
s. 1367), kolejny torn od Nadarz do Rywoczyn (po s. 1997) i wreszcie torn ostatni od Sa-
adau do Zymna (po s. 2683). W sumie zawierajci one kilkadziesi^t tysi^cy przypadkow,
omowionych wedlug podobnego schematu jak lista osobowa. Po nazwie miejscowosci w
kolejnych wierszach podawano wszystkie odnotowane tutaj nazwiska, nastqpnie imiq, za-
jqcie i datQ wystqpowania \v czasopismie, a w nastqpnym wierszu pow6d wymienienia tej
osoby. Przy dacie podawano jeszcze symbol A lub B, dla odroznienie czy dany przypadek
pochodzit z list, czy wystqpowai w pojedynczej informacji.

Prace genealogiczne nie nalezq,do dziel wdziqcznych i iatwych, zarowno dla czytel-
nika, jak i ich autorow. Wyniki tej pracy nalezy jednak uznac za niezwykle przydatne i z
pewnosci^ powinny bye one wykorzystywane nie tylko przez w^skie grono genealogow,
lecz rbwniez historykow i jqzykoznawcow. Niewc^tpliwie znaczenie tego wydawnictwa
wzrosnie jeszcze po ukazaniu siq dalszych tego typu prac, gdy opracowane zostanie pozo-
stale terytorium Mazur i wczesniejsze wieki. Koncz^c, nalezy zauwazyc jeszcze jedno
zagadnienie, mianowicie tego typu wydawnictwa nie bylyby mozliwe bez pracy z kompu-
terem. To komputer otworzyl nowe i szersze mozliwosci gromadzenia i opracowywania
danych, w skali do tej pory raczej nialo wyobrazalnej.

Grzegorz Bialunski

Andrzej Sakson, Stosimki narodowosciowe na Warmii i Ma-
zurach. 1945-1997, wyd. Instytut Zachodni w Poznaniu, Ziemie
Zachodnie - Studia i Materialy nr 21, Poznan 1998, s. 429.

Prezentowana ksi^zka Andrzeja Saksona, poznanskiego socjologa i historyka, jest
kontynuacj^ i jednoczesnie ukoronowaniem wieloletnich badan tego autora, poswiqco-
nych ludnosci zamieszkuj^cej tereny obecnego wojewodztwa warminsko-mazurskiego po
zakonczeniu II wojny swiatowej.

Ta obszema praca podzielona zostala na szesc glownych rozdziaI6w, na ktore skla-
daj^ siq rozbudowane podrozdzialy. Ponadto calosc zostala uzupelniona bibliografi^ nie
zwykle pomocnymi indeksami (osobowym i miejscowosci), streszczeniem w j^zyku nie-
mieckim oraz aneksem, czyli w przypadkii tej ksic^zki, wkladkc^ zawierajjic^ dwie rozbu
dowane tabele (Liiclnosc ziem zachodnich w 1950 r. wedlugpochodzenia teiytorialnego vr
podziale na ludnosc miejskq i wiejskq; pierwsza tabela ukazuje dane w liczbach, druga w
odsetkach). Takze w tresci ksi^zki zamieszczono liczne wykresy i mapy, obrazuj^ce za-
chodzcice zjawiska. Dodac nalezy, iz autor korzystal tez z wielu materialow dot^d nie pu-
blikowanych, m. in. relacji i wspomnien, znajdujjicych si^ w jego posiadaniu lub udostqp-
nionych mu przez osoby zajmujc^ce siq dziejami Wamiii i Mazur.
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W rozdziale pierwszym (Przemiany polityczne i ludnosciowe vv Pnisach Wscho-
dnich w 1945 r., s. 15-35), autor przypomnial, ze tereny te byly „nieomal oazci spokoju" az
do drugiej polowy 1944 roku. Pozniej — zwlaszcza na mocy decyzji komisarza ds. obrony
Pms Wschodnich Ericha Kocha, twardo przeciwstawiaj^cego si? oslabieniu „woli zwyciQ-
stwa" — mieszkancy tej prowincji przezyli gehennq, spowodowan^ opoznieniem ewakua-
cji. Wediug roznych szacunkow przyjmuje siq, ze w styczniu 1945 roku zginqlo od 150 do
ponad 500 tysiqcy mieszkancow Prus Wschodnich. Ten rozdzial to takze przypomnienie
pierwszych wypqdzeh i deportacji tych obywateli, ktorzy nie zdolali lub nie chcieli uciec
przed zblizaj^cym si? frontem. Prusy Wschodnie - pierwszy teren Trzeciej Rzeszy, na
ktory wkroczyli Rosjanie — dhigo byly obszarem, na ktorym nie obowi^zywaly powszech-
nie przyj?te zasady dotycz^ce traktowania mieszkancow terenow zdobytych.

Autor pokrotce przypomnial rowniez zasady funkcjonowania radzieckich komen-
datur wojennych, zabezpieczaj^cych zaplecze frontu, ale b?d^.cych jednoczesnie namiast-
k^ terenowych wladz administracyjnych. To do komendatur nalezalo przeprowadzenie
deportacji mieszkancow Prus Wschodnich (ok. 200 tys. osob - w tym takze Warmiakow i
Mazurow) do pracy w Zwi^zku Radzieckim. Autor dokonal tez analizy roznych koncepcji
ulozenia stosunkow narodowosciowych na tych terenach.

Rozdzial drugi {Stosunki narodowosciowe na Warmii i Mazurach - zderzenie kid-
tur. 1945-1949, s. 37-189), to charakterystyka zlozonej problematyki ludnosciowej w
pierwszych latach powojennych. Byl to okres z jednej strony izolowania si? ludzi w ramach
swoich narodowosci, natomiast z drugiej — zaostrzaj^cych si? konfliktow i wzajemnych an-
tagonizmow mi?dzy poszczegolnymi grupami. Rodzily si? one z okreslonych przezyc i
bagazu doswiadczeh, z poziomu cywilizacyjnego zroznicowanego spoleczenstwa. W
podrozdziale dotycz^cym wspolistnienia „nowych i starych mieszkancow" Warmii i Ma-
zur, autor omowil ich „racje". Dokonal charakterystyki demograficzno-spolecznej po-
szczegolnych grup ludnosci oraz ich sytuacji materialnej.

Przedstawiona tez zostala polityka wladz w stosunku do ludnosci autochtonicznej i
naplywowej oraz nieufhosc i podejrzliwosc tych ludzi wobec wladz, ukazana przez pry-
zmat wysiedleh ludnosci niemieckiej, weryfikacji narodowosciowej Warmiakow i Mazu
row, osadnictwa ludnosci z Polski centralnej i z przedwojennych Kresow Wschodnich,
wreszcie przymusowego przesiedlenia ludnosci ukraihskiej. Jak zaznaczyl autor, wzajem-
na niech?c i brak zaufania, spowodowaly m. in. okreslone wyniki referendum z czerwca
1946 roku. W wojewodztwie olsztyhskim -jak nigdzie w kraju - bylo najwi?cej negatyw-
nych odpowiedzi na trzecie z pytah (Czy chcesz utrwalenia zachodnich granic Pahstwa
Polskiego na Baltyku, Odrze i Nysie Luzyckiej?). Az 35,2 % spoleczenstwa wojewodztwa
dalo odpowiedz negatywnet.

Okres ten jest o tyle istotny, gdyz zjawiska w nim zaistniale mialy niebagatelny
wpiyw na dalsze ksztaltowanie si? stosunkdw narodowosciowych w wojewddztwie.

Kolejne lata w historii Polski Ludowej {Stalinowska polityka narodowosciowa.
1950-1955, s. 191-232), to przede wszystkim nowa polityka wladz, koncentrujcicych si?
w sprawach narodowosciowych na dzialaniach zmierzaj^cych do osiqgni?cia pelnej inte-
gracji obywateli kraju. W nowej, jednolitej pod wzgl?dem narodowosciowym Polsce, nie
przewidywano miejsca dla odr?bnych kulturowo mniejszosci narodowych. Na ziemiach
zachodnich i polnocnych powinni mieszkac wyHcznie Polacy! Okres ten, to m. in. akcja
„ankietyzacji i paszportyzacji" - ogblnie ujmuj^c - polegaj^ca na nadawaniu polskiego

86



obywatelstvva vvszystkim, ktorzy nie posiadali go do 1951 roku Reakcj^na to „przymuso-
we zaliczenie do narodu polskiego" bylo odmawianie przez Warmiakow i Mazurow wy-
pelniania stosownych formularzy, nieprzyjmowanie wprowadzonych wowczas dowodow
osobistych, wreszcie odmowa odbywania sluzby wojskowej w Wojsku Polskim (w pow.
szczycieiiskim na ogolnfi liczbq 7975 osob podleglych paszportyzacji, 500 odmowilo pobra-
nia kart meldunkowych, 35 - pobrania dowodow osobistych, natomiast az 1125 uchylalo siq
od zlozenia dokumentow). Postawq tQ uzasadniano przynaleznosci^ do narodu niemieckie-
go. Poglqbialo to nieufnosc, niechqc i wrogosc do wladz Polski Ludowej. St^d tez zauwazal-
ny w 1952 roku wzrost liczby podah skladanych przez autochtonow o zezwolenie na wyjazd
za Odrq. Zazwyczaj jednak prosby te nie byly wcale rozpatrywane przez wladze. Miino pla-
now i wstcyrnych przygotowah w 1952 roku, nie zdecydowano siq wysiedlic na Rzeszow-
szczyznq i LubelszczyziiQ „najopomiejszych" sposrod Wanniakow i Mazurow.

Autor omowil tez tzw. Operation Link, czyli akcjq Iciczenia rodzin, trwaj^c^od marca
1950 do kohca 1951 roku. Charakterystyczne, ze do poczEttku lat piqcdziesi^tych stan tyin-
czasowosci powodowal, ze autochtoni nie zamierzali wyjezdzac. Dopiero ujawnienie i po-
twierdzenie prawdziwej polityki wladz polskich, czego konsekwencjti bylo rozpowszech-
nione wsiod Wanniakow i Mazurow poczucie, ze s^ „obywatelami drugiej kategorii", spo-
wodowalo zmianq w ich planach na przyszlosc. Identyfikuj^c siq z narodem niemieckim,
przy wsparciu niemieckiego Czerwonego Krzyza i wladz brytyjskich, wyjechalo wowczas
z Polski okolo 44 tysiqcy osob. Dla jednych byla to okazja do oczekiwanego wyjazdu za
Odrq, lecz dla innych - wysiedlenie. Tak bylo ra. in. w powiecie szczyciehskim, gdzie me-
wlasciwa interpretacja zarz^dzeh ze strony lokalnych wladz wywolywala obawy przed przy-
musowym wysiedlaniein do Nieniiec.

W rozdziale tym autor omowil tez wyniki pierwszego po wojnie powszechnego
spisu ludnosci z 1950 roku w odniesieniu do mieszkahcow Warmii i Mazur.

W rozdziale oinawiajctcym sytuacjQ u schylku lat piqcdziesi^tych {Nowe nadzieje i
perspektywy. 1956-1959, s. 233-264), scharakteryzowane zostaly przeobrazenia, jakie
zaszly - po okresie zastoju - na Warmii i Mazurach w stosunkach narodowosciowych. Sy-
tuacja miqdzynarodowa (po smierci Stalina zwiastuj^ca zmiany) zaowocowala faktycznie
now%polityk^ wladz i to nie tylko polskich. Na mocy umowy pomi^dzy PRL a ZSRR z 25
marca 1957 roku umozliwiono tzw. drug^ falq „repatriacji" Polakow i Zydow z
przedwojennych Kres6w Wschodnich (na mocy nieoficjalnych porozumieh pierwsi
przesiedlehcy naplynqli juz w 1955 r.). Ogolem na Warmiq i Mazury przybyly 31 284
osoby (glownie z Bialorusi). Takze w tym okresie wydano w Polsce decyzje umozliwiaj^-
ce masowe wyjazdy Niemcow, Wanniakdw i Mazurow za Odr?. Chwilowa demokratyza-
cja zycia publicznego, umozliwila nieskrqpowan^ dyskusjq, a w zasadzie krytykq poczy-
nah wladz wobec ludnoki autochtonicznej w okresie powojennym. Jak siq jednak okazalo
- CO podkreslil autor - mimo planow naprawy sytuacji, problem ludnosci rodzimej stop-
niowo przestawal istniec wobec jej masowych wyjazdow (glownie w 1957 i 1958 r.) za
Odr^. Ogolem wyjechalo z Warmii i Mazur 38 407 osob (w tym 34 187 do RFN, reszta do
NRD). Co charakterystyczne, trudnosci bytowe i adaptacyjne w nowym miejscu zamie-
szkania, powoduj^tce rozczarowanie, sklanialy do prob powrotow zarowno do ZSRR (z
Polski), jak i do Polski (z Niemiec).

Takze w tym rozdziale omowiona zostala stopniowa i zauwazalna (od pocz^tku lat piqc-
dziesiq,tych) dalsza poprawa polozenia ludnosci ukraihskiej, zastraszonej i sterroryzowanej,
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jednak stopniowo wychodz^cej z izolacji (m. in. wowczas powstato Ukrainskie Towarzy-
stwo Spoleczno-Kulturalne).

W rozdziale obejmuj^cym niemal 30 lat istnienia Polski Ludowej {Przemiany stosun-
kow narodowosciowych. 1960-1989, s. 265-316), autor scharakteryzowal tworzenie si^
wiqzi spolecznych, integracji ponadnarodowosciowych, ktorym w niemalyiTi stopniu sprzy-
jala swoista polska „stabilizacja", odnotowywana zwlaszcza w latach szescdziesiiitych i sie-
demdziesiji^tych. Konsekwencj^ tych przemian byi rozpad i dezintegracja spolecznosci ma-
zurskiej i warminskiej. Nastqpowalo wzajemne przenikanie (choc nie bez napiqc) pomiqdzy
poszczegolnymi grupami ludnosci, czemu sprzyjala szkola, wspolna praca, vvypoczynek,
mieszane malzehstwa, zaangazowanie w dzialainosc kulturalnji i artystycziicg wreszcie prze-
miana pokoleniowa.

Nastqpowal jednoczesnie - omowiony przez autora - proces stopniowej poloniza-
cji jednostek i grup narodowosciowych. Wi^zal si? z tym „dylemat tozsamosci narodo-
wej", dotycz^cy zwlaszcza Warmiakow i Mazurow, zaczynajc^cych siq wahac, do jakiego
nalez^ narodu - polskiego czy niemieckiego.

Takze w tym okresie nast^iiy kolejne fale wyjazdow ludnosci autochtonicznej do
Niemiec, mozliwe po nawi^zaniu stosunkdw dyplomatycznych w 1970 roku pomiqdzy
Polskq. a RFN oraz na mocy porozumieh mi^dzyrz^dowych z pazdziemika 1976 roku.
Charakterystyczne - jak zaznaczyl autor - ze wielu sposrod tych, ktorzy wyemigrowali, na
obczyznie nie wyrzeklo siq polskosci.

Krbtkotrwale zmiany „na lepsze" z lat 1980-1981, pozwolily na powolanie Mazur-
skiego Zrzeszenia Kulturalnego, nie zarejestrowanego jednak, na skutek decyzji wladz
wojewodzkich z listopada 1981 roku.

W tej czqsci pracy autor omdwil takze sytuacj^ ludnosci ukraihskiej i bialoruskiej
oraz zydowskiej, Romow, a takze polozenie starowiercow.

Ostatni rozdzial pracy {Ksztaltowanie siq nowej tozsamosci. 1989-1997, s. 317-380)
dotyczy okresu, w ktdrym dziqki przemianom demokratycznym w kraju nastqpowal proces
odchodzenia od - zhidnej i pozbawionej szans powodzenia - koncepcji pahstwa jednonaro-
dowego. W rozwazaniach o charakterze ogolnym, autor nakreslil zmiany w polityce pahstwa
wobec mniejszosci narodowych, do kthrych punktem wyjscia bylo zalozenie o uznaniu
wszystkich czlonkhw mniejszosci za pehroprawnych obywateli pahstwa polskiego. Polityka
ta stworzyla tez nowe mozliwosci dzialania mniejszosci na Warmii i Mazurach oraz — co in-
teresuj^ce - zlagodzenia negatywnych ocen tych grup ludnosci przez wsphlobywateli.

Na szczeg61nq.uwagq w tym rozdziale zashiguje interesuj^ca analiza tocz^cej siq dys-
kusji (wzbogacona cytatami wypowiedzi ludzi w ni^ zaangazowanych) nad kwesti^ czy s^
jeszcze dzisiaj Warmiacy i Mazurzy i kto do tej grupy nalezy (przytoczyc tu mozna na mar-
ginesie charakterystyczne zjawisko, o ktorym wspomnial autor, iz obecnie na tym obszarze
mieszka na przykiad wiqcej ludnosci ukraihskiej niz rodowitych mieszkahcow tych ziem,
czyli Warmiakow i Mazurhw). Czy tzw. nowymi Wanniakami i Mazurami mog^ okreslac
si? ludzie urodzeni tu po wojnie, kthrych rodzice i dziadkowie przybyli na tereny jako osa-
dnicy? Kwestia jest takze skomplikowana z uwagi na fakt, iz wielu urodzonych tu Wannia-
k6w i Mazurhw (lub ich potomkhw) utozsamia siq z narodem niemieckim, potwierdzaj^c to
wstQpowaniem do licznych stowarzyszeh i organizacji mniejszosci niemieckich, dzialaji^-
cych na terenie wojewhdztwa.



Ta bez w^tpienia znakomita praca, bqdcica podsumowaniem wieloletnich badan auto-
ra, jest jak dot^d najpelniejszym kompedium wiedzy na temat trudnych i skomplikowanych
dziejow spokczenstwa, zamieszkuj^cego tereny Warmii i Mazur w ostatnim pohvieczu.
Istotne, ze poruszona tez zostala tematyka zwi^zana z mniej zbadanymi grupaini narodo-
wosciowymi i spolecznymi. Chodzi tu m. in. o Biatorusinow, Rosjan, Zydow, Romow.
Omowiono tez inicjatywy grup kojarzonych z miejscem pochodzenia, np. kresowiakow.

Koleje losow ludnosci zamieszkuj^cej Warmi^ i Mazury - masowe migracje, przy-
musowe wysiedlenia i przesiedlenia, szykany wladz, wreszcie wspolne zycie roznych spo-
iecznosci, cz^sto sktoconych ze sobcj^ podzielonych zadawnionymi i nowymi animozjami,
zwiaszcza z okresu wojny - nie sprzyjaly procesowi integracji i pojednania. Proces ten
skutecznie hamowaly swoimi posuniqciami wtadze panstwowe, centralne i wojewodzkie,
stawiajci-ce sobie za eel (z roznym nasileniem w poszczegolnych okresach) ujednolicenie
spoleczenstwa przez eliminacj^ wszelkich przejawow indywidualizmu poszczegolnych
grup narodowosciowych. W konsekwencji przez lata rzadko slably konflikty, nie slabla
tez niechqc do wladz, nie angazowano siq w zycie spoleczne i polityczne, wzrastala liczba
osob deklarujXcych sw£}. przynaleznosc do narodu niemieckiego i w konsekwencji coraz
wi^cej byte ch^tnych do wyjazdu za Odr?. Gdy po latach zaczqly powstawac liczne stowa-
rzyszenia mniejszosci niemieckiej, okazalo siq, ze skupiaj^ one w wiqkszosci rdzennych
mieszkahcow tych ziem - Warmiakow i zwlaszcza Mazurow.

Analiza wydarzeh z ostatniego dziesieciolecia, zasadniczo rozni^cego siq od lat po-
przednich, umozliwia - zdaniem autora - ostateczne unormowanie sytuacji na badanym
obszarze. Przemiany, jakie nastqpily i nadal nastqpujcg przy neutralnej b^dz zyczliwej po-
stawie wladz, a umozliwiaj^ce przede wszystkim nieskry)owane kultywowanie tozsamo-
sci narodowej przez poszczegolne grupy spoleczenstwa, eliminuj^ w znacznym stopniu
napiqcia, ulatwiajci. koegzystencjq, porozumienie, wzajemne zrozumienie specyficznych
odmiennosci, charakterystycznych dia danych grup narodowosciowych. Integracji sprzyja
tez otwartosc granic, jednoczcj^ca siq Europa. Nastqpuje d^zenie do „otwartego regionali-
zmu", przeciwstawiajttcego siq izolacjonizmowi, znanemu i silnie podtrzymywanemu
przez wladze przed rokiem 1989. Niemal^ rol? i integrowaniu spoleczenstwa Warmii i
Mazur odgrywaj^- wspomniene przez autora - roznorodne przedsiqwziqcia o charakterze
regionalnym i ponadregionalnym, inicjowane przez szereg osob i instytucji, m. in. przez
Instytut Spoleczno-Historyczny w Szczytnie.

Ryszard Tomkiewicz
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