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Przyczyna czy skutek?

Hilde von Laer: We dworze Charlottenhof. Obrazki z życia ostatniego poko
lenia nowomarchijskiej szlachty z Sosen. Towarzystwo Przyjaciół Archiwum i Pa
miątek Przeszlosci. Biblioteczka Nadwarciańskiego Rocznika Historyczno-Archi
walnego nr 2. Gorzów 1995, 140 s., format A5, fotografii 38+1 barwna ilustracja 
+ 3 plany. Nakład lOOOegz.

Tytuł wspomnień Pani Hildy v. Laer z domu Klitzing w jej ojczy
stym języku brzmi: Kindheits und Jugenderinnerungen an Charlotten
hof (Sosny) 1920-1945. Przetłum aczył je  na język polski Leszek Biczyk, 
a redakcyjnie opracowali Zbigniew Czarnuch i Janina Kaliszan. Książka 
została napisana pod wpływem zachęty Zbigniewa Czarnucha, znanego 
wGorzowskiem regionalisty, a wydana dzięki hojności finansowej Karla 
Ludwiga von Klitzing z Frankfurtu nad Odrą.

Opis dziecinnych i m łodzieńczych przeżyć doprowadzony został 
do 1945 r. i pogłębiony dzisiejszą refleksją Autorki. Czytelnik może od
nieść wrażenie, iż owe rozm yślania zostały pobudzone właściwie dzięki 
zaistniałej ostatnio możliwości odw iedzenia w yidealizow anych zakąt
ków z lat dziecinnych. W izyta w ukochanej, małej ojczyźnie nastąpiła 
przecież po blisko 40 latach nieobecności. Nostalgia Autorki, tchnąca z 
każdej strony narracji, staje się więc zrozumiała. Czytelnika zaskakuje 
wręcz bogactwo opisywanych wydarzeń, które miały m iejsce we dworze 
możnego junkra. Interesujące jest również podejście Pani Laer do zmie
nionej przez historię rzeczywistości. Dzieje, które Ją tak boleśnie dotknę-
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ły, potraktowała może nazbyt subiektyw nie, nie analizując przyczyn za
istniałych zdarzeń.

W potoku informacji i objaśnień jaw i się nam  w artko płynące ży. 
cie dworskie, podporządkowane rygorom  przyrody i ekonom ii oraz go. 
spodarstwa wiejskiego. O trzym aliśm y św iadectw o życia we dworze; opis 
ten pokazuje, że dwór to nie salon i ciągle trw ające w nim  zabawy i roz
rywki, lecz uciążliwa realizacja żm udnych zadań gospodarczych, przy
noszących korzyści zarówno jego  w łaścicielom , ja k  i społeczeństwu.

Zw ierzenia m ieszkanki byłego C harlo ttenhofu  podzielić należy 
na dwa nurty: etnograficzny, dający bogaty opis kulturow y grup etnicz
nych, łącznie ze w zm ianką, do tyczącą etnogenezy  szlachty nowomar- 
chijskiej oraz doniosłą problem atykę historyczną, a także problem inter
pretacji wydarzeń, wywołanych w 1939 roku przez III Rzeszę. Nurt histo
ryczny jest tu jakby tłem etnograficznego, tłem  w w yjątkowych wypad
kach kreującym  się na głów nego bohatera.

Te dwa główne wątki opisu zaw ierają bogactw o informacji, doty
czących życia rodziny arystokratycznej oraz zw iązanych z nią pracowni
ków folwarcznych. Analizą objęta została zarów no obrzędowość dwor
ska, jak  i doroczna. W  jej aspekcie jaw ią  się nam  opisy  codziennej troski 
o pożywienie i ubranie, jak  i przeżycia intelektualne, religijne i politycz
ne. W równej m ierze interpretacją „od środka” objęte są prymitywne za
bawy dziecięce (bezm yślne zabijanie w róbli), jak  i w yszukane bale oraz 
uroczystości doroczne i rodzinne, choćby opis w esela bez udziału mło
dych, którzy zawarli ślub w Afryce. K ażdą inform ację cechuje ładny ję
zyk, zwartość i precyzja. Język w pełni oddaje interesujące życie w salo
nie i chropowatość realiów w pobliskich czw orakach. M am y więc tu do 
czynienia z różnego rodzaju subkulturam i. N iem al m istrzow sko ukazana 
jest różnica przeżyć i zdarzeń von K litzinga z C harlo ttenhof a von Hase- 
go, będącego dowódcą pułku w pobliskim  G orzow ie. A przy tym Autorka 
zachowuje w opisie takt i umiar. B aczy skrzętnie, aby nic nie wymknęło 
się z wpojonych we dworze zasad. P ilnie dba o osobiste zdystansowanie, 
kreśląc swobodnie te przeżycia, które utkw iły  je j w pam ięci.

Przedstawiona tu problem atyka, niew ątpliw ie doniosła, otwiera ■ 
jak się zdaje - interesujące m ożliw ości badaw cze z zakresu antropologu 
kulturowej. W ynika to m iędzy innym i z faktu, że nikt z etnografów me 
dokonał do tej pory analizy tego zagadnienia w odniesieniu do Gorzo«* 
skiego. Polskiem u antropologow i trudno je st naw et form ułow ać załoze-
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nia wstępne odnośnie kultury dworsko-wiejskiej, panującej na tych zie
miach przed 1945 rokiem. Nie posiadaliśm y bowiem  do tej pory choćby 
elementarnej wiedzy, zw iązanej z tym zagadnieniem . D ow odzić tego 
wdaje się fakt, iż redaktorzy polskiego w ydania nie umieli nawet pora
dzić sobie z tak prostym  zagadnieniem , jak  nazewnictwo geograficzne.

Czytając tę książkę należy być wdzięcznym  Pani Laer za danie 
nam możliwości zapoznania się z bogatą tradycją ziemiańskiej rodziny 
junkierskiej. Czytelnik polski m a okazję dowiedzieć się interesujących 
rzeczy, związanych ze sposobem  w ychow yw ania i kształcenia dzieci, 
poznać zajmującą m etodę kształtowania szacunku do rodziców, otocze
nia i państwa. Przekonać się, jak  niewinne zabawy i zajęcia, nazywane tu 
„pedagogiką pozytywną” kształtują osobowość, poddaną woli powszech
nie obowiązujących zasad. Dyskretną, choć rygorystyczną funkcję ojca 
można przyjąć jako symbol archetypu prawa. Budujące jest stwierdzenie 
córki, które dziś może brzmieć jak  dowcip, że to co rodzice uznali za 
właściwe, będzie właściwe również i dla mnie. N ie do pomyślenia więc 
były przypadki naruszenia reguł, wynikających z różnicy pokoleniowej, 
wiekowej i ze statusu społecznego. W ypływająca z tego tytułu hierarchia 
obowiązywała jednako zarówno w rodzie i pałacu, jak  i wśród służby oraz 
w relacjach między dworem  a wsią. Głęboko u podstawy tych stosunków 
leżała zasada zwyczajnego ludzkiego altruizm u, nakazująca wzajem ną 
opiekę. Altruizm ten jest jakby szczególną powinnością, obowiązującą w 
obrębie grupy objętej w spólnym  celem. Związany on jest zwłaszcza ze 
szlachectwem, którego powołaniem  jest przewodzenie ludziom.

Jak już wspomniano, książka ta, choć niewielkich rozmiarów, za
wiera bardzo bogatą treść. Autorka w sposób skondensowany formułuje 
szereg wskazówek i przekazuje wiele wiadom ości etnograficznych, wyar
tykułowanych odpowiednio do sytuacji. Opisy obyczajowe związane są 
ściśle z problemem szerszym. Nie są to inform acje formalne, postrzegane 
w sposób zwyczajny, ale jakby wskazówki tyczące się omawianej dzie
dziny życia, np. opisu sposobu przyrządzania i wypieku podanego na stół 
pieczywa. Bardzo interesujące są doniesienia dotyczące świąt dorocz
nych, medycyny ludowej, higieny, ubioru służby lub wystroju mieszkań. 
Wszystkie opisy posiadają charakter empiryczny. Autorka ze swadą do
kumentuje fakty kulturowe, dając rzetelny obraz życia we dworze.

W tej skądinąd szczegółowej charakterystyce życia brakuje jed 
nak wiadomości dotyczących znaczenia rodziny Klitzingów w regionie,
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w Nowej M archii i państwie; jaką  rolę odgrywał przykładowo admiraj 
von Klitzing. Poznajem y doskonale procesy zachodzące we dworze i osa 
dzie służebnej, nie wiedząc natom iast nic bliższego o szerszej, historycz 
nej roli bohaterów  książki. Ideałem  byłoby więc uzupełnienie tej )u](j 
choćby o w iadom ości tyczące znaczenia K litzingów  w kształtowaniu 
wartości ponadregionalnych. W ygląda na to, że A utorka pominęła tę kwe
stię celowo, kierując się niepotrzebną skromnością. W niosek taki nasuwa 

się wręcz sam dzięki licznym opisom, sygnalizującym  wydarzenia z lat 
1933-1945.

Zagadnienie to potraktow ane jako  nieistotne daje znać o sobie 
głównie w rozdziale: Ostatnie dni w  C harlottenhof - ucieczka.

Lektura tego opisu w sposób zajm ujący pobudza do przeżywania 
i przem yśliwania historii, wzbogaconej, rzecz oczywista, o refleksje mo
ralne. Przedstawione w nim w ydarzenia (głównie w odniesieniu do 1945 
roku) dostarczają przykładów tak różnie interpretowanych przez niemiecką 
Autorkę i polskiego czytelnika. N ależy z tego jednak wyciągnąć wniosek 
ogólny, iż w dziejach tych sąsiadujących ze sobą narodów rzadko spotkać 
można podobne poglądy i interpretacje. Rozum iem  przeto ból Autorki 
wywołany koniecznością opuszczenia własnego gniazda (i ja  też musia
łem je  opuścić), ale mimo wszystko przymus ten należy widzieć w ramach 
praprzyczyny. Boleję nad śm iercią Jej brata (piszę to szczerze, ponieważ 
moją M atkę zamordowano gdy znajdow ałem  się na Jej rękach), lecz uwa
żam, iż śmierć jego była następstwem  lekkom yślności i przesadnej bra
wury. Żaden przeciwnik, nie tylko rosyjski, nie zniesie obecności obcych 
mężczyzn na linii frontu. M im o tych rozbieżności uważam, że książka 
Pani Hildy von Laer stanowi bardzo ważny dokument. W  sposób oczywi
sty wzbogaca obraz polskiej św iadom ości historycznej poprzez ukazania 
w niej odmiennej perspektywy. M oże ona być swego rodzaju uzupełnie
niem wiadomości Polaków, zajm ujących się etnografią i h i s t o r i ą  Niemiec. 
Rys historyczny rodu Klitzingów dla osób interesujących się regionem 
może stać się niezm iernie pouczającą lekturą.

Publikacja ta, będąca pierwszym  polskim  opracowaniem tego te
matu, bez wątpienia o sporej wartości poznawczej, m a jednak i swoją 
słabą stronę. Zaliczyć tu należy mało spójne i zbyt szczegółowo rozwi
nięte posłowie. M ożna nawet zaryzykow ać stw ierdzenie, że jest ono sa
m odzielną inform acją w stosunku do tekstu podstawowego. Za zasadni
czy błąd redakcyjny, uważam nie zachow anie nazw obowiązujących d°
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1945 roku; ich polskie odpow iedniki należało umieścić na końcu książ
ki. sporządzając słow niczek nazw  geograficznych. Gorliwe respektowa
nie przez redaktorów  nazw  polskich doprow adziło do takich absurdal
nych stwierdzeń, ja k  istnienie now om archijskiej szlachty w polskich So
snach, miast b randenburskim  C harlo ttenhof albo opuszczenie w 1929 
roku tej miejscowości (znów  Sosen) przez M arię Preobrażeńską. Podob
n ie  jest w odniesieniu do  M osiny, Tarnow a i innych miejscowości. Fał
szywa lojalność w obec w łasnego społeczeństw a okazała się w tym przy
padku śmiesznością. Tego m ankam entu n ie koryguje też zamieszczenie 
wycinka niemieckiej m apy lasów. W ydaje się, iż lepszym wyjściem było
by umieszczenie polskiej m apy topograficznej, która zdecydowanie przy
bliżyłaby om awiany teren polskiem u czytelnikowi.

Potknięcie to nie je s t jednak  dyskredytujące w takim stopniu, jak  
stwierdzenie zaw arte ju ż  w  pierw szym  zdaniu posłowia, dotyczące istnie
nia „sośnieńskiej linii rodu von K litzingów ” . Ten merytoryczny błąd jest 
następstwem trzym ania się polskiego nazew nictw a w odniesieniu do okre
su niemieckiego. B ałam utne jest też dalsze stw ierdzenie, zawarte w tym 
samym zdaniu, z k tórego m ożna w nioskow ać, iż W ielkopolska to tereny 
dawnej Rzeszy hitlerow skiej. Zdanie to potraktujem y jednak jako daleko 
posunięte uproszczenie. W iadom o bow iem , iż A utor miał na myśli II Rze
szę; choć czytelnik nie znający historii m oże mieć na względzie III Rze
szę.

Równie bezzasadne, a m erytorycznie chyba groźniejsze, jest zbędne 
zamieszczenie sołeckiego protokołu spisu szkód gospodarczych, poczy
nionych przez A rm ię C zerw oną na interesującym  nas terenie. Ten cieka
wy dokument nie stanow i koherentnej z tekstem  całości i może być od
czytany jako ochota do sam ooskarżenia się. N ależy pam iętać, że w roku 
1945 wykazy takie sporządzał sołtys każdej wsi. Celem  ich było stwier
dzenie stopnia zniszczeń, dokonanych po ustaniu działań wojennych, a 
więc dostarczenie w iedzy niezbędnej do prow adzenia działalności osad
niczej. Rzeczowy skądinąd protokół staje się w tym przypadku dokum en
tem propagandowym, w spierającym  potoczną w iedzę historyczną. N atu
ralnie, że nikt nie poprze bezm yślnie poczynionych zniszczeń ale też i 
•rudno się dziw ić „so łdatom ” , dokonującym  uboju zarekw irow anych 
zwierząt dworskich w  celach konsum pcyjnych. Poza tym Autor za mało 
liczy się z m ożliwością obarczenia czerw onoarm istów  zniszczeniami do
konanymi przez sam ych N iem ców, ja k  i polskich szabrowników. Przed
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stawiony dokument może jedynie pomóc zrozum ieć sytuację gospód*, 
czą Dzieduszyc i okolic w trudnym  powojennym  czasie.

Charakteryzując sytuację Gorzowskiego po ustaniu działań mili. 
tam ych trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że spory w historii są sporami 
nie o fakty, lecz o wartości, o postawy wobec wydarzeń. Ten nie zamierzo. 
ny „efekt ideologiczny” winien stać się przestrogą dla pełnego zapału, 
lecz nie uwzględniającego uwarunkowań historycznych, regionalisty, ja
kim jest Zbigniew Czarnuch.

W  prezentowanym  w ydaw nictw ie zasługuje na uwagę strona edy
torska w opracowaniu M agdy Cwiertni. Przyciąga ono swoją szatą gra
ficzną i pom ysłowym  jej rozwiązaniem , co sprawia, że pozycja ta staje się 
atrakcyjna. Urozm aica ją  niewątpliwie bogaty i starannie dobrany mate
riał ilustracyjny.

Książkę Pani Hildy von Lear i Pana Zbigniewa Czarnucha należy 
traktować jako niezm iernie ciekaw y regionalik, jako  pierwszy bardzo 
ważny dokument dotyczący polskiej dziś osady Sosny i położonej w jej 
pobliżu wsi Dzieduszyce.


