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Wroc aw

KRZY OWA JAKO POLSKIE MIEJSCE (NIE)PAMI CI

Po raz pierwszy Krzy owa w polskiej wiadomo ci i na forum publicznym po-

jawi a si  wraz z tzw. Msz  Pojednania, która odby a si  tam 12 XI 1989 r. Sym-

boliczne wr cz znaczenie mia o przekazanie sobie znaku pokoju przez ówczesnych

przywódców Polski i Niemiec, premiera Tadeusza Mazowieckiego oraz kanclerza

Helmuta Kohla. Wizyta kanclerza Kohla w Polsce oraz uczestnictwo w Mszy Po-

jednania w Krzy owej zapocz tkowa y nowy etap we wzajemnych stosunkach. Po

raz pierwszy od zako czenia II wojny wiatowej Polska i Niemcy wyst powa y

jako niezale ni partnerzy, niesp tani adnymi ograniczeniami systemowymi.

W mszy w Krzy owej uczestniczyli tak e przedstawiciele mniejszo ci niemieckiej

zamieszka ej w Polsce. Po okresie negacji ich istnienia w PRL mogli po raz pierwszy

zamanifestowa  swoj  obecno . Krzy owa sta a si  bardzo szybko wa nym miej-

scem dialogu polsko-niemieckiego i niemiecko-niemieckiego.

Có  jednak mie ci si  w poj ciu Krzy owa jako miejsce (potencjalne b d  rze-

czywiste) pami ci zbiorowej? W przypadku tej miejscowo ci mamy do czynienia

nie z narodowym (wy cznie polskim czy niemieckim) miejscem pami ci, lecz

transnarodowym. Poj cie miejsca pami ci jest ró nie definiowane w zale no ci od

kraju, czasu, a nawet emocji. Istniej  ju  obszerne opracowania na ten temat. Za

miejsce pami ci mo na uzna  miasto, wie , cmentarz, dawny obóz koncentracyj-

ny, pomnik, krzy , nawet dat  zwi zan  z jakim  rytua em. Tworz  je wi c wszy-

stkie te elementy, które buduj  nasz  to samo , okre laj  przynale no  do pew-

nej grupy. W tym momencie powstaje pytanie: jak  to samo ? Czy na przyk ad

Wroc aw i Breslau to jedno i to samo miejsce pami ci? Oczywi cie, e nie, cho

mo na te  zada  inne pytanie, ile Breslau jest w obecnym Wroc awiu. Tym samym

stawiamy równocze nie kwesti  obchodzenia si  z miejscem pami ci, w tym przy-

padku niemieckim, pruskim, ydowskim, które w wyniku zmian granic znalaz o

si  w Polsce. Nie ulega w tpliwo ci, i  w Europie rodkowo-Wschodniej takich

niejednoznacznych miejsc pami ci jest wiele, ka de z nich wymaga osobnego po-

traktowania. Mog  to wi c by  miejsca pami ci zwi zane z ró nymi narodami, które

upami tniaj  z o one nieraz wydarzenia z przesz o ci. Do tego dochodz  miejsca

zwi zane z nazizmem i komunizmem, cho  sposób ich upami tnienia nadal jest
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zró nicowany. O ile istnieje powszechna zgoda w Europie na brak upami tniania

miejsc zwi zanych z re imem narodowosocjalistycznym, o tyle pozosta o ci po ko-

munizmie nie spotykaj  si  z jednoznacznym odrzuceniem, wywo uj  nadal spore

kontrowersje.

Na potrzeby tego artyku u skorzysta em z definicji, któr  zaproponowali Etien-

ne François i Hagen Schulze w trzytomowym dziele po wi conym niemieckim

miejscom pami ci, wydanym w 2001 r. „Miejscami pami ci – pisali – mog  by

zarówno zjawiska natury materialnej, jak i niematerialnej, nale  do nich zarówno

realne, jak i mityczne postaci, wydarzenia, budynki i pomniki, instytucje i poj cia,

ksi ki i dzie a sztuki – mo na by zatem pos u y  si  dzisiejszym terminem »iko-

na«. […] [Miejsca pami ci] to d ugotrwa e, konstytutywne dla wielu pokole  punkty

krystalizacyjne pami ci zbiorowej i to samo ci, które stanowi c cze  spo ecznych,

kulturowych i politycznych zwyczajów, zmieniaj  si  w zale no ci od tego, jak

zmienia si  ich postrzeganie, przyswajanie, u ywanie i transponowanie. […]

[Chodzi zatem o miejsce] jako metafor , jako topos w dos ownym znaczeniu.

Miejsce nie jest przy tym postrzegane jako sko czona ca o ; wr cz przeciwnie:

stanowi ono element realnej, spo ecznej, politycznej, kulturowej lub wyobra o-

nej przestrzeni”1.

Poni ej zajm  si  ukazaniem Krzy owej jako miejsca pami ci dla Niemców

i Polaków.

Przez wiele dziesi tków lat Krzy owa dla Niemców by a nierozerwalnie zwi -

zana z rodzin  von Moltke. Wprawdzie pierwsze wzmianki o wsi Krzy owa mo -

na znale  w redniowiecznych ród ach, jednak nie odegra a ona do drugiej po o-

wy XIX w. adnej roli w dziejach ponadlokalnych. Kariera Krzy owej rozpocz a

si  w 1867 r., kiedy to zakupi  j  wraz z s siednimi wsiami Grodziszcze i Wieru-

szów szef sztabu generalnego armii pruskiej, pó niejszy marsza ek polny Helmut

von Moltke (1800–1891). Sta o si  to mo liwe dzi ki znacz cym sumom, jakimi

obdarowa  Moltkego król Wilhelm I za zwyci skie kampanie w wojnach z Dani

(1864) oraz Austri  (1866). Dla samego Moltkego zakup posiad o ci w Krzy o-

wej na l sku by  spe nieniem jego marze , gdy  – po latach ci g ych zmian miej-

sca zamieszkania – w ko cu móg  osi  na sta e wraz ze sw  rodzin . „Moj  ulu-

bion  ide  jest to, aby my wszyscy powoli ci gn li do jakiej  posiad o ci – pisa

von Moltke w li cie do brata z 1848 r. – a ka dy wniós  taki kapita  i takie si y

robocze, jakie posiada”2. Warto doda , i  l sk w tym czasie by  bardzo modn

lokalizacj . Mieszkali tu znacz cy genera owie armii pruskiej. Godzi si  wspomnie

cho by o maj tku rodziny York von Wartenburg w Ole nicy Ma ej ko o O awy czy

Blücherów w Krobielowicach ko o Wroc awia. Z du  energi  Moltke przyst pi

do renowacji zaniedbanego maj tku. Kaza  przebudowa  pa ac, centralne miejsce

Krzysztof Ruchniewicz

1 H. Schu lze, E. F ranço i s, Einleitung, w: Deutsche Erinnerungsorte, hrsg. von H. Schulze,

E. François, Bd. 1, München 2001, s. 17 n.
2 Cyt. za: J. Köhle r, Helmuth James von Moltke. Geschichte einer Kindheit und Jugend, Rein-

bek bei Hamburg 2008, s. 335.
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maj tku w Krzy owej. Za o y  park. Wybudowa  most na rzece Pi awie. Sam wy-

konywa  plany i niezb dne pomiary. Po przedwczesnej mierci swej ony, Marie,

w 1868 r. kaza  wznie  niedaleko pa acu mauzoleum, gdzie z o ono jej trumn .

Budynek postawiono na szczycie wzgórza. Poni ej zaplanowano miejsce spo-

czynku nast pnych cz onków rodziny. U podnó a tej góry mia  by  cmentarz dla

mieszka ców wsi. Plan rozmieszczenia ró nych miejsc pochówku wietnie odzwier-

ciedla  panuj ce wówczas w Rzeszy stosunki spo eczne. Mimo up ywu czasu cha-

rakter tej nekropolii pozosta  niezmieniony, tak e i dzisiaj mo na bez wi kszych

problemów dostrzec te rozwi zania von Moltkego. Kolejny dar cesarza po zwy-

ci skiej wojnie z Francj  1870/1871, ofiarowany wie o upieczonemu hrabiemu,

pozwoli  rozbudowa  znacznie maj tek w Krzy owej. Powsta y wtedy zabudowa-

nia gospodarcze wokó  pa acu. Niedaleko pa acu na pobliskim wzgórzu powsta

osobny budynek mieszkalny, tzw. dom wdów (Witwenhaus). To tam w czasach kry-

zysu ko ca lat 20. i pocz tku lat 30. XX w. zamieszka rodzina von Moltke i b dzie

w nim przebywa  a  do opuszczenia maj tku jesieni  1945 r.

Marsza ek von Moltke zadba  te  o budow  lub rozbudow  ró nych instytucji

we wsi. Sfinansowa  m.in. now  szko  oraz przeznaczy  cz  kapita u na utrzy-

manie jej i wynagrodzenie dla nauczyciela. Po zwyci skiej wojnie z Francj  ufun-

dowa  dla miejscowego ko cio a dzwon, który odlano za zgod  cesarza ze zdoby-

tych na wojnie armat. W 1890 r., na krótko przed jego mierci , uruchomiono lini

kolejow  na trasie widnica–Dzier oniów. Na stacji Krzy owa mo na by o wsi

do poci gu berli skiego. Z tej okazji starego wodza odwiedzi  Wilhelm II. „Ce-

sarz Wilhelm II odwiedzi  dzisiaj […] s dziwego genera a-marsza ka polnego hra-

biego von Moltke, w a ciciela dóbr rycerskich w Krzy owej, który 26 nast pnego

miesi ca obchodzi 90. rocznic  urodzin – zanotowa  pod dat  20 IX 1890 r. w kro-

nice parafialnej ko cio a w Grodziszczu ks. Reimann – krótko przed godzin

czwart  po po udniu przyby  cesarski poci g specjalny wraz z cesarskim powo-

zem i zatrzyma  si  nieopodal specjalnie w tym celu wybudowanej hali dworco-

wej. Nast pnie zosta  powitany przez genera a-marsza ka polnego von Moltke

w towarzystwie majora von Moltke, kapitana von Moltke, landrata von Moltke

i innych cz onków rodziny. Wizyta mia a czysto prywatny charakter i dotyczy a

wy cznie rodziny von Moltke, której znamienit  g ow  jest genera -marsza ek pol-

ny. […] Mimo i  zrezygnowano z powitania jego cesarskiej mo ci przez reprezen-

tantów s siednich miast widnicy i Dzier oniowa, jak równie  w adz miejscowo-

ci Grodziszcze, Krzy owa, udzia  ludno ci obu powiatów by  bardzo znacz cy.

Oko o 10 tys. osób zgromadzi o si  po obu stronach drogi, która prowadzi a od

wspomnianej hali dworcowej poprzez park i wie  Krzy owa do bramy powitalnej

pa acu, i wita o cesarza Wilhelma II, który siedzia  po prawej stronie genera a-mar-

sza ka polnego w otwartym powozie zaprz gni tym w dwa konie, gromkimi okrzy-

kami hurra”3. Po trzech godzinach pobytu cesarz opu ci  Krzy ow  i uda  si

w dalsz  podró  do Wroc awia.

Krzy owa jako polskie miejsce (nie)pami ci

3 Kronika parafii w. Anny w Grodziszczu, t. 3 (kopia w posiadaniu autora).
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Czas sp dzany w Krzy owej po wi ca  von Moltke nie tylko na remonty i prze-

budowy, w pa acowym gabinecie powsta y te  jego g ówne dzie a wojskowe, które

przez nast pne dziesi ciolecia studiowali kolejni adepci tego rzemios a.

Najbardziej cenionym opracowaniem by a historia wojny niemiecko-francuskiej

z 1870 r. Publikacja ta doczeka a si  kilku wznowie , przet umaczono j  na kilka

j zyków obcych. Studia i szkice wojskowe von Moltkego by y bacznie analizowa-

ne w dalekiej Japonii. Opracowaniom von Moltkego i innym autorom niemieckim

Japonia zawdzi cza a swe pierwsze sukcesy militarne pod koniec XIX w. W bro-

szurze propagandowej wydanej w czasie II wojny wiatowej pt. Das Geheimnis

japanischer Kraft (Tajemnica japo skiej si y) jej autor Albrecht von Urach pisa :

„Japo skie armie pobi y przewa aj ce liczebnie wojska cesarskich Chin w krót-

kim czasie na wszystkich frontach. Okaza o si  op acalne, e wielu japo skich ofi-

cerów, którzy przed wojn  niemiecko-francusk  1870 r. uczyli si  od ciesz cej si

du ym powa aniem francuskiej armii, pobiera o nast pnie dalsze nauki u najlep-

szego wojska wiata, prusko-niemieckiego. Konflikt chi sko-japo ski zako czy

si  pe nym zwyci stwem Japonii”4. Krzy owa pocz a si  kszta towa  jako miej-

sce pami ci niemieckiej zwi zanej z dum  ze zjednoczenia i budowy cesarstwa.

By o to jeszcze bardziej widoczne po mierci marsza ka polnego von Moltkego

w 1891 r. i pochowaniu go – obok ony.

Mauzoleum, obok pa acu, sta o si  celem niezliczonych odwiedzin ró nych orga-

nizacji kombatanckich, delegacji mi dzynarodowych, szkó , wreszcie pojedynczych

osób czy rodzin. „Niedziela by a tutaj wielkim dniem” – pisa a w li cie matka Hel-

muta Jamesa von Moltkego, Dorota, w li cie do rodziny z 7 IX 1909 r., opisuj -

cym 25. rocznic  istnienia Towarzystwa Weteranów Wojennych (Kriegerverein)

w Krzy owej. „Helmut ju  o 8 godz. by  ubrany w mundur i pojawi  si  na wzgórzu

cmentarnym, gdzie z o ono wieniec przy trumnie marsza ka polnego; potem prze-

maszerowano do ko cio a, nast pnie do nas na nasze nabo e stwo. Obiad z czte-

rema albo pi cioma go mi, oficerami z s siedztwa, a o 15.30 przemaszerowa y

ko o pa acu wszystkie towarzystwa weteranów wojennych, które by y zaproszone

na wi to, z orkiestr  i powiewaj cymi sztandarami w liczbie 400 lub 500 osób.

Potem wyg oszono w parku przemówienia, zaprezentowano poczty sztandarowe

itd.”5 Podobny rytua  powtarzano w nast pnych latach, tak e po I wojnie wiato-

wej. Co ciekawe, wiele dziesi tków lat po wojnie niemiecko-francuskiej s awa von

Moltkego by a ywa tak e we Francji. W 1975 r. Krzy ow  odwiedzili cz onko-

wie francuskiego stowarzyszenia „Noc i Mg a” z gen. E. Laurentem, przyjacielem

gen. Charles’a de Gaulle’a.

Po mierci marsza ka polnego von Moltkego rodzina dba a o podtrzymanie pa-

mi ci o nim. Na pa acowej klatce schodowej namalowano dwa obrazy, które pod-

kre la y mit niezwyci onego wodza i stratega. Pierwszy z nich ukazywa  szturm

Krzysztof Ruchniewicz

4 A. von Urach, Das Geheimnis japanischer Kraft, Berlin 1943, s. 96–97.
5 D. von Mol tk e, Ein Leben in Deutschland. Briefe aus Kreisau und Berlin 1907–1934, einge-

leitet, übersetzt und hrsg. von B. Ruhm von Oppen, München 1999, s. 12.
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wojsk francuskich na Lubek  w 1806 r. i by  interpretowany jako symbol kl ski.

Z boku obrazu mo na by o dostrzec ma ego ch opca i kobiet , która chroni a go

przed o nierzami. Mo na si  domy la , e by  to m odziutki Moltke, którego ro-

dzina w tym czasie mieszka a w Lubece. Drugi obraz pokazywa  tryumfalny wjazd

von Moltkego do Pary a w 1871 r. i przedstawia  „glori  Prus” w pe nym blasku.

Freski te namalowa  pod koniec XIX w. Sigmund Lipinsky (1873–1940), urodzo-

ny w Grudzi dzu ucze  s ynnego niemieckiego malarza scen historycznych Anto-

na von Wernera.

Z o enie trumny von Moltkego w mauzoleum, udost pnienie pa acu dla zwie-

dzaj cych w sposób jednoznaczny tworzy y z Krzy owej miejsce pami ci. Rol

i znaczenie von Moltkego wzmocniono jeszcze w inny sposób. Za ycia niektóre

miasta wybiera y go na swego honorowego obywatela. Krótko po mierci w Rze-

szy ods aniano pomniki, nazywano ulice jego nazwiskiem, np. w pobliskiej wi-

dnicy i w sto ecznym Wroc awiu.

Okr ty wojenne nosi y jego nazwisko. Jak du ym szacunkiem darzono von

Moltkego, utalentowanego dowódc , mo na si  by o przekona  w czasie I wojny

wiatowej. Szefem sztabu generalnego w pierwszych miesi cach wojny by  syn jego

brata, Helmut von Moltke. W obieg puszczono kartk  pocztow , która ukazywa a

szczególn , duchow  opiek  von Moltkego i innych osób zwi zanych ze zjedno-

czeniem Niemiec. Powy ej nich zza chmur wy ania  si  Fryderyk II. Napis na kartce

g osi : „Pe n  par  do przodu, duchem jeste my w wami”.

Mit von Moltkego nie wygas  ani w okresie Republiki Weimarskiej, ani naro-

dowosocjalistycznym. W atmosferze kultu s awnego krewnego wzrasta  tak e cio-

teczny prawnuk marsza ka polnego, Helmut James von Moltke (1907–1945),

pó niejszy wspó twórca jednej z ciekawszych grup opozycji antyhitlerowskiej

w czasie II wojny wiatowej. Du y wp yw na jego wychowanie mia a jego angiel-

ska matka Dorota von Moltke, jedyna córka najwy szego s dziego Unii Po udnio-

wo-Afryka skiej, Jamesa Rose Innesa. Matka przekaza a synowi umiej tno  sa-

modzielnego my lenia i ywe zainteresowanie yciem publicznym. W latach

1925–1928 Helmut James studiowa  prawo na uniwersytetach wroc awskim, hei-

delberskim, berli skim i wiede skim. W 1928 r. zorganizowa  wraz z wroc aw-

skim profesorem prawa Eugenem Rosenstockiem-Huessym pierwszy obóz wycho-

wania przez prac  (Arbeitslager) w Lwówku l skim, który by  adresowany – co

w tym czasie by o ci gle rewolucyjne – do m odzie y z ró nych klas spo ecznych:

rolników, robotników i inteligencji. Nawi zane wtedy znajomo ci oraz nabyte w ten

sposób do wiadczenia spo ytkowa  Moltke w fazie tworzenia „Kr gu z Krzy o-

wej” na pocz tku lat 40.

Pod koniec lat 20. maj tek w Krzy owej prze ywa  ogromny kryzys finanso-

wy, który uda o si  za egna  dzi ki aktywno ci Helmuta Jamesa. Rodzina zmu-

szona by a przeprowadzi  si  do domu na wzgórzu oraz sprzeda  cz  spu cizny

po swym s awnym krewnym. W 1931 r. Helmut o eni  si  z córk  kolo skiego ban-

kiera, Frey  Deichmann. Do ruchu narodowosocjalistycznego Helmut James by

od pocz tku nastawiony negatywnie. Z tych te  powodów zrezygnowa  z dalszej

Krzy owa jako polskie miejsce (nie)pami ci
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kariery prawniczej. Nie wst pi  do NSDAP. W Berlinie otworzy  kancelari  praw-

n , w której zajmowa  si  m.in. sprawami z zakresu prawa mi dzynarodowego.

Wzmacnianie systemu nazistowskiego widoczne by o nie tylko z perspektywy ber-

li skiej, ale i maj tku w Krzy owej. Zwolennicy Wodza byli i tu aktywni. „Dwu-

dziestego przypada y urodziny Hitlera – pisa a do swych krewnych w Afryce mat-

ka Helmuta Jamesa, Dorota, w li cie z 23 IV 1933 r. Zorganizowano marsze

z pochodniami (nawet w Krzy owej), domy by y o wietlone i powiewa y flagi (ja

niczego podobnego nie uczyni am). Nigdy cesarz albo Bismarck nie mieli takich ob-

chodów. Zak adam, e 1/3 robi a to z przekonania, 1/3 bo tak czynili inni, a 1/3 z obawy.

Krzy owa jest w pe ni nazistowska, mimo i  cena wieprzowiny (i ceny pozosta-

ych produktów rolnych) ponownie spad y. S dz , e by oby dobrze, gdyby cie

w listach do mnie byli ostro ni, chocia  nie wierz , by kontrolowano nasz  kore-

spondencj . Ale to mo e si  zdarzy  ka dego dnia, wtedy te  na zachowanie ostro -

no ci b dzie za pó no”6. Po rozpocz ciu II wojny wiatowej (do aresztowania

w 1944 r.) H.J. von Moltke pracowa  jako specjalista w zakresie prawa mi dzyna-

rodowego i wojennego w Oberkommando der Wehrmacht. W nast pnych latach

wykorzystywa  swoj  funkcj  do prowadzenia dzia alno ci opozycyjnej.

Na mapie niemieckiej opozycji antyhitlerowskiej Krzy owa jest szczególnym

punktem. To w a nie tu odby y si  trzy g ówne spotkania grupy (1942–1943), któr

nazi ci nazwali „Kr giem z Krzy owej” (Kreisauer Kreis), której to nazwy u y-

wamy do dzi . W tworzeniu grupy pomaga  Moltkemu inny przedstawiciel znanej

pruskiej szlachty, potomek pruskiego marsza ka polnego z pocz tku XIX w. Han-

sa Davida Ludwiga Yorka von Wartenburga, Peter York von Wartenburg (1904–

–1944) z Ole nicy Ma ej ko o O awy. Jeszcze przed wybuchem wojny w 1939 r.

wokó  tych dwóch arystokratów zacz y si  gromadzi  osoby nastawione krytycz-

nie do rz dów hitlerowskich. Spotkania odbywa y si  w tajemnicy i ogranicza y

si  do grona bliskich znajomych. W fazie najwi kszych zwyci stw Hitlera w 1940 r.

dosz o do po czenia obu tych grup. Rok ten nale y równie  uzna  za pocz tek

dzia alno ci „Kr gu z Krzy owej”. Jego cech  charakterystyczn , która wyró nia

go spo ród innych ugrupowa  niemieckiego ruchu oporu, by o du e zró nicowa-

nie cz onków pod wzgl dem pochodzenia, wyznawanej religii, do wiadcze  poli-

tycznych. Mo na wyró ni  cztery g ówne rodowiska: 1. Grup  Moltkego i Yorka

von Wartenburga (A. von Trott, H.-B. von Haeften, C.D. von Trotha, H. von Ein-

siedel), 2. Socjaldemokratów (A. Reichwein, T. Haubach, C. Mierendorff, J. Le-

ber), 3. Ewangelick  (H. Poelchau, E. Gerstnemaier, O. Heinrich von Gablenz,

T. Stelzer) oraz 4. Katolick  (H. Lukaschek, P. von Husen, H. Peters, A. Rösch SJ,

L. König SJ, A. Delp SJ). Zgromadzenie tak zró nicowanej grupy osób by o w wa-

runkach niemieckich faktem bez precedensu. Konflikty spo eczno-polityczne okresu

Republiki Weimarskiej nie wp ywa y na poszukiwanie wspó pracowników w ró -

nych klasach spo ecznych.

W „Kr gu” dominowali ludzie stosunkowo m odzi. Latem 1940 r. prawie po o-

wa z nich nie mia a jeszcze 36 lat, 8 by o mi dzy 40. a 50. rokiem ycia. Jedynie

Krzysztof Ruchniewicz

6 Ibidem, s. 230.
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dwóch z nich, H. Lukaschek i Th. Stelzer, mieli ponad 50 lat. Cz onkowie grupy

nie nale eli do partii nazistowskiej (NSDAP) ani jej organizacji pokrewnych. Z bie-

giem czasu zacz to ich okre la  mianem „wielkiej koalicji niemieckiego ruchu opo-

ru”. Kr gu nie tworzyli tylko m czy ni, lecz – co zw aszcza jest podkre lane

w ostatnich pracach po wi conych „Kr gowi z Krzy owej” – tak e kobiety, ony

Moltkego oraz Yorka von Wartenburga, Freya von Moltke z d. Deichmann (ur. 1911)

oraz Marion York von Wartenburg z d. Winter (1904–2007). Wi kszo  cz onków

by a wcze niej zaanga owana politycznie. To zró nicowanie wp ywa o bezpo re-

dnio na prowadzone dyskusje oraz na ostateczny kszta t planów. W dziejach „Kr -

gu z Krzy owej” mo na wyró ni  – poza ju  wymienionym etapem zamierze  –

trzy inne okresy. S  to:

1. Programowy (od po owy 1941 do po owy 1943 r.), na który przypadaj  trzy

konferencje w Krzy owej, w trakcie których dyskutowano o stosunkach pa -

stwo–Ko ció  oraz o sprawach o wiaty (I spotkanie odby o si  w Zielone wi tki,

22–25 V 1942 r.), strukturze przysz ego pa stwa i porz dku gospodarczym (II,

16–18 X 1942 r.), polityce zagranicznej i mi dzynarodowym porz dku gospodar-

czym oraz o ukaraniu zbrodniarzy wojennych (III, w Zielone wi tki, 12–14 VI

1943 r.). Warto mo e doda , e spotkania grupy nie odbywa y si  tylko w Krzy o-

wej, lecz tak e w Berlinie i innych miastach. Uczestniczy o w nich ju  o wiele mniej

osób, zwykle dwie lub trzy.

2. Pog bionej dyskusji nad opracowanymi planami oraz próby upowszechnie-

nia ich za granic  (od po owy 1943 do pocz tku 1944 r.). Aresztowanie Moltkego

i osadzenie go w obozie w Ravensbrück przerywa prace grupy. Nast puje okres

stagnacji.

3. Ostatni etap w dziejach grupy, jej likwidacja, zacz  si  od nieudanego za-

machu Stauffenberga na Hitlera w lipcu 1944 r. i sko czy  aresztowaniem g ów-

nych cz onków „Kr gu z Krzy owej”, procesem oraz wyrokami skazuj cymi.

Aresztowanie, a nast pnie mier  Yorka von Wartenburga i Moltkego oraz sze-

ciu innych cz onków „Kr gu z Krzy owej” (A. von Trott, H.B. von Haeften,

A. Reichwein, T. Haubach, J. Leber, A. Delp SJ) k adzie kres istnieniu tego ugru-

powania.

Skoncentruj  si  obecnie na fazie programowej, a zw aszcza wa nych z pol-

skiego punktu widzenia planach dotycz cych miejsca Niemiec i Polski w powo-

jennej Europie oraz problemie ukarania zbrodniarzy wojennych, zdaj c sobie spraw

z niepe no ci tego wyboru.

Warunkiem urzeczywistnienia planów budowy nowej Europy by a bezwarun-

kowa kl ska Niemiec. Stanowisko „Kr gu z Krzy owej” w tej sprawie wyrazi

Moltke w czasie pobytu w Turcji pod koniec 1943 r. „Grupa uwa a ca kowit  kl -

sk  militarn  i okupacj  Niemiec z powodów moralnych i politycznych za abso-

lutnie konieczne”7. W kontek cie rozwa a  o nowej Europie warto stwierdzi , i

procesowi federalizacji mia y by  poddane same Niemcy. Mia  powsta  zwi zek

Krzy owa jako polskie miejsce (nie)pami ci

7 G. van Roo n, Neuordnung im Widerstand. Der Kreisauer Kreis innerhalb der deutschen Wi-

derstandsbewegung, München 1967, s. 457.
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pa stw niemieckich. Nie by o jednak zgodno ci co do ich liczby i granic. Moltke

chcia , aby w nich przywrócono stosunki mi dzyludzkie. Przewidywa  nawet, e

du e cz ci Niemiec, w cznie ze l skiem, pa stwo to utraci. I tak l sk mia  przy-

pa  albo Polsce, albo republice czeskiej jako konsekwencja rozp tanej przez na-

zistów wojny i ich polityki prowadzonej wobec ujarzmionych narodów. Taka po-

stawa by a bez precedensu w niemieckiej opozycji antyhitlerowskiej.

Niektórzy cz onkowie „Kr gu z Krzy owej” interesowali si  sprawami polski-

mi. Stosunkowo wcze nie, bo jeszcze na pocz tku lat 30., domagali si  porozu-

mienia mi dzy Niemcami a Polsk . „Dla nas socjalistów – pisa  T. Haubach – po-

rozumienie niemiecko-francuskie i niemiecko-polskie jest czym  wi cej ni

chwilowym oczyszczeniem z trudno ci, jest ono stabilnym, trwa ym fundamentem

przysz ej Europy”8. Podobnie wypowiada  si  w tym czasie P. von Husen. Tak e

Moltke interesowa  si  przed wojn  sprawami polskimi. Przebywa  krótko w War-

szawie. Mia  nawet zamiar nauczy  si  j zyka polskiego. Faktem jest, e nie apro-

bowa  antypolskiej polityki rz dów Republiki Weimarskiej. Kreisauczycy nie po-

wi cili wprawdzie Polsce i stosunkom polsko-niemieckim osobnego dokumentu,

kilkakrotnie jednak poruszali ten problem. Byli wiadomi ogromu zbrodni, jaka

zosta a dokonana w imieniu narodu niemieckiego w Polsce i innych krajach oku-

powanych. „Dzie  jest pe en straszliwych informacji – pisa  Moltke do ony 21 X

1941 r. – e nie mog  pisa  w spokoju...; wydaje si  nowe, straszne rozkazy i nikt

nie próbuje na to zareagowa . Kto ponosi wspó win ? W Serbii [...], Grecji [...]

i Francji [...] egzekucje s  na porz dku dziennym. I tak z pewno ci  zabija si  co-

dziennie ponad 1000 osób, i znowu tysi ce niemieckich m czyzn przyzwyczaja

si  do mordu. A to wszystko jest dzieci c  zabaw  wobec tego, co dzieje si

w Polsce i Rosji. Czy mog  o tym wiedzie  i mimo to siedzie  przy stole w moim

ciep ym mieszkaniu i popija  herbat ? Czy nie czyni  si  przez to wspó winnym?

Co powiem, gdy kto  zapyta: Co robi e  w tym czasie?”9. St d te  nie powinien

dziwi  fakt, i  stosunkowo wcze nie cz onkowie tego opozycyjnego rodowiska

domagali si  odszkodowa  dla narodu polskiego. Tym te  mo na t umaczy  sta-

nowisko Moltkego w sprawie wschodniej granicy Niemiec, cho  mog o to grozi

utrat  rodzinnej Krzy owej. Innych kwestii granicznych, tak nabrzmia ych przed

1939 r., jak sprawa tzw. korytarza, nie poruszano. Granica wschodnia Polski by a

w dokumentach „Kr gu z Krzy owej” okre lana jako granica „dawnej Polski”.

Uzna  to mo emy za opowiedzenie si  Moltkego i jego przyjació  za powrotem

do przedwojennego status quo, którego jedynym naruszeniem by yby wspomnia-

ne odszkodowania terytorialne. W tzw. memorandum schoenfeldzkim i memoran-

dum z kwietnia 1942 r. domagano si  wskrzeszenia niepodleg ego pa stwa pol-

skiego, które mia o si  sta  cz ci  europejskiego zwi zku pa stw.

Z problemem odszkodowa  wi za o si  zagadnienie ukarania zbrodniarzy wo-

jennych, a wi c osób – jak okre lono w dokumentach „Kr gu z Krzy owej” – gwa -

8 Ibidem, s. 458.
9 H. J. von Mol tk e, Briefe an Freya 1939–1945, hrsg. von B. Ruhm von Oppen, München 1988,

s. 305–306.
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c cych prawo (Rechtschänder). Problemem tym zaj to si  podczas III konferencji

w Krzy owej w czerwcu 1943 r. Ogrom zbrodni niemieckich na terytoriach oku-

powanych by  znany cz onkom „Kr gu”, cho  pocz tkowo trudno by o im uwie-

rzy  w a  takie bestialstwo rodaków (list Moltkego do ony z 10 X 1942 r. infor-

muj cy o piecach krematoryjnych w obozach koncentracyjnych w Polsce). Do

problemu powracano tak e w nast pnych tygodniach. Warto zaznaczy , i  by y to

jedne z najwa niejszych projektów, jakie opracowa  niemiecki ruch oporu. Warun-

kiem „przywrócenia z amanego porz dku prawnego” by o ukaranie osób, które ten

porz dek pogwa ci y, oraz zado uczynienie ofiarom tych gwa tów. B dzie to mo -

liwe tylko przy udziale Niemiec i Niemców. Nie przewidywano ani przekazywania

zbrodniarzy obcym pa stwom i ich s dom, ani pozostawiania sprawy ich ukarania

jedynie w gestii pa stw zwyci skich. Skazanie bowiem zbrodniarzy wojennych

przez koalicj  antyhitlerowsk  mog o uczyni  z nich bohaterów narodowych i ofiary

zwyci skich s dów. Kreisauczycy domagali si  utworzenia niezale nego s du na-

rodów, w którym zasiadaliby przedstawiciele pa stw zwyci skich, neutralnych

i zwyci onych. W ten sposób chciano wyrazi  swoj  gotowo  do wspó pracy. Tyl-

ko taki s d mo e zagwarantowa  obiektywny wyrok. Jako siedzib  s du propono-

wali Hag .

Po rozprawie przed trybuna em ludowym, który skaza  Moltkego i jego przyja-

ció  na kar  mierci, Helmut James zanotowa  w li cie do ony: „Zapyta  mnie [prze-

wodnicz cy sk adu s dziowskiego R. Freisler – K. R.]: Czy dostrzega pan swoj

win ? Odpar em, e w istocie nie. Na to Freisler: »Widzi pan, skoro pan wci  je-

szcze tego nie dostrzega, skoro wci  trzeba pana o tym przekonywa , to w a nie

oznacza, e my li pan inaczej, a przez to sam wyklucza si  z walcz cej wspólnoty

narodowej«. W tym wyroku – dodawa  Moltke – poprzedzonym tak starannymi

przygotowaniami, najpi kniejsza jest rzecz nast puj ca: zosta o stwierdzone, e nie

mieli my zamiaru stosowa  przemocy; nie podj li my kroków organizacyjnych,

nikomu nie oferowali my adnych stanowisk – to równie  zosta o stwierdzone.

W akcie oskar enia by o co innego. Wina nasza polega a tylko na tym, e odwa-

yli my si  my le  [...]. I tych my li – tylko i wy cznie my li [...] – narodowy

socjalizm tak si  boi, e chce wszystko zniszczy , co nimi zosta o zaka one”10.

Ten cytat ukazuje, jak ró ne jest polskie i niemieckie rozumienie ruchu oporu.

W przypadku Moltkego nie liczba wysadzonych poci gów czy udzia  w akcjach

sabota owych by o przyczyn  skazania go na kar  mierci, lecz my li i idee, które

ywi . By y to koncepcje na przysz o , my lenie o Niemczech, o Europie po upad-

ku re imu narodowosocjalistycznego. Wydaje si , e ta forma oporu by a dla w adz

nazistowskich szczególnie niebezpieczna.

W wyniku II wojny wiatowej w Krzy owej nast pi y ogromne zmiany. Maj -

tek rodziny von Moltke wraz z ca ym l skiem sta  si  cz ci  pa stwa polskiego.

Jesieni  1945 r. z Krzy owej ostatecznie wyjecha a wdowa, Freya von Moltke. Przed

zaj ciem Krzy owej przez Armi  Czerwon  z pomoc  kilku osób ze wsi uda o si

Krzy owa jako polskie miejsce (nie)pami ci

10 H.J. von Mol tk e, Relacja z Niemiec w roku 1945. Ostatnie listy z wi zienia Tegel w 1945 roku,

Kraków 1993, s. 59–60.
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jej ukry  w lesie szcz tki marsza ka polnego von Moltkego i jego ony, które spo-

czywa y dot d w mauzoleum. Miejsce ich prowizorycznego pochówku do dzisiaj

nie jest znane. Poza tym F. von Moltke wywioz a na Zachód podstawowe doku-

menty „Kr gu z Krzy owej”, które przez pewien czas spoczywa y ukryte w przy-

domowych ulach. Po wojnie w adze polskie przekaza y maj tek Krzy owa Wydzia-

owi Rolnemu Uniwersytetu Wroc awskiego, a dopiero pod koniec lat 40. utworzy y

PGR, który dzia a  do ko ca lat 80. Pa ac i zabudowania gospodarcze przez dzie-

si ciolecia zaniedbywane popad y w ruin . „Zbli amy si  do wsi Grodziszcze –

zanotowa  w swym dzienniku K. Jonca, profesor prawa Uniwersytetu Wroc aw-

skiego, pod dat  27 IV 1971 r. – 7 km na po udnie od widnicy, dobrze zagospo-

darowanej, ko ció  wie o odremontowany. Ustaje deszcz. Skr camy w prawo drog

wyboist . Przed nami Krzy owa, w oddali wida  odnowion  kaplic , w lewo za-

budowania gospodarcze i sczernia y pa ac dwupi trowy. Zatrzymujemy si  na

podwórzu przed pa acem. a osny widok, niemal ruina, cho  dach pa acu jest

w dobrym stanie, kryty upkiem, wi kszo  szyb w pa acu rozbita i wydaje si , e

jest opustosza y, a jednak mieszkaj  w nim dwie rodziny […]. Przed pa acem ob-

szerne podwórze otoczone zabudowaniami gospodarskimi. Kierownictwo gospo-

darstwa (PGR-u) mog oby mie  siedzib  w pa acu, ale z nieznanych nam przyczyn

gnie dzi si  tu  przy bramie wjazdowej. Wydaje si , e zapad  nieodwracalny wy-

rok – post puj ca ruina, a potem ju  tylko rozbiórka pa acu”11. W nast pnych la-

tach pojawi o si  jednak kilka pomys ów ratowania pa acu przed dalsz  dewastacj .

Nie doczeka y si  one wszak e realizacji. Na przeszkodzie sta y wzgl dy polityczne.

Marsza ek polny von Moltke by  wspó twórc  pot gi Niemiec, która w konsekwen-

cji spowodowa a tak tragiczne skutki dla narodu polskiego w czasie II wojny wia-

towej. Nie bez znaczenia by y tak e problemy gospodarcze w Polsce na prze omie

lat 70. i 80., które czyni y zabiegi w kierunku ratowania pa acu bezskutecznymi.

W adze polskie, których niech  wobec marsza ka Moltkego jest zrozumia a,

przez lata nie zezwala y tak e na adn  form  upami tnienia „Kr gu z Krzy owej”.

W czasie swych wizyt w Krzy owej w latach 70. i 80. F. von Moltke ponawia a

zabiegi, by ufundowa  w Krzy owej odpowiedni  tablic  pami tkow . Do pomo-

cy w czy  si  prof. Jonca, jednak i jego starania pozosta y bez echa. Jeszcze 5 IV

1989 r. partyjny organ wroc awskiego KW PZPR, „Gazeta Robotnicza”, pisa : „Nie

mamy nic przeciwko temu, by Bundestag stawia  pomniki w RFN, ale nie w po-

bli u widnicy”. Jednak by y to ju  ostatnie trudno ci, jakie czyniono w kwestii

upami tnienia „Kr gu z Krzy owej”.

Przemiany polityczne w Polsce w 1989 r. i w ich konsekwencji wybór pierw-

szego niekomunistycznego premiera, T. Mazowieckiego, postawi y na porz dku

dziennym po ród wielu innych problemów tak e spraw  u o enia stosunków mi -

dzy Polsk  a Niemcami. Równie  w RFN zmieni  si  klimat dla tych rozmów. Od

1982 r. rz dy w RFN sprawowa a koalicja CDU/CSU i FDP, na której czele sta

Krzysztof Ruchniewicz

11 K. Jonc a, My le  z Moltkem – na drodze do powstania „Fundacji dla Porozumienia Europej-

skiego”, widnica 2003, s. 17–18.
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H. Kohl. Wprawdzie reprezentowa  on sztywny kurs w sprawie granicy na Odrze

i Nysie (jedynie zjednoczone Niemcy mog  podj  w tej sprawie ostateczn  decy-

zj ), jednak by  yczliwie nastawiony do Polski i rozumia  konieczno  rozpocz -

cia procesu pojednania z naszym krajem. Okazj  do uczynienia pierwszych kro-

ków w tym kierunku mia a by  wizyta kanclerza w Polsce, któr  zapowiedziano

na jesie  1989 r. Kohlowi zale a o na wybraniu w Polsce takiego miejsca, które

mog oby by  pozytywnym symbolem dla obu narodów. Pocz tkowo wskaza  na

Gór  w. Anny. Pomys  ten nie spotka  si  jednak z poparciem Polaków. „Latem

[1989 r.] odwiedzi  mnie biskup Nossol – wspomina  H. Kohl. [...] Mia  on po-

mys  celebrowania niemieckoj zycznej mszy pojednania (Versöhnungsmesse) na

Górze w. Anny – tam, gdzie po I wojnie wiatowej krwawe boje staczali Polacy

i Niemcy – i zaproszenia mnie do udzia u w niej. Pami tam jeszcze, e zapyta em

go: »Ksi e biskupie, czy nie jest to sprawa, która mog aby stworzy  problemy?«

Odpowiedzia : »nie«”12. Plany te wywo a y wszak e ogromn  krytyk  w Polsce.

Uwa ano, e miejsce to w adnym wypadku nie nadaje si  do budowania nowych

podstaw dla wzajemnych stosunków. Kohl w tej sprawie odby  kilka rozmów tele-

fonicznych z premierem Mazowieckim. „Celem i sensem mojej wizyty – mówi

do Mazowieckiego Kohl – jest pojednanie z Polsk . Moj  zaplanowan  obecno

na mszy na Górze w. Anny traktowa em zawsze tak, e Niemcy i Polacy mieliby

tam wspólnie piewa  i modli  si . Uwa am za absurdalne nieakceptowanie mojej

osoby jako katolika w niemiecko-polskiej uroczysto ci pojednania (Versöhnungs-

feier). Taka uroczysto , w trakcie której chrze cijanie mogliby piewa  razem pie-

ni polskie i niemieckie, szczególnie dla m odych ludzi mog aby si  sta  znamien-

nym sygna em”13. Niezale nie od intencji i dobrej woli kanclerza trudno by o, nawet

ponad 60 lat od wydarze  na Górze w. Anny, zorganizowa  wspólne nabo e -

stwo, które mog oby po czy  Polaków i Niemców. „Wróci em do Polski – zapisa

jeden z bliskich doradców premiera Mazowieckiego w sprawach niemieckich, Mie-

czys aw Pszon – a tu okaza o si , e jest awantura o t  w. Ann . Bo l scy Niem-

cy s  jak najbardziej za, ale l scy Polacy uwa aj  to za prowokacj ... Dla Niem-

ców Góra w. Anny to przede wszystkim sanktuarium religijne. Dla Polaków

natomiast to miejsce bitwy z Niemcami, symbol Powsta  l skich itd. O czym

Niemcy nawet nie wiedzieli, cho  powinni, bo my dostali tam w pewn  cz  cia-

a... Obawiano si , e mo e doj  nawet do jaki  incydentów ze strony formacji

typu »Grunwald«. Do tego dochodzili rewizjoni ci niemieccy. A Kohl upar  si  przy

tej Górze w. Anny. Pami tam rozmow  z Tadeuszem [Mazowieckim]: jakie zna-

le  wyj cie?”

Po kolejnych rozmowach telefonicznych premier Mazowiecki zaproponowa  na

miejsce odbycia mszy pojednania wie  Krzy ow  k. widnicy, która dla Niemców

by a symbolem walki z dyktatur  nazistowsk . Propozycj  polskiego premiera po

Krzy owa jako polskie miejsce (nie)pami ci

12 H. Koh l, „Ich wollte Deutschlands Einheit”, Dargestellt von K. Diekmann und R.G. Reuth,

3. Aufl., Berlin 1996, s. 121–122.
13 Ibidem, s. 122.
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pewnym zastanowieniu kanclerz RFN zaakceptowa . O ile dzia alno  Moltkego

i jego kr gu by a znana w Niemczech, o tyle przeci tny Polak nie wiedzia  nic o ich

istnieniu14. Co sprawi o, e premier Mazowiecki zaproponowa  akurat Krzy ow ?

Jeszcze w czerwcu 1989 r. we Wroc awiu zorganizowano konferencj  po wi con

niemieckiemu ruchowi oporu (Widerstand), w tym „Kr gowi z Krzy owej”. Ucze-

stniczyli w niej badacze i osoby zainteresowane z USA, Holandii, RFN, NRD

i Polski. Gospodarzem tego spotkania by  Klub Inteligencji Katolickiej (KIK). Jed-

nym z efektów konferencji by  pomys  utworzenia w Krzy owej miejsca spotka

polsko-niemieckich. O przebiegu obrad i ich wynikach poinformowano T. Mazo-

wieckiego, aktywnego cz onka KIK. Wybór Krzy owej spotka  si  wprawdzie

z opozycj  komunistów, ale ich znaczenie w pa stwie mala o wraz z przejmowa-

niem coraz to nowych obszarów odpowiedzialno ci za rz dy przez dawn  opozy-

cj  demokratyczn .

Do wizyty H. Kohla w Polsce dosz o w dniach 9–14 XI 1989 r. Trasa wiod a

z Warszawy do Cz stochowy, O wi cimia, Krzy owej i Krakowa. Sam kanclerz

uwa a , e b dzie to bardzo trudna wizyta. W czasie rozmów miano zaj  si  kwe-

sti  granicy, spraw  mniejszo ci niemieckiej oraz podj  problem odszkodowa .

Krótko po przyje dzie do Warszawy Kohl musia  z powodu wydarze  w Berlinie

przerwa  wizyt . Do Polski powróci  11 listopada. Wówczas rozmowy z polskimi

partnerami sta y si  jeszcze trudniejsze. Do ju  wymienionych tematów dosz a spra-

wa zjednoczenia Niemiec i obaw Polski przez znacznym wzmocnieniem zachod-

niego s siada. Pomimo z ej pogody (mg a), autobusem uda o si  dojecha  Kohlo-

wi do Krzy owej i uczestniczy  w mszy pojednania. Wzi  w niej udzia  tak e

premier Mazowiecki. Msz  celebrowa  ordynariusz opolski, Alfons Nossol. W na-

bo e stwie uczestniczy a tak e spora liczba cz onków mniejszo ci niemieckiej,

która oficjalnie po raz pierwszy mog a zamanifestowa  sw  obecno  w Polsce.

Do historii przeszed  jeden z transparentów tej grupy, który g osi  „Helmut, du bist

auch unser Kanzler” (Helmucie, ty jeste  tak e naszym kanclerzem).

Na o tarzu ustawiono figur  w. Anny, co w jakim  sensie mia o by  „ersatzem”

wcze niej planowanego miejsca spotkania. Msz  wi t  w Krzy owej z udzia em

Kohla i Mazowieckiego transmitowa a telewizja. Do symbolu nowych czasów uro-

s o przekazanie sobie znaku pokoju mi dzy obu przywódcami. Nie poprzestali oni

na zwyczajowym uk onie albo podaniu r k, obaj politycy po prostu obj li si  ra-

mionami. Zdj cie z tym symbolicznym gestem obieg o ca  pras , tak e polsk .

Wizyta zako czy a si  podpisaniem wspólnej deklaracji. Pozwoli a ona na rozpo-

cz cie wyt onych prac nad przygotowaniem nowych uk adów mi dzy Polsk

a Niemcami, granicznego oraz o dobrym s siedztwie. Spotkanie w Krzy owej nie

przesz o bez echa. Wol  obu przywódców by o utworzenie w tym miejscu centrum

spotka  m odzie y z Polski i Niemiec, które utworzono kilka lat pó niej. Stron

organizacyjn  zaj a si  Fundacja „Krzy owa” dla Porozumienia Europejskiego.

Krzysztof Ruchniewicz

14 Szerzej zob. K. R u c h n i e w i c z, Postrzeganie w Polsce niemieckiego antynazistowskiego

ruchu oporu, „Sobótka” 57 (2002), nr 2, s. 195–210.
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Czy Krzy owa mo e sta  si  miejscem pami ci transnacjonalnej, europejskiej?

Omawiaj c powy ej do  szczegó owo tre  historyczn , jak  dostrzegamy wew-

n trz miejsca pami ci zwi zanego z t  miejscowo ci , stara em si  w tym tek cie

wykaza , i  Krzy owa nie jest miejscem identyfikacyjnym, symbolicznym i ogra-

niczonym tylko do jednego narodu. Z biegiem czasu ewoluowa a w swym znacze-

niu pod wp ywem zmian w samej rodzinie von Moltke. Z tych te  powodów ta

dolno l ska wie  mo e by  uznana za predestynowan  do bycia miejscem pami ci

europejskiej. Warto te  zastanowi  si , jak powstaj  miejsca pami ci. Spontanicz-

nie, w wyniku wspólnoty losów danej narodowo ci, spo eczno ci, czy te  mog  je

wykreowa  dzia ania odgórne? O próbach odgórnego sterowania pisa em ju  na

pocz tku tego artyku u. Nie zawsze próby te odnosz  zamierzony skutek. By  mo e

z tych te  powodów MEN zrezygnowa o w tym roku z kontynuowania programu

wycieczek szkolnych do narodowych miejsc pami ci15. Wszak by y one realizacj

konkretnych zapotrzebowa  politycznych, a nie dzia aniem oddolnym, wynikaj -

cym z potrzeb wspó czesnej szko y i jej metod kszta cenia. Wydaje si , e przy

tworzeniu miejsc pami ci decyduj cy jest g os ludzi, spo eczno ci, której – jak nie-

raz pokaza a historia – nie mo na zakaza  ani narzuci  pami tania pod jednym,

sztywno okre lonym k tem, a „instancj  odwo awcz ” mog  by  i powinni by  hi-

storycy. By  mo e do symbolicznego „wyposa enia” Krzy owej nied ugo dojdzie

jeszcze jeden element, dodatkowo uwypuklaj cy prze omowy charakter stosunków

polsko-niemieckich, a tak e europejskich. Mówi  o tym w wywiadzie dla „Gazety

Wyborczej” marsza ek Sejmu, Bronis aw Komorowski: „Wraz z o. Maciejem Zi b

z Europejskiego Centrum Solidarno ci zaproponowa em, by do Berlina trafi  kawa-

ek Stoczni Gda skiej. Fragment stoczniowego muru w ramach przysz orocznych

obchodów ods onimy w pobli u historycznego gmachu Reichstagu, dzi  siedziby

Bundestagu. B dzie to miejsce pami ci przypominaj ce o polskiej »Solidarno ci«,

o polskim wk adzie w zjednoczenie Niemiec i Europy. Jednocze nie chcia bym,

by w Krzy owej zosta  ustawiony fragment muru berli skiego. Ta miejscowo  ma

symboliczne znaczenie dla Niemców nie tylko z powodu mszy pojednania Mazo-

wieckiego i Kohla 12 listopada 1989 r., ale te  dlatego, e by a centrum niemiec-

kiego ruchu antyfaszystowskiego”16.

Przysz o  funkcjonowania Krzy owej jako miejsca symbolicznego zale e

b dzie tak e od dalszego rozwoju fundacji i jej dzia a  na rzecz porozumienia

i pojednania, zw aszcza mi dzy generacjami m odych Europejczyków. W ten spo-

sób co , co bazuje na dziedzictwie historycznym Krzy owej, rozwija si  w nim

i samo staje si  jego elementem. Krzy owa przez dekady zdominowana przez cie

wielkiego wodza wojen pruskich, na kolejne dziesi ciolecia zapomniana, ma od

20 ju  lat ogromn  szans  powrotu do szerszej wiadomo ci spo ecznej, czy to ze

wzgl du na wiadectwo istnienia „innych Niemiec” w latach straszliwej wojny, czy

te  poprzez obraz zasypywania przepa ci stworzonych przez ten konflikt.

Krzy owa jako polskie miejsce (nie)pami ci

15 M. Markowsk i, Pa, pa(triotyczne) wycieczki, GW z 22–23 XI 2008 r., s. 7.
16 wi tujmy z Niemcami wolno  i jedno  Europy. Rozmowa z Bronis awem Komorowskim (PO),

marsza kiem Sejmu, GW z 22–23 XI 2008 r., s. 8.


