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KARAWANA MARYNARZY NA PUSTYNI – ZAPOMNIANA

LEGENDA I WOJNY WIATOWEJ

Wiosn  1915 r. ca e Niemcy z zapartym tchem ledzi y jedn  z najbardziej fa-

scynuj cych historii morskich I wojny wiatowej. Jej znaczenie militarne, oprócz

ogromnego rezonansu w niemieckiej, a nawet wiatowej opinii publicznej, by o

niewielkie. Historia karawany utworzonej przez niemieckich marynarzy, którzy

przemierzyli pustynie na Pó wyspie Arabskim i którzy po trwaj cej rok w drówce

rozpocz tej w niemieckim porcie Tsingtao w Chinach, przez Ocean Indyjski, po

pokonaniu 12 tys. mil morskich dotarli do Rzeszy, mocno oddzia ywa a na wyo-

bra ni  Niemców. Sta a si  ona tak e jedn  z najbardziej frapuj cych legend I wojny

wiatowej, któr  w du ym skrócie warto przypomnie  polskiemu czytelnikowi.

Ca a historia zacz a si  w czerwcu 1914 r., kiedy z Berlina dotar a do niemiec-

kiej bazy morskiej w Tsingtao w Kiauczau w prowincji Szantung d ugo oczekiwa-

na wiadomo  o zmianie stacjonuj cej tam za ogi i rych ym powrocie marynarzy

do domów w Rzeszy. Dowódca bazy, wiceadmira  Maksymilian Graf von Spee,

zorganizowa  z tej okazji, ku zdumieniu tubylców, zawody sportowe. Pod koniec

miesi ca stacjonuj ca tam cesarska flotylla wyp yn a w rejs patrolowy w kierun-

ku Marianów. W rejsie uczestniczy y dwa du e kr owniki – okr t flagowy „SMS

Scharnhorst” i „SMS Gneisenau”, a tak e cztery ma e kr owniki – „SMS Nürn-

berg”, „SMS Leipzig”, „SMS Dresden” oraz „SMS Emden”. Nikt z licz cej cznie

ok. 2,5 tys. ludzi za ogi nie przypuszcza , e wi kszo ci marynarzy nie b dzie dane

zobaczy  ju  nigdy ani Tsingtao, ani Niemiec. W dniu 3 VIII 1914 r. drog  radiow

dotar a do nich na otwartym morzu wiadomo  o wybuchu wojny. W tej sytuacji

zamys em grafa von Spee sta o si  przedarcie drog  morsk  przez Ameryk  Po u-

dniow  do Rzeszy. Po og oszeniu przez Japoni  blokady morskiej portu w Tsing-

tao, g ównym problemem sta o si  zaopatrzenie. W tych okoliczno ciach wicead-

mira  podj  decyzj  o kaperowaniu alianckich statków handlowych. W ten sposób

von Spee obiecywa  sobie uzupe nianie zapasów ywno ci i przede wszystkim

w gla. Po dotarciu do Ameryki Po udniowej zaopatrywanie si  w neutralnych po-

rtach wydawa o si  zadaniem atwiejszym. Z wyj tkiem jednego okr tu, ca a flo-

tylla obra a kurs na Samoa, Tahiti, Wyspy Wielkanocne i poprzez przyl dek Horn
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przedar a si  w okolice Falklandów. W dniu 8 XII 1914 r. stoczy a tam wielogo-

dzinn  bitw  z si ami brytyjskimi, która zako czy a si  sromotn  pora k . W bi-

twie zgin o ok. 2 tys. marynarzy niemieckich z wiceadmira em von Spee na cze-

le.

Jedynym okr tem, który pozosta  na wodach Pacyfiku, by  s abo opancerzony,

ale szybki i zwrotny kr ownik „Emden”. Jego zadaniem mia o by  os anianie

wycofuj cej si  flotylli i prowadzenie dzia a  wojennych przeciwko jednostkom

handlowym wrogich pa stw. W rzeczywisto ci „Emden” mia  ci gn  na siebie

uwag  brytyjskich okr tów wojennych, czyli odgrywa  rol  swego rodzaju przy-

n ty. Kr ownik dowodzony przez kapitana Karla Friedricha Maksa von Müllera

obra  kurs na Ocean Indyjski. Zarówno kapitan, jak i za oga byli w pe ni wiado-

mi tego, e mogli liczy  wy cznie na w asne si y. W ci gu zaledwie kilku miesi -

cy „Emden” okaza  si  w wymiarze ca ej wojny jednym z najbardziej niebezpiecz-

nych dla brytyjskich frachtowców niemieckim okr tem. Na Oceanie Indyjskim

zatopi  on cznie ponad 30 brytyjskich jednostek. Zas yn  równie  z tego, e przed

zatopieniem ostrzega  z regu y statki handlowe przeciwnika. Pozwala  zej  ich

za ogom do szalup ratunkowych, po czym zabiera  je na swój pok ad, a przy nada-

rzaj cej si  sposobno ci przesadza  na statki handlowe neutralnych pa stw. Swo-

imi brawurowymi, a jednocze nie rozwa nymi akcjami „Emden” niemal dopro-

wadzi  jesieni  1914 r. do sparali owania brytyjskiej eglugi handlowej na

kontrolowanym, wydawa  by si  mog o, przez Wielk  Brytani  Oceanie Indyjskim.

Przysporzy  jednocze nie Imperium Brytyjskiemu dotkliwych strat. Swoje dzia a-

nia prowadzi  w pobli u takich portów jak Cejlon, Madras czy Kalkuta. W wyniku

ostrza u portu Madras „Emden” doprowadzi  do wysadzenia w powietrze tamtej-

szych sk adów paliwa. W tych okoliczno ciach brytyjska marynarka wojenna pod-

j a dzia ania na rzecz zatopienia niemieckiego okr tu. Oko o 20 okr tów brytyj-

skich rozpocz o polowanie na „Emdena”. Najtrudniejszym zadaniem okaza o si

jednak jego zlokalizowanie. Kapitan von Müller uzna  za punkt honoru wyrz dze-

nie jak najwi kszych szkód przeciwnikowi, zanim niemiecka jednostka zostanie

zniszczona.

Po sparali owaniu eglugi handlowej na Oceanie Indyjskim oraz zintensyfiko-

waniu brytyjskich poszukiwa  kapitan „Emdena” zdecydowa  si  na zmian  stra-

tegii dzia ania i rozpocz  brawurowe ataki na statki wroga zacumowane w portach.

W nocy 28 X 1914 r. „Emden” podp yn  do Penan w Malezji i mimo obecno ci

w nim rosyjskiego kr ownika „ emczug” i dwóch francuskich niszczycieli tor-

pedowych ostrzela  ca y port. W wyniku ataku uszkodzona zosta a rosyjska jednost-

ka, a tak e jeden z francuskich niszczycieli – „Mosquet”. Po udanej akcji okr t nie-

miecki uciek  bez w asnych szkód. „Emdenowi” udawa o si  przez pewien czas

istotnie zagrozi  nie tylko brytyjskim portom na Oceanie Indyjskim, ale tak e szla-

kom komunikacyjnym i uczyni  je niebezpiecznymi dla transportów z prowian-

tem dla walcz cej Europy. Niemiecki okr t widmo sta  si  tak e gro ny dla bry-

tyjskich transportów wojska. Pó n  jesieni  1914 r. w Australii zestawiony zosta

najwi kszy konwój morski w pierwszym roku wojny. Jego zadaniem mia o by
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przerzucenie do Europy ok. 28 tys. o nierzy z Australii i Nowej Zelandii. Pierw-

szym punktem, obok którego na szlaku z Australii do Europy mia  przep ywa  kon-

wój, by  brytyjski atol wysp Keeling Island, po o onych na po udniowy zachód od

Sumatry. Na pocz tku listopada 1914 r. przy wyspach tych zacumowa  tak e „Em-

den”, który spotka  si  tam mia  ze statkiem „Buresk”, maj cym dostarczy  zao-

patrzenie.

9 XI 1914 r., wczesnym witem, na wyspy wysadzony zosta  z okr tu na dwóch

kutrach oddzia  marynarzy z o ony z 50 osób, w tym trzech oficerów, sze ciu pod-

oficerów i 41 marynarzy, wyposa ony w cztery ci kie karabiny maszynowe. Do-

wódc  desantu zosta  pierwszy oficer na „Emdenie”, Helmut von Mücke. Von

Mücke by  zubo a ym szlachcicem, który przyszed  na wiat 25 VI 1881 r. w Zwic-

kau. Jego marzeniem by o obj cie kiedy  samodzielnego dowodzenia okr tu ce-

sarskiej marynarki. Licz c na mo liwo  szybkiego awansu, zg osi  si  do s u by

we wschodnioazjatyckiej flotylli cesarskiej stacjonuj cej w Tsingtao. Po odysei

przez pó  globu von Mücke sta  si  jednym z najbardziej znanych oficerów mary-

narki wojennej w I wojnie wiatowej. W czasie swojej s u by w Chinach von Mücke

postanowi  pisa  pami tnik, w którym pod dat  9 listopada zanotowa , e otrzy-

ma  rozkaz zniszczenia na wyspach wszystkiego, co mog o mie  znaczenie woj-

skowe. Zasadniczym celem desantu by a tamtejsza stacja telegraficzna. Po wyl -

dowaniu na wyspie desant bez powa nego oporu wroga wysadzi  w powietrze maszt

telegraficzny oraz przeci  podmorskie kable telegraficzne biegn ce a  na Mauri-

tius i do Perth w Australii. Zanim to si  jednak sta o, brytyjska za oga stacji zdo a-

a wys a  sygna  radiowy „SOS”, który odebrany zosta  w p yn cym do Europy

brytyjskim konwoju. W ten sposób Brytyjczycy dowiedzieli si  o operuj cym przy

Keeling Island „Emdenie”. W celu rozpoznania sytuacji od konwoju od czy  si

kr ownik „Sydney”. O wiele lepiej uzbrojony i ci szy okr t brytyjski podj  walk

z „Emdenem”. Mimo e „Emden” odpowiednio wcze niej dostrzeg  nadp ywaj -

cy okr t, wzi  go pierwotnie za oczekiwany statek transportowy „Buresk”. Po-

my ka ta drogo kosztowa a okr t niemiecki. W wyniku zmasowanego ognia arty-

leryjskiego kr ownik marynarki cesarskiej zosta  bardzo powa nie uszkodzony.

Aby uratowa  za og  i uniemo liwi  Brytyjczykom przej cie okr tu, kapitan K. von

Müller osadzi  okr t na rafie koralowej. Z brzegu wyspy nierówn  walk  obu okr -

tów ogl da o z napi ciem 50 marynarzy z „Emdena”, którzy tu  przed pojawie-

niem si  kr ownika „Sydney” otrzymali od macierzystej jednostki sygna  do po-

wrotu na pok ad. B d c ju  w kutrach na morzu, zawrócili z drogi, gdy rozpocz a

si  bitwa morska.

Po zniszczeniu niemieckiego okr tu desant zdany zosta  wy cznie na w asne

si y. Od tego momentu rozpocz a si  jego fascynuj ca w drówka do Rzeszy. Von

Mücke nie zamierza  bowiem poddawa  si  Brytyjczykom i podj  decyzj , e za

wszelk  cen  oddzia  przedrze si  do Niemiec. Pierwszym krokiem na tej drodze

sta o si  skonfiskowanie stoj cego w lagunie starego trójmasztowego aglowca

brytyjskiego „Ayesha”. Wzi ci do niewoli w punkcie telegraficznym Brytyjczycy

wyposa yli Niemców w ywno  i dobre rady, a nawet zrobili z nimi wspólne, pa-
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mi tkowe zdj cie. Szybko okaza o si , e aglowiec by  zmursza y i nieszczelny,

a Brytyjczycy dodatkowo dokonali na nim sabota u. Od najbli szego, nale cego

do neutralnej Holandii portu w Sumatrze dzieli o o nierzy niemieckich w zale -

no ci od sprzyjaj cych wiatrów od dwóch do trzech tygodni eglugi. W ko cu, po

trzech tygodniach trudnego rejsu, aglowiec dotar  szcz liwie do Sumatry. Von

Mücke zaanonsowa  swoje przybycie na „niemieckim okr cie wojennym”. Holend-

rzy uznali, e najlepszym posuni ciem wobec przybyszy b dzie ich internowanie.

Dopiero po interwencji niemieckiego konsula i 24-godzinnym postoju Niemcy, bez

zachwytu przyj ci przez holenderskie w adze portu, zmuszeni zostali w dniu 28

XI 1914 r. do ponownego wyp yni cia na pe ne morze. aglowiec wyp yn  pod

flag  cesarskiej marynarki wojennej. Niemiecki konsul jeszcze w Sumatrze za-

aran owa  jego spotkanie na pe nym morzu z niemieckim parowcem „Choising”,

nale cym do towarzystwa handlowego „Norddeutsche Lloyd”. W ten sposób za-

oga przesiad a si  16 XII 1914 r. na niemiecki statek handlowy i zatopi a aglo-

wiec, na którym przep yn a 1,7 tys. mil morskich i któremu zawdzi cza a wol-

no . Niemiecki statek handlowy z marynarzami z „Emdena” na pok adzie obra

kurs na Pó wysep Arabski.

8 I 1915 r. parowiec dotar  do wybrze y Jemenu. Dalsza w drówka morska do

Europy by a jednak niemo liwa. Na Morzu Czerwonym niepodzielnie panowali

Brytyjczycy. Von Mücke przeczyta  jednak w ksi ce pok adowej parowca, na

którym p yn li, e niedaleko portu Hodeida le cego w po udniowo-zachodnim

Jemenie, powinna znajdowa  si  nowa linia kolejowa, b d ca przed u eniem tzw.

Kolei Hedd a, która budowana by a na pocz tku XX w. i po czy  mia a pó nocn

cz  Pó wyspu Arabskiego z po udniow . Jak si  mia o okaza , ostatni odcinek

tej linii prowadz cy do Jemenu, nie zosta  do wybuchu wojny zbudowany. Linia

ko czy  si  mia a w okolicach Mekki, wi tego miasta muzu manów, po o onego

w rodkowej cz ci Pó wyspu Arabskiego.

Von Mücke wraz z oddzia em przesiad  si  9 I 1915 r. na cztery kutry, które

ostro nie, tu  przy brzegach Jemenu p yn y na pó noc. W ko cu za oga zesz a na

l d w po udniowym Jemenie. Przez Beduinów Niemcy przyj ci zostali z nieufno-

ci  i du ym zdziwieniem. Gdy okaza o si , e s  sojusznikami Turcji, otrzymali

pomoc w sformowaniu karawany. W tych okoliczno ciach niemieccy marynarze

na koniach, mu ach i os ach ruszyli l dem w kierunku Hodeidy. Gdy do niej dotar-

li, miejscowa ludno  przywita a marynarzy jak przybyszy z innego wiata. Niem-

cy ulokowani zostali w twierdzy garnizonu tureckiego. Od samego pocz tku po-

bytu nie mogli oprze  si  wra eniu, e tureccy oficerowie najch tniej zatrzymaliby

ich u siebie jako wzmocnienie w asnych si . Na Pó wyspie Arabskim ju  na po-

cz tku 1915 r. dochodzi o bowiem do szeregu buntów plemion arabskich przeciw-

ko w adzy tureckiej. Bunty te inspirowane by y przez Brytyjczyków, którzy ch t-

nie dostarczali tak e Arabom bro .

Zasadniczym celem podró y Niemców mia  by  Konstantynopol. Von Mücke

szybko uzmys owi  sobie, e linia kolejowa w Hodejdzie jest co najwy ej fatamor-

gan . W zwi zku z tym o nierze ruszyli w dalsz  drog  l dow  na wielb dach.
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Po dotarciu 14 lutego do Saany turecki gubernator zatrzyma  za og  pod pretekstem

oczekiwania na dyspozycje z Konstantynopola. Po prawie miesi cznym postoju von

Mücke zdecydowa  si  wyruszy  w dalsz  drog  i 12 III 1915 r. dotar  ponownie

do wybrze a Morza Czerwonego. Poruszanie si  dalej na pó noc by o mo liwe je-

dynie drog  morsk . Unikni cie brytyjskich okr tów graniczy o jednak z cudem.

W tych okoliczno ciach o nierze niemieccy zaokr towali si  na dwóch du ych

odziach rybackich i rozpocz li rejs. Aby unikn  spotkania z brytyjskimi okr ta-

mi, Niemcy zdecydowali si  p yn  mo liwie blisko brzegu, a tak e przedziera

si  przez niebezpieczne rafy koralowe. W trakcie ryzykownych manewrów jedna

z odzi nadzia a si  na raf  i zaton a. Wszyscy jej pasa erowie bez szwanku prze-

siedli si  na drug  i szcz liwie 18 III 1915 r. dotarli do portu. 24 marca znale li

si  w miejscowo ci Lidd. Stamt d od 28 marca dalsza droga ponownie prowadzi a

l dem. Von Mücke zestawi  now  karawan , licz c  90 wielb dów, i niemieccy

marynarze udali si  na pó noc. Wielu z nich, nieprzyzwyczajonych do klimatu, wy-

sokiej temperatury i ko ysania wielb dów, po raz pierwszy na pustyni prze y o

chorob  morsk . Trudno szuka  w historii marynarki wojennej wi kszego parado-

ksu. Mimo to karawana maszerowa a nawet po 16 godzin dziennie. Celem by a

Mekka, gdzie spodziewano si  w ko cu dotrze  do linii kolejowej. Mekka by a jed-

nak wówczas centrum oporu plemion arabskich buntuj cych si  przeciw panowaniu

tureckiemu. 1 IV 1915 r. karawana zosta a na pustyni napadni ta. Dzi ki ci kim

karabinom maszynowym zabranym jeszcze z „Emdena” niemieckim marynarzom

uda o si  utrzyma  napastników na dystans. Po trzech dniach obl enia na pustyni

i jednym zabitym w ród Niemców rozpocz y si  rozmowy z wys annikiem syna

emira Mekki Abdullahem, który jakoby przep dzi  napastników. Niemcom zapro-

ponowano udanie si  do obozu Abdullaha, gdzie zagwarantowano im ochron .

W otoczeniu setek Beduinów uzbrojonych w brytyjskie karabiny marynarze przy-

byli do obozu Abdullaha, gdzie przywitano ich z du  uprzejmo ci . Przedstawie-

ni zostali tak e synowi emira, który obieca  im bezpieczne dotarcie do portu Jed-

dah, le cego niedaleko Mekki. Von Mücke nie móg  oprze  si  jednak przekonaniu,

e w r kach Abdullaha Niemcy byli bardziej je cami ni  go mi. Ich sytuacja by a

bardzo niejasna i bardzo niebezpieczna. W tych okoliczno ciach podj li desperack

decyzj  o tym, e potajemnie wymkn  si  do portu i ponownie na odziach rybac-

kich pop yn  morzem na pó noc. Ku zdumieniu marynarzy okaza o si , e w cza-

sie rejsu na Morzu Czerwonym nie natkn li si  na okr ty alianckie. Von Mücke

nie móg  wiedzie , e alianci skoncentrowali w tym czasie niemal wszystkie swo-

je si y na Morzu ródziemnym, przygotowuj c si  do desantu na pó wysep Galli-

poli.

Z du  doz  szcz cia w dniu 29 IV 1915 r. niemieccy marynarze po blisko pó -

rocznej tu aczce po Pó wyspie Arabskim dotarli do miejscowo ci Al Wajh, po o-

onej w pó nocno-zachodniej cz ci Pó wyspu Arabskiego. Jeszcze w czasie rejsu

arabski przewodnik zapewni  Niemców, e linia kolejowa, do której od chwili do-

tarcia na Pó wysep Arabski starali si  konsekwentnie dotrze , zaczyna si  w a nie

w Al Wajh. Po przybyciu do tego miasta okaza o si  ponownie, e i ta informacja
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by a nieprawdziwa. Równie  tam kolei nie by o. Jej odnoga znajdowa a si  jednak

w niedaleko po o onych górach Hedd as. 7 V 1915 r. marynarze w ko cu dotarli

do kolei i pierwszego dworca na swoim szlaku, znajduj cego si  w miejscowo ci

Al Ula. Do tego momentu od pocz tku tu aczki ich oddzia  straci  sze ciu ludzi.

Dalsza podró  w kierunku Konstantynopola wydawa a si  ju  bezpieczna i w po-

równaniu z wcze niejszymi trudami stosunkowo komfortowa. Mimo e Niemcy

chcieli jak najszybciej dotrze  do stolicy Turcji, a stamt d przedosta  si  do Rze-

szy, okaza o si , e podró  kolej  w specjalnie dla nich przygotowanym poci gu

przeci ga a si . Niemal na ka dym dworcu, przez który przeje d a  poci g z nie-

mieckimi marynarzami, w tym w Damaszku i Aleppo, lokalni dostojnicy witali ich

jak bohaterów. Za wszelk  cen  chcieli zrobi  sobie z nimi zdj cie i z honorami

podj  niemieckich sojuszników, o których szeroko pisa a prasa niemiecka oraz

turecka.

23 V 1915 r., po trwaj cej cznie prawie rok w drówce marynarze, wyposa e-

ni po drodze w nowe galowe mundury, dotarli do Konstantynopola. Na dworcu

Haidar Pasza oddzia  przywita  admira  Souchon, g ównodowodz cy flot  tureck ,

jednocze nie stoj cy na czele niemieckiej dywizji morskiej w Turcji. H. von Mücke

zameldowa  mu uroczy cie przybycie oddzia u desantowego „Emdena”, z o one-

go z pi ciu oficerów, siedmiu podoficerów i 37 marynarzy. Stolica Turcji znajdo-

wa a si  w tym czasie w niebezpiecze stwie ze wzgl du na desant aliantów w Gal-

lipoli. Chichotem historii okaza  si  fakt, e ci ar przeprowadzenia tego desantu

spad  na o nierzy australijskich, których konwój natkn  si  na Oceanie Indyjskim

na „Emdena”. Losy Australijczyków i niemieckich marynarzy ponownie przeci y

si  ze sob  w Turcji. Niemieccy o nierze, którzy pod dowództwem H. von

Mückego dotarli do Turcji, okazali si  jedynymi marynarzami wschodnioazjatyc-

kiej flotylli cesarskiej, którzy jeszcze w czasie wojny dotarli do Europy. Byli tak e

jednymi z nielicznych z ca ej flotylli, którzy prze yli pierwszy rok wojny.

Niemcy przewiezieni zostali jednak na torpedowcu przez cie nin  Bosfor

i z honorami, nios c flag  zatopionego „Emdena”, zeszli na l d w Europie. Dziesi t-

ki tysi cy ludzi przywita o ich jak bohaterów ju  w Konstantynopolu. Wi kszo ci

niemieckich marynarzy nie by o jednak dane dotrze  do ojczyzny. Po krótkim wy-

poczynku w Turcji zostali zaokr towani na ró nych jednostkach niemieckich.

W krótkim czasie ponad po owa z nich straci a ycie na frontach I wojny wiato-

wej. H. von Mücke zosta  odkomenderowany do Berlina, gdzie na dworcu przy-

wita a go matka i wiwatuj ce t umy. Ca a prasa niemiecka by a pe na relacji z w -

drówki i bohaterskiego dotarcia do Niemiec karawany niemieckich marynarzy.

Oprócz splendoru, jaki spad  na dowódc  niemieckiej karawany marynarzy,

w 1916 r. von Mücke awansowa  na dowódc  oddzia u marynarki operuj cego

na Eufracie. W 1917 r. obj  dowodzenie niemieck  flotyll  na Dunaju, by za-

ko czy  wojn  w stopniu kapitana.

Powojenne los H. von Mückego okaza y si  podobnie burzliwe i zawirowane,

jak ca a historia karawany na pustyni. Wojna zrobi a z niego najpierw zagorza ego

nacjonalist , a nast pnie pacyfist . Bezpo rednio po jej zako czeniu wst pi  w sze-
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regi Deutsch-Nationale Volkspartei (DNVP), aby w 1919 r. z niej wyst pi . Zrobi

to jednak g ównie dlatego, eby móc znale  si  pod koniec 1919 r. w szeregach

Deutsche Arbeiterpartei (DAP), z ramienia której, od 1920 r. przemianowanej na

NSDAP, w 1926 r. zosta  deputowanym do Landtagu Saksonii. W 1929 r., po z o-

onej przez niego propozycji zawarcia przez NSDAP na szczeblu krajowym soju-

szu z socjaldemokratami i komunistami i odrzuceniu jej przez nazistów, von Mücke

opu ci  szeregi hitlerowców i znalaz  si  na marginesie sceny politycznej. Po 1933 r.

zosta  zapomniany przez niemieck  opini  publiczn  i zepchni ty w g boki nie-

byt polityczny, a nawet spo eczny. W 1937 i po raz drugi w 1939 r. trafi  nawet na

krótki czas do obozu koncentracyjnego. Swoje wspomnienia von Mücke spisa

w dwóch ksi kach: pierwszej, wydanej niemal natychmiast po powrocie do Nie-

miec jeszcze w czasie wojny w 1915 r., zatytu owanej Emden, a tak e drugiej, wy-

danej w 1927 r. pod tytu em Ayesha. Pracowa  te  przez pewien czas jako dzienni-

karz. W 1939 r. jego ksi ki zosta y zakazane przez nazistów, a on sam otrzyma

zakaz dalszego publikowania.

Po zako czeniu I wojny wiatowej von Mücke o eni  si  i mia  czterech sy-

nów. W 1929 r. z ca  rodzin  przeprowadzi  si  na wysp  Foer po o on  na Mo-

rzu Pó nocnym, gdzie zamieszka  w niewielkim domu w miejscowo ci Wyk. Po

wykl ciu przez nazistów i k opotach z utrzymaniem rodziny zosta  zmuszony do

przeprowadzki do Ahrensburga pod Hamburgiem, gdzie mieszka  do ko ca swo-

ich dni. W czasie II wojny wiatowej bardzo g boko prze y  mier  swojego naj-

starszego syna. Za amanie psychiczne okaza o si  na tyle gwa towne, e von Mücke

trafi  na pewien czas do o rodka dla psychicznie chorych. Po doj ciu do siebie,

zw aszcza po zako czeniu II wojny wiatowej, von Mücke sta  si  zagorza ym pa-

cyfist . W 1950 r. podj  aktywne dzia ania na rzecz propagowania pokoju. W 1955 r.

ostro protestowa  przeciw ponownemu uzbrojeniu Niemiec Zachodnich, co przyspo-

rzy o mu wielu problemów. Zosta  pos dzony, podobnie jak w okresie nazistow-

skim, o sympatie prokomunistyczne. Odebrana mu zosta a renta i grozi o mu ze-

pchni cie na margines spo eczny. A  do mierci na atak serca 27 VII 1956 r. H. von

Mücke by  niemal zupe nie zapomniany przez opini  publiczn . Pozosta  tragiczn ,

a jednocze nie na tyle barwn  i bezkompromisow  postaci , e legenda o nim

i o prowadzonej przez niego karawanie marynarzy na pustyni zaj  powinna trwa-

e miejsce w ród najbardziej fascynuj cych historii I wojny wiatowej.
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