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Do 1918 r. w paƒstwach zabor-
czych problem narodowoÊci w∏aÊciwie
nie istnia∏. W granicach imperium
rosyjskiego zamieszkiwali wy∏àcznie
poddani cara Miko∏aja II. Dotyczy∏o
to te˝ Polaków. P∏acili podatki, s∏u˝yli
w armii carskiej, brali udzia∏ w wojnie
japoƒskiej. Jedni z poboru, a inni z
w∏asnej woli, jak np. gen. Anders,
który niczym nie przymuszony ukoƒ-
czy∏ oficerskà szko∏´ kawalerii i przy-
si´ga∏ na wiernoÊç ciemi´˝ycielowi
swego narodu, carowi Miko∏ajowi II.
Oficerowie polscy w armii rosyjskiej
zachowywali si´ ró˝nie. Byli tacy jak
Romuald Traugutt i Jaros∏aw Dàbro-
wski, ale byli te˝ tacy, jak carski oficer,
którego gra∏ niezapomniany Janusz
Gajos w znakomitym filmie Julisza
Machulskiego „Szwadron”, w którym
z okrzykiem „job twoju maç” Êciga∏
zapami´tale powstaƒców stycznio-
wych, gorszàc swà nadgorliwoÊcià
rosyjskiego arystokrat´. Oficjalnie w
Rosji nie by∏o mniejszoÊci narodo-
wych. Nie by∏o Ukrainy, lecz Ma∏oro-
sja, nie by∏o Polski a Priwislienskij
Kraj, itp. itd.

NarodowoÊç by∏a w Rosji sprawà
prywatnà obywatela. W Êwietle prawa
by∏ on obywatelem rosyjskim, a jeÊli
si´ upiera∏, ˝e nade wszystko jest Po-
lakiem czy te˝ przedstawicielem innej
narodowoÊci, lub co gorsze, innej
religii ni˝ prawos∏awna - to móg∏ sobie
tylko zaszkodziç w karierze. JeÊli zaÊ
si´ przy tym nie upiera∏, a przynaj-
mniej si´ tym nie afiszowa∏, to móg∏
w Rosji zrobiç zawrotnà karier´, jak
np. opisany przez ˚eromskiego w
„PrzedwioÊniu” ojciec Cezarego Ba-
ryki, op∏ywajàcy w nieopisane wr´cz
dostatki, w nale˝àcym wówczas do
Rosji Baku.

Podobna sytuacja by∏a w monar-
chii habsburskiej. Polacy mieli w niej
du˝à autonomi´, ale podobnie jak i
przedstawiciele innych narodowoÊci
byli przede wszystkim poddanymi

Franciszka Józefa I i obywatelami
kraju, którym ów zacny monarcha
rzàdzi∏. W monarchii habsburskiej
Polacy byli wi´c przede wszystkim
Austriakami i z tego tytu∏u pe∏nili
funkcje premierów, ministrów, pos-
∏ów, oficerów sztabu generalnego itp.

Nie inaczej by∏o w cesarstwie nie-
mieckim. Oficjalnie ka˝dy obywatel
cesarstwa by∏ Niemcem, gdy˝ obywa-
telstwo by∏o uto˝samiane z narodo-
woÊcià. Niemcem w rozumieniu pra-
wa by∏ wi´c tak˝e ka˝dy Polak za-
mieszkujàcy zabór pruski. Z tego te˝
tytu∏u móg∏ byç oficerem, urz´dni-
kiem lub pos∏em do Reichstagu, jak
np. wieloletni prezydent Poznania,
mecenas Cyryl Ratajski. Jedynym
sposobem ustalenia, jaki jest faktyczny
sk∏ad narodowoÊciowy danego paƒ-
stwa, by∏ spis powszechny lub badania
szacunkowe, na podstawie których
mo˝na by∏o ustaliç rzeczywisty stan
rzeczy.

Po odzyskaniu niepodleg∏oÊci Paƒ-
stwo Polskie liczy∏o oko∏o 62% Pola-
ków, 16% Ukraiƒców, 10% ˚ydów, 5%
Bia∏orusinów, 4% Niemców itp. Dane
te nie do koƒca sà wiarygodne, gdy˝
wiele osób ukrywa∏o swà rzeczywis-
tà narodowoÊç, a zw∏aszcza religi´,
gdy˝ w wojsku, oÊwiacie i adminis-
tracji publicznej najwi´kszà szans´
mia∏y osoby deklarujàce narodowoÊç
polskà i religi´ katolickà. Oficjalnie
jednak wszyscy obywatele II RP byli
w rozumieniu prawa obywatelami
polskimi, a wi´c Polakami. Fakt ten
znalaz∏ prze∏o˝enie na sposób wyli-
czenia w maju 1945 r. 6 000 000 strat
narodu polskiego, poniesionych w
czasie II wojny Êwiatowej. Do liczby
tej wliczono  ponad 3 miliony ˚ydów
oraz ludzi innej narodowoÊci ni˝
polska, jak chocia˝by Ukraiƒców,
polskich Niemców czy Bia∏orusinów,
jak równie˝ osoby, które pozosta∏y na
terenie ZSRR, zgin´∏y w wyniku stali-
nowskich represji lub wywiezione na

roboty, pozosta∏y na Zachodzie.
Pierwszym krajem w Europie, któ-

ry podzieli∏ swych obywateli wed∏ug
kryterium narodowoÊciowego, by∏
ZSRR. W latach trzydziestych ka˝dy
obywatel zosta∏ tam urz´dowo zakwa-
lifikowany do narodowoÊci, którà
zadeklarowa∏. W wypadku ma∏˝eƒstw
mieszanych dziecko z takiego zwiàzku
dochodzàc do pe∏noletnioÊci przyj-
mowa∏o narodowoÊç ojca lub matki.
Praktyka taka zniesiona zosta∏a dopie-
ro po upadku sowieckiego imperium.

Inna sytuacja zaistnia∏a w hitle-
rowskich Niemczech. Pozbawiono tam
praw obywatelskich  ̊ ydów, a w czasie
II wojny Êwiatowej nadano z mocy
prawa obywatelstwo III Rzeszy miesz-
kaƒcom cz´Êci terytoriów, które do
1918 r. nale˝a∏y do Niemiec, w tym
wszystkim obywatelom Wolnego Mia-
sta Gdaƒska, ∏àcznie z walczàcymi 1
wrzeÊnia 1939 r. z bronià w r´ku,
obroƒcami Poczty Polskiej w Gdaƒsku,
rozstrzelanymi nast´pnie na Zaspie.

Tak wi´c, nolens volens gdaƒscy
przodkowie Donalda Tuska otrzymali
obywatelstwo niemieckie wraz ze
wszystkimi tego konsekwencjami, a
wi´c zarówno  z pobytem w obozie,
b´dàcym konsekwencjà braku entu-
zjazmu do Führera i Rzeszy,  jak i po-
wo∏aniem do Wehrmachtu.

Polityka narodowoÊciowa Niemiec
wobec obywateli II RP nie by∏a jedno-
lita. Z uwagi na uwarunkowania his-
toryczne, tj. kilkusetletnià przynale˝-
noÊç Âlàska do Rzeszy i zaledwie 19-
letnià przynale˝noÊç do II RP  - w∏adze
okupacyjne uzna∏y Âlàzaków za Niem-
ców i trzeba by∏o zucha na miar´ Gus-
tlika z „Czterech Pancernych”, by zde-
zerterowaç z Wehrmachtu i wróciç do
domu w polskim (choç dziÊ nies∏usz-
nym) mundurze.

Podobnie przedstawia∏a si´
sprawa na terenie Pomorza, gdzie
gauleiter Albert Forster przyzna∏
obywatelstwo niemieckie praktycznie

Podniesiony pod adresem Donalda Tuska zarzut PiS-u, ˝e jego dziadek - Kaszub posiadajàcy obywatelstwo
niemieckie by∏ powo∏any do Wehrmachtu, skàd zresztà szybko przeszed∏ do armii polskiej na Zachodzie
- przypià∏ kandydatowi „Platformy” ∏atk´ kolaboranta i jednoczeÊnie zapewni∏ wnukowi obywatela rosyjskiego,
Lechowi Kaczyƒskiemu zwyci´stwo w wyborach na urzàd prezydenta RP - prezydenta paƒstwa, które w cza-
sach, gdy dziadkowie obydwu kandydatów przyszli na Êwiat, w ogóle nie istnia∏o na mapach Europy.
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wszystkim mieszkaƒcom tego regionu,
którzy do chwili powrotu Pomorza do
Polski, w wyniku wczeÊniejszych
rozbiorów byli obywatelami niemieckimi.
Ludzie ci, w przeciwieƒstwie do etnicznych
Niemców, którzy otrzymywali I lub II grup´
narodowoÊciowà -  otrzymali tzw. III grup´
i byli traktowani jako Eingedeutsche, czyli
przeznaczeni do zniemczenia. Odmowa
podpisania volkslisty oznacza∏a obóz kon-
centracyjny lub w najlepszym razie konfis-
kat´ mienia i deportacj´ do Generalnej
Guberni. Przyj´cie niemieckiej grupy na-
rodowoÊciowej oznacza∏o natomiast
wcielenie do Wehrmachtu.

Przyk∏adem polityki okupanta wobec
Pomorza mo˝e byç Toruƒ. Jesienià 1944 r.
w mieÊcie tym na nieca∏e sto tysi´cy
mieszkaƒców przebywa∏o 82 tysiàce oby-
wateli Rzeszy, w tym 61 tysi´cy Polaków
z dzieçmi do lat 14, którym przyznano III
grup´ narodowoÊciowà (DVL). Dzieci po-
ni˝ej 14 roku ˝ycia nie zosta∏y w wykazie
tym uwzgl´dnione.

Jeszcze inna by∏a sytuacja na terenach
okupowanej przez Niemców Wielkopolski
i Kujaw. Rzàdzàcy nià gauleiter Artur Grei-
ser by∏ przeciwnikiem wpisywania Pola-
ków - by∏ych obywateli zaboru pruskiego
na niemieckà list´ narodowoÊciowà. Oby-
watelstwo niemieckie mog∏y tam otrzymaç
wy∏àcznie osoby legitymujàce si´ narodo-
woÊcià lub pochodzeniem niemieckim,
Polacy byli zaÊ przeznaczeni do wysiedle-
nia. Nie oznacza∏o to oczywiÊcie, ˝e hitle-
rowcy nie doceniali lojalnych Polaków,
pracujàcych ochoczo na rzecz III Rzeszy,
zg∏aszajàcych si´ dobrowolnie na roboty
do Niemiec lub udzielajàcych si´ w miejs-
cu swego zamieszkiwania. Otrzymywali
oni tytu∏ „Leistung Pole”, czyli wydajny
Polak i otrzymywali uprzywilejowane
kartki ˝ywnoÊciowe.

Szacunkowo niemieckà grup´ naro-
dowoÊciowà podpisa∏o w czasie okupacji
oko∏o dwóch milionów obywateli pols-
kich. Setki tysi´cy przewin´∏o si´ przez
Wehrmacht. To jeszcze jeden tragiczny
epizod w historii Polski. Sprawy tej nie
mo˝na jednak ani uogólniaç, ani wyciàgaç
z niej fa∏szywych wniosków. Nie pierwszy
raz Polacy walczyli pod wrogimi im sztan-
darami. Po II zaborze 40% armii pruskiej
stanowili Polacy i jest rzeczà zrozumia∏à,
˝e nie mieli ˝adnych powodów, by wal-
czyç aktywnie z armià napoleoƒskà. Z ko-
lei w czasie I wojny Êwiatowej miliony
Polaków walczy∏y przeciwko sobie w ar-
miach paƒstw zaborczych.

Naród polski kszta∏towa∏ si´ na przes-
trzeni wieków i wch∏onà∏ przedstawicieli
ró˝nych narodowoÊci. Tak wi´c Polakiem
by∏ syn Francuza i Polki Fryderyk Chopin,
jak i niemówiàcy po polsku Miko∏aj Ko-
pernik. Polakami byli te˝ nasi wybitni po-
eci, jak choçby Julian Tuwim, Boles∏aw

LeÊmian i Jan Brzechwa, nic ju˝ nie mó-
wiàc o „zrodzonym z obcej matki” Adamie
Mickiewiczu. O zró˝nicowanym pocho-
dzeniu naszego narodu Êwiadczy ogromna
iloÊç obco brzmiàcych nazwisk. Wystarczy
zajrzeç do ksià˝ki telefonicznej.

Nazwiska takie spotykamy tak˝e wÊród
twórców i zas∏u˝onych genera∏ów II Rzecz-
pospolitej: Józefa i Stanis∏awa Hallera,
Franciszka Kleeberga, Dreszera, kontrad-
mira∏a J. Unruga, czy te˝ dowódcy obrony
Warszawy w 1939 r. gen. Juliusza Rómmla,
który stawiajàc kresk´ nad „o” odró˝ni∏
pisowni´ swego nazwiska od nazwiska
dowódcy Afrika-Korps, s∏ynnego feldmar-
sza∏ka Erwina Rommla. Zresztà nazwisko
nie zawsze Êwiadczy o pochodzeniu. Wielu
wybitnych Polaków o czysto polskich naz-
wiskach mia∏o tak˝e obce korzenie, jak
choçby pozostajàcy wczeÊniej w saskiej
s∏u˝bie genera∏ Jan Henryk Dàbrowski,
który bardzo póêno pozna∏ mow´ ojczystà,
czy te˝ syn austriackiej ksi´˝niczki, Józef
ksià˝´ Poniatowski, genera∏ austriacki i
polski, wyró˝niony przez Napoleona za-
szczytnym tytu∏em marsza∏ka Francji.

Gwoli sprawiedliwoÊci dodaç tu trze-
ba, ˝e wielu etnicznych Niemców odmó-
wi∏o podpisania volkslisty i znalaz∏o schro-
nienie w Generalnej Guberni. Na uwag´
zas∏uguje te˝ fakt, ˝e dzia∏ajàcy w II RP
KoÊció∏ Ewangelicko-Augsburski, który w
75% sk∏ada∏ si´ z wiernych pochodzenia
niemieckiego, w ogromnej wi´kszoÊci po-
zosta∏ lojalny wobec paƒstwa polskiego.
Hitlerowcy zamordowali biskupa tego
koÊcio∏a Juliusza Bursche oraz troje jego
rodzeƒstwa, którzy wbrew swemu pocho-
dzeniu wytrwali przy polskoÊci. Przyk∏a-
dem lojalnoÊci ewangelików jest Warsza-
wa. Z liczàcej przed wojnà ponad 22 000
wiernych parafii ewangelicko-augsburskiej,
wywodzàcej si´ przewa˝nie z przyby∏ych
w XIX wieku Niemców - volkslist´ podpi-
sa∏o mniej ni˝ 10%, a wielu ewangelików
warszawskich uczestniczy∏o w ruchu opo-
ru i walczy∏o w powstaniu warszawskim.

Polacy po utracie niepodleg∏oÊci w
1939 r. nie mieli wielkiego wyboru. Na
terenach zaj´tych przez ZSRR (52% teryto-
rium) byli nie tylko wysiedlani na Syberi´,
ale tak˝e powo∏ywani do Armii Czerwonej,
a nawet do jednostek NKWD, a ze Âlàska
i Pomorza do Wehrmachtu. Dziadek Do-
nalda Tuska po opuszczeniu obozu kon-
centracyjnego wielkiego wyboru nie mia∏.
Przez par´ tygodni by∏ wcielony do Wehr-
machtu, by ju˝ wkrótce odnaleêç si´ w
wojsku polskim. W ka˝dym kraju by∏oby
to powodem do dumy, dowodem patrio-
tyzmu i niez∏omnoÊç, ale nie u nas. Bo u
nas w walce politycznej nie chodzi o praw-
d´, lecz o zniszczenie przeciwnika, ale i
tu sà pewne granice. Warto o tym pami´-
taç, gdy˝ ignorantia iuris nocet.

      Dawid Binemann-Zdanowicz
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