Zagranicznych przyzna-
nie Dopatce zapomogi w wysokosci 1000 marek. Kwota ta zostala nastqpnie poecie wypla-
cona w czterech ratach z tytulu wspolpracy z „Mazurem".

W Szczytnie najpierw Dopatka zajmowal siq sprzedaztt maszyn do szycia tlrmy
„Singer", ale poniewaz miejscowe wladze administracyjne odmowily mu wydania spe-
cjalnej koncesji, musial zrezygnowac z tego zajqcia. Rozprowadzal wiqc ,.Kalendarze dia
Mazurow na 1939 rok". Kilka razy zostal zatrzymany i by! przesluchiwany przez gestapo,
az 6 stycznia 1939 roku wrqczono mu, podobnie jak krawcowi Reinholdowi Barczowi,
ktory rowniez zajmowal siq wydawaniem miesiqcznika „G}os Ewangelijny", nakaz opu-
szczenia Prus Wschodnich w citigu 48 godzin. Barcz jeszcze zdttzyl Dopatce uszyc garni-
tur i palto, a potem w jednym przedziale pojecliali poci^iem do Berlina.

^ Gazeta Olsztyiiska, 1838, nr 13 z 18 1.
' Archiwum Akt Nowycli w Warszawie. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, sygn. 10866. Pisino Konsn-

latu RP w Olsztynie z 25 IV 1938 r. do Ainbasady RP vv Berlinie.
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O swoim ojcLi .lanie w 1979 roku inovvil Alfred Dopatka: „Byt uczestnikiem Rewo-
lucji Pazdziernikowej, vvnukiem powstanca z 1863 roku. Do Zwiqzku Polakow w Niem-
czech wstupil jeszczc vv Westfalii, wydalony wrocil na Mazury i zamieszkal w Klonie.
Funkcjonariusze BDO pi.sali o nim w sieipniu 1937 roku, zejest przywodc^^ruchu polskie-
go w Klonie. Co sip tyczy polskiej szkoly w Klonie. to panuje cisza. Jesli jednak Dopatce
przyjdzie ktos z pomocrp to mozna liczyc sip z niespodziankami"^.

Jan Dopatka zawart \v swoich nieniieckich inemuarach kilka szczegolnych zapisow.
Dotycz;^ one odw iedzin \v Gimnazjum Polskim w Kwidzynie, gdzie poetp i jego zonp
przyjmowano nadzwyczaj serdecznie. Poza tekstami samego dyrektora szkoly Wladysla-
wa Gpbika jest tii bodaj jedyna relaeja o tej szkole. Tarn po raz piervvszy zainteresowano
sip wierszami Dopaiki. Z zaniiareni icli wydania w oddzielnyin zbiorku polonista z Kwi-
dzyna dr Aleksander Bruckner odwiedzil \v Jesieniu 1938 roku Dopatkow w Szczytnie.
Paroma zdanituni poeta nakreslit rowniez atmosferp panujgCc\ w gronie dzialaczy spod
znaku Rodla. Ntipisal o ktimeralnych spotkaniach i rozmovvach z Jozefein Kaczmarkiem,
Kazimierzem Pietrzakiem, Stefanem Rozyckim. Podj;\l tez kwestip powierzenia Michalo-
\vi Kajce kierownictwa szczycienskiej swietlicy. Przy okazji zwierzyl sip, ze choc bardzo
tego piagni\l, to nie dane nui byto bezposrednio zetkn^c sip z autorem P/ei/i'
ale napisal, ze Jego zona w mlodosci kilka razy spotkala Kajkpu Fahrmannow w Klonie,
prowadzEicyeh przedsipbiorstwo budowlane. kiedy po pracy poeta recytowal swoje wier-
sze. Wspomnial tez o przervvanym przez szczyciehskiego landrata przedstawieniu kukie -
kowym Teatru ..Bajka" z Olsztyna, ktore mogtoby rzekoino naruszyc spokoj w Szczytnie^

W dalszym zyciu Jan Dopatka zaznal vvielu upokorzeh. Przed wybuchem wojny zosta^
aresztowany i kilka miesipcy przebywal w vvipzieniu. W 1948 roku powrocit na Mazuiy- Osie-
dlil sip vv Swiptajnie, potem vv Kolonii. Z pomocq doktora Gpbika opublikowal
Teksty prozatorskie zamieszczat vv regionalnym dodatku do „Slovva Povvszechnego' po na^
zwq ..Slovvo na Warmii i MazuraclfW 1966 roku, gtovvnie z powodovv materialnych. vvy^e^
chal do Nieniiec. Probovvali Dopatkp zati-zymac dr Wladyslaw Gpbik i Leonard Turkows i-
povvtarzal: „Ale ja pojadp. Muszp pojechac, miiszp dostac swojqrentp i pobyc z tanitymi ziec^
mi swoinii"'". Zacz;il vv Bottrop znovv pobierac rentpgornika-invvalidy. Pozvvalala zrekompen^
sovvac niedostatek vvciqz mu tovvarzysz^cy vv Polsce, ale - jak pisat do Wladyslawa Gpbi a
tpsknii do stron rodzinnych. A Jego vvspomnienia, choc vv czpsci odbiegajiiod naszych vvyo ra-
zeii o stanie ruchu polskiego na Mazurach w okresie mipdzyvvojnia, stizvvierzeniarni czlowie a
trochp zagubionego, autentycznego Mazura i poety. Warto jednak zastanovvic sip nad vvy a-
nieiu chocby ich fragmentovv. Moim zdaniem na to zaslugujq.

Ktora z tych biografii Jana Dopatki Jest pravvdzivva? Myslp, ze obie. Poeta povvo i
zblizal sip do polskosci. W plebiscycie Jeszcze oddat glos za Priisami VVschodnimi. Piptna
scie lat pozniej wyrazil gotovvosc podjpcia pracy narodovvej. Z natury byl czlowie tern
skromnym. Nie obnosil sip ze swojn luartyrologi^. Upomnial sip Jednak o prawa Mazurow
do Jpzyka i kultury. Kilka miesipcy po napisaniu nieniieckich wspomnieti wyjechal do
RFN. To takze w Jakims zakresie uzasadnia vvymowa niemieckiej autobiografii.

** Z. Diulzinska. /MA-/ inv iv/cmy, Gazeta Oisztyiiska, 1979, nr 289 z 25 -26 Xll.
J. Dopatka. Los. Slowo. 1956. nr 43 z 20 -21 X; S:c-i;.icie, 1953, nr 1 z 10-11 1; Piesii mi si^ sni. 1956.

nr 39 z 22 23 IX.

L. I'tirowski. Ksi(;ga IVcirmii i Atiiziir. Ohztyn 1983. s. 220.
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