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Staemmlerowie
Pastorski ród na polsko-niemieckim pograniczu

Jubileusz reformacji w 2017 roku oraz sprawowanie najważniejszych urzędów
państwowych w Niemczech – prezydenta i kanclerza – przez byłego pastora oraz
córkę pastora ożywiły zainteresowanie funkcjami społecznymi i kulturalnymi, jakie w historii Niemiec pełnił dom pastorski, das Pfarrhaus, zwany też ewangelicką
plebanią lub domem parafialnym. Kilka książek opublikowanych w latach 2012-2015 nie przyniosło wprawdzie nowych, przełomowych ustaleń, ale już sama ich
liczba stanowiła pewną miarę zainteresowania1. Temat upowszechniła także wystawa w Niemieckim Muzeum Historycznym w Berlinie na przełomie lat 2013
i 2014, interesująco przedstawiona w polskiej prasie przez popularnego publi
cystę2.
Jedną z podstawowych funkcji przypisywanych rodzinom pastorskim w Niemczech jest wielki wkład w rozwój kultury niemieckiej oraz w ukształtowanie się
warstwy inteligencji, a raczej tej jej części, która w Niemczech określana jest mianem „mieszczaństwa umysłowego”3. Na korzyść tej tezy świadczą nazwiska tej
miary, co: Lessing, Wieland, Nietzsche, Dilthey, Droysen, Lamprecht, Schinkel,
Schliemann czy Hesse. Ale jak wskazał Oliver Janz, ów wielki i niezaprzeczalny
1
Por. między innymi: Christine Eichel, Das deutsche Pfarrhaus: Hort des Geistes und der Macht,
Köln 2012; Klaus Fitschen, Wie Pfarrhäuser die Gesellschaft prägen, Holzgerlingen 2013; Das evangelische Pfarrhaus. Mythos und Wirklichkeit, red. Thomas A. Seidel, Christopher Spehr, Leipzig 2014;
Cord Aschenbrenner, Das evangelische Pfarrhaus, 300 Jahre Glaube, Geist und Macht. Eine Familiengeschichte, München 2015; Ekkehard Vollbach, Pastors Kinder, Müller’s Vieh… Biographien berühmter
Pfarrerskinder, Leipzig 2015.
2
Piotr Semka, Pastorskie dzieci, „Rzeczpospolita. Plus Minus” z 25 stycznia 2014 roku.
3
Bildungsbürgertum – termin trudny do przetłumaczenia na język polski. Oznacza tę część
mieszczaństwa, której głównym kapitałem jest wykształcenie oraz bezpośredni wpływ wywierany
na kulturę, w tym na kształtowanie opinii publicznej. Przeciwieństwem „mieszczaństwa umysłowego” było „mieszczaństwo gospodarcze” (Wirtschaftsbürgertum), opierające swoją pozycję na przewodzeniu w życiu gospodarczym.
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wkład duchownych ewangelickich w kształtowanie kultury niemieckiej, zaczęto
podkreślać po 1871 roku, czyli w czasie budowania nowoczesnego narodu niemieckiego, zjednoczonego w cesarskiej Rzeszy Niemieckiej, ale będącego jednak
również okresem sekularyzacji podważającej silne wpływy Kościołów. Unarodowienie dyskursu o domach pastorskich trwało nieprzerwanie aż do upadku Trzeciej Rzeszy, upowszechniając obraz nie tyle mieszczańskich wartości pielęgnowanych w rodzinach ewangelickich duchownych, ale raczej wartości narodowych. Co
więcej, w okresie międzywojennym dała się zauważyć wyraźna „biologizacja” tego
dyskursu, kładąca nacisk zarówno na jakościowe cechy potomstwa duchownych,
jak i samą ilość spłodzonych dzieci – pastorzy stawali się w ten sposób nie tylko
nosicielami wartościowego materiału genetycznego, ale powstrzymywali również niekorzystny spadek przyrostu naturalnego. Takie postrzeganie pastorskich
domów utrzymywało się jeszcze po 1945 roku, ulegając erozji dopiero w latach
siedemdziesiątych. Coraz częściej zaczęto wówczas zwracać uwagę na ciemniejsze
strony życia w rodzinach duchownych oraz na fakt, iż dom pastorski stabilizował
niemiecki nacjonalizm, nadając mu specyficzne oblicze, zgoła odmienne od nacjonalizmu narodów zachodnioeuropejskich4. Dodajmy jeszcze, że i na początku XXI
wieku, mimo pozytywnie postrzeganej, dużej grupy polityków wywodzących się
z kościelnych środowisk Niemieckiej Republiki Demokratycznej, dom pastorski
nie stracił swego ambiwalentnego oblicza. Przykładem niech będzie głośny film
Michaela Hanekego Biała wstążka, w którym rodzina ewangelickiego duchownego
przedstawiona została jako ostoja patriarchalnego konserwatyzmu, poddawana
nieustannej presji męskiego tyrana5.
Kilkaset pastorskich domów funkcjonowało sto lat temu także w Wielkopolsce, kształtując życie społeczne i narodowe miejscowych protestantów, stanowiących około trzydziestu procent mieszkańców pruskiej prowincji poznańskiej.
Jednym z najwybitniejszych, choć nieco zapomnianych mieszkańców takiego
domu był Johannes Staemmler, duchowny ewangelicki, w którego życiu skupiły się doświadczenia mogące stanowić losy co najmniej kilku pastorów żyjących
i pracujących w różnych regionach Wielkopolski. Dzieciństwo w wiejskiej parafii
kilkadziesiąt kilometrów od Poznania, nauka w renomowanym gimnazjum w Sulechowie, położonym na skraju Brandenburgii, a potem studia teologiczne na
trzech uniwersytetach: w Marburgu, Lipsku i Berlinie, oraz kilkumiesięczny pobyt
w Kurlandii. I służba duszpasterska: najpierw w rodzinnej wsi, w wiejskiej parafii
w Dusznikach, następnie w Bydgoszczy, drugim co do wielkości mieście prowincji
poznańskiej oraz stolicy rejencji6, potem w Gnieźnie, siedzibie pierwszego polskiego arcybiskupstwa, i wreszcie ćwierć wieku w Poznaniu. To tutaj Staemmler
w pełni rozwinął swój talent duszpasterski i organizacyjny, szybko awansując
Oliver Janz, Das evangelische Pfarrhaus, w: Deutsche Erinnerungsorte, red. Etienne Francois,
Hagen Schulze, t. 3, München 2003, s. 221-238.
5
Zwrócił na to uwagę Piotr Semka, dz. cyt.
6
Rejencja (niem. Regierungsbezirk) – jednostka administracji terytorialnej w Prusach. Prowincja
poznańska (Provinz Posen) podzielona była na dwie rejencje: poznańską i bydgoską.
4
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w kościelnej hierarchii. Oprócz pełnienia stanowisk duchownych, mocno zaangażował się w działalność społeczną, znacznie wykraczającą poza lokalne uwarunkowania. Najwięcej uwagi poświęcił młodym pokoleniom, organizując ewangelickie
związki młodzieży męskiej, ale jego najbardziej oryginalnym projektem był Ewangelicki Związek Wychowawczy (Evangelischer Erziehungsverein), utrzymujący
w poznańskiej dzielnicy Wilda sierociniec oraz internat dla najmłodszych ewangelików obojga płci z terenu całej prowincji poznańskiej.
Mimo tak zróżnicowanej aktywności na wielu polach i pełnienia urzędów
duszpasterskich w Poznaniu przez ponad dwadzieścia pięć lat, Staemmler nie jest
postacią szeroko znaną w stolicy Wielkopolski. Zapewne dużo więcej osób kojarzy
innego niemieckiego duchownego ewangelickiego, superintendenta Arthura Rhodego, pastora w parafii Chrystusa na Łazarzu i superintendenta w latach 1920-1941. Być może jest to spowodowane tym, że podczas gdy Staemmler wyjechał do
Rzeszy po przejściu na emeryturę w 1930 roku, to Rhode pozostał w Poznaniu po
przejściu w stan spoczynku z końcem 1941 roku, a do Rzeszy ewakuował się dopiero w styczniu 1945 roku, tuż przed wkroczeniem Armii Czerwonej do miasta.
Nie bez znaczenia była też znajomość języka polskiego, z której znany był Rhode,
jego działalność publicystyczna i literacka, oraz powojenne kontakty z polskimi
historykami, jakie utrzymywał syn superintendenta, profesor Gotthold Rhode7,
znakomicie władający językiem polskim. Wspomnienia superintendenta Rhodego
zostały już zresztą opublikowane zarówno w Niemczech8, jak i w Polsce9, skutecznie podtrzymując pamięć o nim wśród młodszych pokoleń.
Postać superintendenta i radcy Staemmlera zasługuje tymczasem również
na przypomnienie. Staemmler, odmiennie niż Rhode, nie znał wprawdzie języka
polskiego, ale zarówno on sam, jak i jego rodzina trwale związali się z Wielkopolską oraz ze wschodnimi prowincjami Prus. W Poznaniu dobrze znany jest Klaus
Staem
mler (1921-1999), urodzony w Bydgoszczy tłumacz literatury polskiej
i doktor honoris hausa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza – ale już dużo mniej
osób wie, że jest to wnuk pastora, superintendenta i radcy Johannesa Staemmlera. Przykład Klausa Staemmlera świadczy również o tym, że jego dziadek wzorowo spełnił jedną z podstawowych funkcji przypisywanych rodzinom pastorskim
w Niemczech, mianowicie zaznaczył swój wkład w rozwój kultury niemieckiej.
Spróbujmy zatem przyjrzeć się nieco dokładniej uwarunkowaniom historycznym
i społecznym, w jakich przyszedł na świat, wychował się i działał Johannes Staemmler, a także dokonaniom jego najbardziej znanych potomków.
Szerzej zob. Eike Eckert, Zwischen Ostforschung und Osteuropahistorie. Zur Biographie des Historikers Gotthold Rhode (1916-1990), Osnabrück 2012.
8
Arthur Rhode, Die Evangelische Kirche in Posen und Pommerellen; Erfahrungen und Erlebnisse
in drei Jahrzehnten 1914-1945, Lüneburg 1984; tegoż, Erinnerungen an die Kriegszeit in der Provinz
Posen 1914-1920, Herne 2003.
9
Arthur Rhode, Wspomnienia ostrzeszowskiego pastora, przekł. Roman Dziergwa, oprac. Marek
Rezler, Poznań 2004; tegoż, Wspomnienia ostrowskie, przekł. Roman Dziergwa, oprac. Jarosław Biernaczyk, Ostrów Wielkopolski 2008.
7
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Rodzina Staemmlerów to prawdziwa dynastia pastorska, w której powołanie
do stanu duchownego przekazywane było z pokolenia na pokolenie od XVIII do
XX wieku. W Wielkopolsce pojawili się późno, dopiero w połowie XIX stulecia.
Pod koniec marca 1857 roku przybył do Poznania Gustav Eduard Staemmler, syn
pastora z Gross Wusterwitz10 koło Poczdamu11. Przybysz był wprawdzie absolwentem studiów teologicznych i zdał już w 1854 roku drugi egzamin teologiczny, ale nie pełnił dotąd żadnych urzędów duchownych i nie miał nawet ordynacji,
pracując głównie jako nauczyciel w prowincji brandenburskiej, ostatnio w szkole
żeńskiej w Genthin. Spowodowane to było brakiem zapotrzebowania na pastorów w tym regionie, podczas gdy w prowincji poznańskiej pod pruskim zaborem
pastorów wyraźnie brakowało. Tu też zapewne należy szukać przyczyn przeprowadzki młodego teologa do Poznania, tym bardziej, że zaproponowano mu tymczasowe objęcie administracji parafii św. Krzyża, najstarszej luterańskiej parafii
w stolicy Wielkopolski.
Tuż po przybyciu do Poznania, 5 kwietnia 1857 roku, Staemmler został ordynowany przez generalnego superintendenta Friedricha Cranza na duchownego ewangelickiego i rozpoczął urzędowanie w kościele na Grobli, zbudowanym
pod koniec XVIII wieku, w ostatnich latach przed rozbiorami. Parafia św. Krzyża
znajdowała się wówczas w trudnym, przejściowym okresie. Władze pruskie znacznie rozbudowały miasto i postanowiły utworzyć w nim drugą luterańską parafię,
obejmującą tak zwane Nowe Miasto, czyli dzielnicę zamieszkaną w znacznym
stopniu przez pruskich urzędników. Spowodowało to protesty w parafii św. Krzyża, zamieszkanej w większym stopniu przez zasiedziałe, stare poznańskie rody
rzemieślników i kupców. Oprócz kwestii finansowych – liczebne osłabienie parafii oznaczało także pogorszenie jej stanu materialnego – istotne były względy
prestiżowe, gdyż najstarsza parafia luterańska miała ulec nie tylko zmniejszeniu,
ale też swoistej degradacji, ponieważ parafia nowomiejska stać się miała siedzibą
generalnego superintendenta prowincji poznańskiej, a nowy kościół parafialny
nieformalną ewangelicką katedrą.
Protesty świętokrzyskich ewangelików próbowano spacyfikować poprzez niedopuszczenie do wyboru nowego proboszcza i powierzanie administracji młodym teologom bez większego doświadczenia, dzięki czemu zatrudnienie znalazł
Staemmler. Przybysz z Brandenburgii szybko dał się poznać jako energiczny, ale
i kontrowersyjny duchowny. W sierpniu 1857 roku lokalna niemiecka gazeta „Posener Zeitung” doniosła, że publicznymi wystąpieniami podsyca napięcia międzywyznaniowe. Jak jednak wyjaśniał sam Staemmler, prasowe zarzuty opierały się
na jednym przemówieniu w czasie pogrzebu kobiety, która mimo ewangelickiego
Od 1952 roku nazwa miejscowości brzmi Wusterwitz.
Gustav Eduard Staemmler urodził się 7 lutego 1826 roku. Jego ojcem był pastor Johann Gottlieb Wilhelm Staemmler (1793-1876), matka Sophie Auguste Charlotte Feysel należała do związku
wyznaniowego herrnhutów z Gnadau. Już po narodzinach syna Gustava Eduarda (i sześciorga innych dzieci) Johann Gottlieb Wilhelm Staemmler przeniósł się do Groß Leppin, gdzie był pastorem
w latach 1835-1876.
10
11
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wyznania uczęszczała wraz z mężem katolikiem do katolickiego kościoła. Duchowny miał wówczas wezwać wszystkich protestantów, by chodzili tylko do świątyń
tych wyznań, w których otrzymali chrzest, konfirmację oraz ślub12. Zdecydowane
poglądy religijne Staemmler manifestował nie tylko werbalnie, lecz także czynnie,
nie szczędząc wysiłku w oferowaniu posług duszpasterskich wszystkim parafianom, także – a może przede wszystkim – tym najuboższym. Popularność w tych
kręgach nie pozostała jednak bez wpływu na nieufność władz kościelnych, które
nie dopuściły Staemmlera do wyborów proboszcza wiosną 1858 roku. Protesty
części rady parafialnej oraz sporej grupy parafian odrzucono i Staemmler nie znalazł się nawet w gronie trzech duchownych, spośród których wybierano proboszcza. Do wyborów dopuszczono trzech pastorów, którzy nie mieli dotąd żadnych
związków z Wielkopolską, a naczelnym proboszczem został w maju 1858 roku
Friedrich Klette, pastor ze Świebodzina13.
Wielkie Księstwo Poznańskie musiało się jednak nadal jawić jako prowincja
oferująca lepsze perspektywy kariery zawodowej niż rodzinna Brandenburgia,
gdyż Gustav Eduard Staemmler znalazł miejsce pracy niedaleko stolicy Wielkopolski. Lokalne władze już w 1848 roku wskazywały na potrzebę powołania nowej
parafii ewangelicko-unijnej w Dusznikach, około czterdziestu kilometrów na zachód od Poznania, ale prace nad jej utworzeniem rozpoczęto dopiero w 1853 roku.
Po długich rokowaniach z ewangelickimi mieszkańcami Dusznik oraz okolicznych
wsi i osad, a także z pastorami w Pniewach, Szamotułach, Buku i Lwówku, w marcu 1857 roku wystawiono akt erekcyjny, powołujący nową parafię. Była to bardzo
rozległa parafia, składająca się z dwudziestu wsi i osad; oprócz Dusznik na jej terenie znalazły się między innymi: Bytyń, Podrzewie, Śliwno, Niewierz, Młynkowo,
Sękowo, Gorgoszewo, Piersko, Sarbia, Mieściska. Wiodącą rolę w działaniach na
rzecz powołania nowej parafii odegrał major Karl de Rége, dzierżawca majątku
ziemskiego (domeny królewskiej) w Dusznikach. To on przekazał parafii dom pastorski (Pfarrhaus), znajdujący się na jego własnym terenie i zbudowany jego własnym kosztem, wskazując jednocześnie działkę pod budowę kościoła, leżącą na
gruntach domeny. Zgodę na przekazanie parafii tej działki wyraził książę Wilhelm
(późniejszy król i cesarz Wilhelm I), sprawujący władzę jako regent w zastępstwie
niezdolnego do wykonywania obowiązków króla Fryderyka Wilhelma IV14. Powołanie proboszcza nowej parafii nastąpiło dopiero latem 1858 roku, w niezupełnie
jasnych okolicznościach. Parafia miała w zasadzie prawo wyboru pastora spośród
trzech kandydatów przedstawionych przez Konsystorz Królewski w Poznaniu, ale
system parafialny nie był jeszcze zorganizowany. Wszystko zatem wskazuje na to,
że decyzję o powołaniu Staemmlera na pastora w Dusznikach podjęto w Konsy12
Archiwum Państwowe w Poznaniu, zespół Konsystorz Ewangelicki w Poznaniu (dalej APP,
KEP) sygn. 5768, bez paginacji (dalej b.p.): Bericht des Prediger Staemmler über die am 23. August
[1857] stattgehabte Beerdigung der Ehefrau des Kanzleidieners Skornia hierselbst.
13
Olgierd Kiec, Historia protestantyzmu w Poznaniu od XVI do XXI wieku, Poznań 2015, s. 124-125.
14
APP, KEP sygn. 4006, b.p.: Prinz von Preußen an die Minister der geistlichen gg. Angelegenheiten und der Finanzen, 28 października 1857 roku.
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Gustav Eduard Staemmler (1826-1885),
pastor w Dusznikach, superintendent
szamotulskiego okręgu Kościoła
Ewangelicko-Unijnego

storzu bez konsultacji z parafianami. W lipcu 1858 roku wiadomo już było, że datą
objęcia urzędu przez nowego proboszcza będzie 1 września tego roku15.
Tuż przed formalnym rozpoczęciem służby duszpasterskiej w Dusznikach Gustav Eduard Staemmler pojechał do miejscowości Thale w pruskiej Saksonii (na
skraju gór Harz) i 20 sierpnia 1858 roku wziął tam ślub z Eugenią Auguste Zimmer, córką miejscowego pastora. Niecały miesiąc później, 19 września 1858 roku,
odbyła się oficjalna uroczystość wprowadzenia Staemmlera na urząd proboszcza
w Dusznikach. Nabożeństwo poprowadził superintendent szamotulskiego okręgu
kościelnego Eduard Sange16, asystowali pastorzy Johann Ulrich Böttcher z Pniew
15
APP, KEP sygn. 4011, b.p.: Königliches Konsistorium der Provinz Posen an die Königliche
Regierung II, Posen, 21 lipca 1858 roku.
16
Eduard Sange był pastorem w Szamotułach w latach 1827-1875, superintendentem w latach
1834-1860.
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i Georg Samuel August Jaeckel z Wronek17. Kościoła ewangelickiego w Dusznikach jeszcze wówczas nie było, a przeznaczona na ewangelickie nabożeństwa sala
szkolna była za mała, by pomieścić wszystkich zgromadzonych, dlatego uroczystości odbyły się pod gołym niebem. W ogrodzie przylegającym do dworu dzierżawcy domeny i udostępnionym przez majora de Rége ustawiono ołtarz, ambonę
oraz ławki dla uczestników nabożeństwa18.
Nabożeństwo pod gołym niebem było najlepszym przykładem organizacyjnego stanu, w jakim znajdowała się wówczas parafia ewangelicka w Dusznikach.
Brak kościoła nie był jedynym wyzwaniem, przed jakim stanął pastor Staemmler.
Dom pastorski, ofiarowany przez dzierżawcę de Rége, także pozostawiał sporo
do życzenia. Wszystkie piece były niezdatne do użytku, gruntownej przebudowy
wymagały przewody kominowe i sam komin, brakowało okiennic, część pomieszczeń od północnej strony budynku była tak chłodna, że pastorowi nie starczało
drewna na ich ogrzanie i zimą pozostawiał je nieogrzewane. Problemem był również brak piwnicy, co uniemożliwiało dłuższe przechowywanie żywności w odpowiedniej temperaturze – ziemniaki trzymano zimą w sypialni, gdyż wyniesione
na zewnątrz zamarzały. Sporą niedogodnością był brak studni należącej do domu
pastora, co powodowało konieczność zaopatrywania się w wodę w studni publicznej, oraz brak ogrodzenia ogrodu, czego efektem były szkody wyrządzane przez
zwierzęta wyjadające warzywa i owoce19.
Kwestie materialne udało się jednak dość szybko uregulować, między innymi
dzięki specjalnej dotacji trzystu talarów rocznie, jaką pruskie władze państwowe
przyznały proboszczowi w Dusznikach na pierwsze pięć lat urzędowania. Budowę
kościoła rozpoczęto już w 1865 roku, do czego także w decydującym stopniu przyczyniło się wsparcie władz państwowych. Działka pod budowę świątyni została
przyznana przed objęciem urzędu przez Staemmlera, potem król pruski Wilhelm I
przekazał „łaskawy dar” w wysokości dziewięciu tysięcy marek, podobną kwotę
przyniosły dotacje berlińskich władz kościelnych oraz zbiórki organizowane przez
Związek Gustawa Adolfa. Dzięki tym hojnym darom już w lipcu 1865 roku rozpoczęto budowę kościoła w Dusznikach, a 7 listopada 1866 roku świątynia została
poświęcona przez generalnego superintendenta Cranza – tego samego, który ordynował Staemmlera na duchownego luterańskiego w 1857 roku w Poznaniu20.
Parafia była niezbyt liczna, gdyż należało do niej niewiele ponad siedemset
osób, ale za to była bardzo rozległa. Stanowiło to spore wyzwanie dla pastora, który musiał spędzać dużo czasu na dojazdach do oddalonych miejscowości. Osobisty
kontakt z parafianami był tym ważniejszy, że miejscowi ewangelicy byli mniejGeorg Samuel August Jaeckel był pastorem we Wronkach w latach 1851-1862, w latach 1860-1862 także superintendentem szamotulskiego okręgu kościelnego, od 1862 roku radcą Konsystorza Królewskiego w Poznaniu, zmarł w 1876 roku.
18
APP, KEP sygn. 4011, b.p.: Verhandelt Duschnik den 19ten September 1858.
19
APP, KEP sygn. 4004, b.p.: Bericht des Pastor Stämmler über getroffene Einrichtungen im
Pfarrhause zu Dusznik im J. 1858, Dusznik, den 4. Januar 1859.
20
Albert Werner, Johannes Steffani, Geschichte der evangelischen Parochien in der Provinz Posen,
Lissa 1904, s. 58.
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szością, konfrontowaną z polskimi katolikami, których liczebność szacowano
na ponad sześć tysięcy. Podejmując decyzję o utworzeniu parafii w Dusznikach,
wskazywano zresztą na powtarzające się przypadki chrztu dzieci urodzonych
w rodzinach ewangelickich, w kościołach katolickich, co skutkować miało późniejszymi konwersjami na katolicyzm. Pracy pastora nie ułatwiała też niejednolitość
parafii ewangelickiej, gdyż oprócz niemieckich właścicieli majątków ziemskich
oraz dzierżawców domen królewskich należeli do niej rzemieślnicy oraz chłopi
i robotnicy rolni, w tym mieszkańcy wiosek olęderskich. W jednej dusznickiej
parafii spotkali się zatem przedstawiciele różnych warstw społecznych, o bardzo
zróżnicowanej zamożności i bardzo różnym pochodzeniu – obok rolników, których przodkowie sprowadzili się w XVIII wieku, byli osadnicy różnych zawodów,
przybyli do Wielkopolski dopiero w ostatnich latach, a zaliczał się do nich sam
pastor Staemmler. To zróżnicowanie społeczne i zawodowe znalazło odzwierciedlenie w składzie rady parafialnej, w której był tylko jeden mieszkaniec Dusznik.
Pierwsze kolegium senioralne tworzyło pięć osób: właściciel majątku ziemskiego w Sękowie August Praetel, dzierżawca domeny w Dusznikach Karl de Rége,
młynarz Karl Kattner z Bytynia oraz dwóch gospodarzy – Samuel Koch ze Śliwna
i Christoph Scheffler z Podrzewia.
Pełniąc duszpasterską służbę w tych trudnych warunkach, znacznie odbiegających od zasad, na jakich funkcjonowały ewangelickie parafie w przeważająco
luterańskiej Brandenburgii, Gustav Eduard Staemmler szybko powitał narodziny
pierwszego syna. Johannes Eduard August Staemmler przyszedł na świat 10 maja
1860 roku w Dusznikach, a 21 czerwca został ochrzczony przez swojego ojca.
Dwoje kolejnych dzieci zmarło w wieku niemowlęcym: urodzona pod koniec maja
1862 roku Sophie już po kilku dniach, a urodzony w grudniu 1865 roku Friedrich
Wilhelm Martin po niecałych ośmiu miesiącach, w sierpniu 1866 roku.
Pierwsze lata życia autora wspomnień przypadły zatem na czas intensywnej
pracy jego ojca w kształtującej się dopiero parafii – przypomnijmy, że w listopadzie 1866 roku poświęcono nowo zbudowany kościół ewangelicki w Dusznikach.
Był to też czas wojen prowadzonych przez Prusy z Danią i Austrią oraz z Francją,
czego efektem było utworzenie zjednoczonej Rzeszy Niemieckiej i proklamacja
Cesarstwa Niemieckiego w styczniu 1871 roku. Echa tych wydarzeń, widzianych
z perspektywy małej miejscowości zamieszkanej przez Polaków i Niemców, stanowią pierwsze wspomnienia, jakie zapamiętał z dzieciństwa i wczesnej młodości
Johannes Staemmler. Czas jego dorastania przypadł więc na okres kształtowania
się nowoczesnego nacjonalizmu, tak niemieckiego, jak i polskiego, co wpłynęło na
późniejsze życiowe decyzje i postawy.
Nie mniej istotny był okres nauki w gimnazjum w Sulechowie, z czym wiązało się opuszczenie domu rodzinnego i zamieszkanie w internacie. Szkoła znajdowała się w prowincji brandenburskiej (rejencja frankfurcka), ale tuż przy granicy
z prowincjami poznańską i śląską21. Placówka ta, choć usytuowana w niewielkim
21

Odległość z Dusznik do Sulechowa to ponad osiemdziesiąt kilometrów.
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Kościół ewangelicki w Dusznikach (fot. 2016)
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mieście, cieszyła się w XIX wieku znaczną renomą, uchodząc za swoistą kuźnię
kadr państwa pruskiego. Jej założycielem był Siegmund Steinbart (1677-1739),
absolwent słynnego gimnazjum w Halle i zwolennik pietyzmu, który w 1719 roku
zaczął organizować w Sulechowie sierociniec. Zakład ten przekształcił się w ciągu następnych lat w kompleks placówek wychowawczych i edukacyjnych objętych
królewskim patronatem. W 1766 roku rdzeniem kompleksu stało się gimnazjum
noszące nazwę Królewskie Pedagogium w Sulechowie, a całym zakładem kierowali
potomkowie Steinbarta. Ostatnim dyrektorem z tego rodu był Friedrich August
Steinbart, zmarły bez męskiego potomka w 1852 roku. Kierownictwo instytucji
przejął wówczas jego zięć Rudolf Hanow, który zapoczątkował nową dyrektorską dynastię. Johannes Staemmler poznał trzech kolejnych Hanowów kierujących sulechowskim Pedagogium. W momencie rozpoczęcia przez niego edukacji
gimnazjalnej dyrektorem był wspomniany Rudolf Hanow (zm. 1872), po czym
kierownictwo sprawował w latach 1873-1902 jego syn Friedrich Rudolf Hanow.
Staemmler zdał maturę w 1879 roku, jego szkolnym kolegą był Rudolf Hanow, syn
Friedricha Rudolfa i kolejny dyrektor Pedagogium w latach 1902-1928. W okresie
pobytu Staemmlera w Sulechowie zdecydowana większość uczniów gimnazjum
była ewangelickimi Niemcami, katolików i Żydów było niewielu, Polaków autor
wspomnień w ogóle nie wymienia22. Część absolwentów została wysokimi urzędnikami w monarchii Hohenzollernów, a znajomości i przyjaźnie zawarte w tym
okresie przetrwały wiele lat. Szczególne znaczenie miała przyjaźń, która połączyła
Staemmlera z jego rówieśnikiem Friedrichem Karlem Gramschem, będącym prezesem Królewskiej Komisji Osadniczej (znanej także pod nazwą Komisji Kolonizacyjnej) w Poznaniu w latach 1908-1913. W tym czasie Staemmler był superintendentem ewangelickiej diecezji Poznań I, ściśle współpracując z Gramschem
w dziele zakładania niemieckich wsi, mających otoczyć stolicę Wielkopolski i przyczynić się do jej germanizacji.
Przesłanki wyboru szkoły w Sulechowie przez Staemmlera i jego rodziców nie
zostały w pełni wyjaśnione we wspomnieniach. Być może decydujące okazały się
bliskie związki łączące sulechowskie Pedagogium z zakładami edukacyjnymi Fundacji Frankego w Halle, gdzie do gimnazjum uczęszczał ojciec autora wspomnień.
Przyszli duchowni ewangeliccy z reguły wybierali raczej gimnazja położone blisko
miejsca zamieszkania, Staemmler miał zatem do wyboru kilka dogodniej usytuowanych szkół. Wielkopolscy pastorzy, którzy w młodości uczęszczali do gimnazjum w Sulechowie, z reguły pochodzili z nieodległych miejscowości. Sprawa
wymagałaby oczywiście bardziej szczegółowych badań, ale na przykład szkolny
kolega i rówieśnik Staemmlera, Gustav Müller, późniejszy pastor i superintendent
w Jędrzychowicach i Białośliwiu, urodził się w 1860 roku w Świebodzinie (dwadzieścia kilometrów od Sulechowa), a nieco starszy Ernst Kühn (1848-1935), w la22
We współczesnych polskich opracowaniach podkreśla się, że wśród uczniów Pedagogium byli
przedstawiciele różnych narodów i wyznań, w tym Polacy i Żydzi, zob. Jerzy Piotr Majchrzak, Non
scholae, sed vitae discimus. 250 lat sulechowskich tradycji wychowania dla przyszłości, http://www-old.
pwsz.sulechow.pl/index.php?m=6_1&id=historia (dostęp 12 marca 2017).
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tach 1895-1908 pastor w zakładzie diakonis w Poznaniu, urodził się w Kargowej,
oddalonej od Sulechowa o piętnaście kilometrów23.
Bardziej typowe dla karier wielkopolskich pastorów były studia teologiczne
na więcej niż jednym uniwersytecie. Warto tu przypomnieć obliczenia Joachima
Rogalla, odnoszące się do lat 1871-1914. Spośród trzystu pięćdziesięciu czterech
pastorów zatrudnionych w tym okresie w Poznańskiem i pochodzących z terenu
tej prowincji, znane są miejsca studiów dwustu dziewięćdziesięciu siedmiu. Z tej
liczby stu siedemnastu odbyło studia tylko na jednym uniwersytecie, w tym czterdziestu czterech we Wrocławiu. W tej ostatniej grupie znajdował się wymieniany
już Arthur Rhode, który studiował wyłącznie na Uniwersytecie Wrocławskim. Stu
dwudziestu trzech teologów studiowało na dwóch uniwersytetach, a tylko pięćdziesięciu trzech na trzech oraz czterech na czterech uniwersytetach24. Staemmler
znalazł się zatem w dość elitarnym gronie, gdyż rozpoczął studia w Marburgu,
następnie przeniósł się do Lipska, a swoje uniwersyteckie peregrynacje zakończył w Berlinie. Doświadczenia zebrane w trzech uczelniach położonych w trzech
znacznie się różniących regionach Niemiec w dużym stopniu rozszerzały – jak to
określił Rogall – duchowe horyzonty. Dały też Staemmlerowi poczucie pewnej
przewagi nad innymi pastorami, którzy nie posiadali podobnych doświadczeń.
W 1909 roku, wizytując jako superintendent parafię św. Łukasza na Jeżycach
w Poznaniu, Staemmler ocenił pastora Ottona Büchnera (rówieśnika urodzonego
w 1860 roku) jako mało doświadczonego, wskazując, iż duchowny ten „studiował
tylko w Berlinie”, a jako duszpasterz pracował wyłącznie w Poznaniu25.
Mało typowe, wręcz specyficzne było zaangażowanie autora wspomnień
w działalność korporacji akademickich, w tym zwłaszcza uczestnictwo w menzurach, czyli pojedynkach z użyciem białej broni. Takie zachowanie nie było często
spotykane wśród studentów teologii, co przyznał zresztą kilkakrotnie sam Staemmler, wskazując między innymi na oburzenie swojego ojca, który zobaczył blizny
syna, będące śladami po pojedynkach. Regularne picie piwa w studenckim gronie,
będące także elementem korporacyjnych obyczajów, nie budziło już podobnych
wątpliwości, co z kolei przyznawał Rhode, wspominając, że wrocławscy studenci
teologii pili sporo, ale raczej w piątek, a nie w sobotę, tak by nie zaspać na niedzielne nabożeństwo26.
Absolwent studiów teologicznych, zanim otrzymał ordynację na duchownego ewangelickiego, musiał zdać dwa egzaminy przed jedną z kościelnych komisji,
funkcjonujących w poszczególnych pruskich prowincjach. Johannes Staemmler
zdał pierwszy egzamin, pro licentia concionandi, 5 listopada 1883 roku w Poznaniu,
przed komisją, której przewodniczył generalny superintendent Wolfgang Gess.
23

Erlera.

Ernst Kühn ożenił się z Ottilie Erler, córką swojego gimnazjalnego nauczyciela Wilhelma

24
Joachim Rogall, Die Geistlichkeit der Evangelisch-Unierten Kirche in der Provinz Posen 1871-1914 und ihr Verhältnis zur preußischen Polenpolitik, Marburg 1990, s. 20-21.
25
Zob. Olgierd Kiec, dz. cyt., s. 208.
26
Olgierd Kiec, Protestantyzm w Poznańskiem 1815-1918, Warszawa 2001, s. 203.
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Pomyślnie złożony egzamin uprawniał do wygłaszania kazań, nie dawał jednak
jeszcze praw udzielania komunii oraz błogosławienia związków małżeńskich, do
czego upoważniał dopiero drugi egzamin, pro ministerio. Okres między pierwszym
a drugim egzaminem wynosił z reguły kilkanaście miesięcy, w czasie których absolwent studiów – nazywany kandydatem teologii – sam musiał zorganizować sobie zajęcie. Kandydaci najczęściej podejmowali pracę jako prywatni nauczyciele
w domach ziemian lub bogatych mieszczan, a tylko niektórzy otrzymywali posady
praktykanta, tak zwanego kaznodziei pomocniczego (Hilfsprediger), w parafiach
ewangelickich, lub podejmowali dodatkowe studia w seminariach kaznodziejskich
(Predigerseminar). W prowincji poznańskiej takiego seminarium zresztą nie było,
a w sąsiednich Prusach Zachodnich utworzono je dopiero na początku XX wieku.
Johannes Staemmler odbył zatem pod koniec roku 1883 sześciotygodniowy kurs
pedagogiczny w Seminarium Nauczycielskim w Rawiczu. Kurs ten miał przygotować przyszłych duchownych do wykonywania funkcji państwowego, lokalnego
inspektora szkolnego na terenie parafii ewangelickiej. W 1872 roku wprowadzono
wprawdzie w Prusach całkowity rozdział szkolnictwa i Kościoła, ale przepis ten
wykorzystano przede wszystkim do wyeliminowania nadzoru księży katolickich
nad edukacją. Pastorzy nadal kontrolowali szkoły, ale w warunkach profesjonalizacji zawodu nauczycielskiego zarówno pedagodzy, jak i duchowni ewangeliccy
odczuwali ten obowiązek jako uciążliwy lub wręcz zbędny – pierwsi uznawali go
za mieszanie się dyletantów do w sprawy procesu edukacyjnego, a drudzy, uznając
przewagę nauczycieli w zakresie specjalistycznej wiedzy i umiejętności, za poważne obciążenie, utrudniające wykonywanie podstawowych obowiązków27.
Po zakończeniu kursu Staemmler wygłosił jeszcze w okresie Bożego Narodzenia 1883 roku kilka kazań w swojej rodzinnej parafii w Dusznikach oraz w Kuślinie, a następnie wyjechał na półtora roku do Kurlandii, będącej prowincją Imperium Rosyjskiego. Pracował tam jako nauczyciel domowy w niemieckim majątku
szlacheckim, zyskując szereg nowych doświadczeń, niedostępnych większości poznańskich pastorów. Sam zresztą podał we wspomnieniach, że pobyt w Kurlandii
bardzo mocno wpłynął na jego światopogląd i poglądy polityczne, nie precyzując
jednak, na czym ten wpływ miał polegać. Można jedynie się domyślać, że chodziło o dominującą, kulturotwórczą pozycję Niemców bałtyckich, konfrontowanych
z Łotyszami oraz Rosjanami.
Śmierć ojca w marcu 1885 roku przyspieszyła decyzję Staemmlera o przerwaniu pobytu w Kurlandii i powrocie do Dusznik. Z końcem czerwca ostatecznie
opuścił Imperium Rosyjskie i rozpoczął kilkumiesięczne przygotowania do drugiego egzaminu teologicznego. Przewodniczącym komisji egzaminacyjnej był radca konsystorza Max Reichard, pełniący wówczas obowiązki generalnego superintendenta w Poznaniu. Egzamin trwał kilka dni, od 19 do 24 listopada 1885 roku,
i zakończył się pomyślnie – autor wspomnień otrzymał ocenę dobrą (im Ganzen
gut). Dwa dni później, 26 listopada, radca Reichard dokonał ordynacji Staemmlera
27

Joachim Rogall, dz. cyt., s. 116; Olgierd Kiec, Protestantyzm, s. 58-60.
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na duchownego ewangelickiego28, dzięki czemu już 1 grudnia młody duszpasterz
mógł przejąć obowiązki pastora w swojej rodzinnej parafii w Dusznikach. Przywołana przez Staemmlera we wspomnieniach delegacja rady parafialnej rzeczywiście
złożyła pod koniec listopada w Konsystorzu Królewskim formalny wniosek o powołanie syna zmarłego proboszcza na pastora w Dusznikach. Wniosek ten podpisało pięciu członków rady parafialnej, którzy wskazali nie tylko na powszechny
szacunek, jakim cieszył się wśród wszystkich mieszkańców Dusznik – niezależnie
od wyznania – zmarły superintendent Gustav Eduard Staemmler, ale podkreślili także bardzo dobre wrażenie, jakie zrobiły na parafianach kazania oraz mowy
pogrzebowe młodego Johannesa Staemmlera29. 20 grudnia odbyło się oficjalne
wprowadzenie nowego pastora na urząd administratora parafii. Aktu wprowadzenia oraz zaprzysiężenia dokonał superintendent Bernhard Johann Warnitz
z Obornik, pełniący jednocześnie obowiązki superintendenta szamotulskiego,
asystowali pastorzy Paul Emanuel Gürtler z Buku oraz Emil Busse z Szamotuł30.
Młody duszpasterz nie zawiódł pokładanych w nim nadziei i pół roku później,
16 czerwca 1886 roku, został wybrany przez zgromadzenie dorosłych parafian
płacących podatki na pastora w Dusznikach. Zgromadzenie miało wprawdzie prawo wyboru pastora spośród trzech przedstawionych przez Konsystorz Królewski,
ale z powodu panującego wówczas braku dostatecznej liczby młodych duchownych zgodzono się z propozycją poznańskich władz kościelnych, by pozostać przy
kandydaturze tylko jednego, już urzędującego duchownego31.
W czerwcu 1886 roku Johannes Staemmler został zatem formalnie wybrany
na proboszcza ewangelickiej parafii w Dusznikach, a 11 lipca oficjalnie ogłosił swój
wybór z ambony, podczas nabożeństwa. Wspomnienia z okresu dziesięcioletniej
pracy w tej rozległej, wiejskiej parafii stanowią bardzo obszerną część rękopisu.
Znajdują się tu barwne opisy życia codziennego, w tym kontaktów z ewangelickimi parafianami oraz z katolickimi i żydowskimi sąsiadami. Sporo miejsca poświęcił Staemmler różnym formom swojej aktywności zawodowej, w tym pracy
z młodzieżą, wypełnianiu obowiązków lokalnego inspektora szkolnego czy nawet
specjalisty od leczenia schorzeń i zranień. Pastor musiał też prowadzić przykładne życie rodzinne, będące wzorcem dla całej parafii. I na tym polu odniósł autor
wspomnień spore sukcesy, gdyż ze związku z poślubioną w 1887 roku Elisabeth
Lehnerdt urodziło się ośmioro dzieci, w tym sześcioro w Dusznikach.
Liczne potomstwo niemal zawsze skłaniało ewangelickich duchownych pracujących w wiejskich parafiach do poszukiwań nowej posady w większej parafii,
najlepiej w dużym mieście. Związane to było z chęcią kształcenia dzieci w gimnazjach, ale bez konieczności opłacania stancji w mieście, gdyż było to sporym
28
Urząd generalnego superintendenta był wówczas nieobsadzony, Gess zrezygnował ze stanowiska w 1885 roku, a jego następca Johannes Hesekiel przybył do Poznania dopiero w 1886 roku.
29
APP, KEP sygn. 4004, b.p.: Kirchenvorstand an das Hochwürdige Konsistorium zu Posen,
Duschnik, 18 listopada 1885 roku.
30
Tamże, b.p.: Sup. Warnitz an das Königliche Konsistorium, Obornik, 21 grudnia 1885 roku.
31
Wybór odbył się w kościele w Dusznikach, wzięło w nim udział sześćdziesięciu pięciu parafian, a przewodniczącym zebrania był superintendent Warnitz.
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obciążeniem finansowym. Dochody wiejskiego pastora nie były wysokie, o czym
zresztą Staemmler wspomina przy okazji opisu życia towarzyskiego w kręgu
miejscowych niemieckich ziemian. Duchowny zdecydował się jednak na zmianę
miejsca pracy stosunkowo wcześnie, jeszcze zanim najstarsze dziecko ukończyło
dziesięć lat. Już w 1894 roku prosił Ewangelicką Naczelną Radę Kościelną o przeniesienie do innej parafii, położonej niekoniecznie w prowincji poznańskiej, ale
także w Prusach Wschodnich, skąd pochodziła jego żona. Poza kwestiami finansowymi były prawdopodobnie również inne przyczyny tych starań, związane z coraz większą aktywnością Staemmlera, wykraczającą poza lokalne ramy wiejskiej
parafii. Szamotulski superintendent Oskar Reyländer, opiniujący podanie pastora
z Dusznik, wprost pisał, iż Johannes Staemmler jest utalentowanym duchownym,
ale pasującym tylko do miasta, gdzie za kilka lat zostanie zapewne energicznym
superintendentem32.
Berlińskie władze kościelne, mimo iż Staemmlera poparł poznański konsystorz, obiecały jedynie mieć na uwadze podanie, a przy okazji wskazały, iż duchowny sam powinien ubiegać się o posadę w parafiach, które ogłosiły wakat. Jak
jednak przyznał autor wspomnień, samodzielne ubieganie się o posadę nie odpowiadało mu. W 1896 roku jego cierpliwość została wynagrodzona, gdyż otrzymał
propozycję objęcia stanowiska pastora w Bydgoszczy. Było to drugie pod względem liczby ludności miasto w prowincji poznańskiej, będące ważnym ośrodkiem
administracyjnym jako stolica rejencji. Bydgoszcz znalazła się pod pruskim panowaniem o dwadzieścia lat wcześniej niż Poznań, już po pierwszym rozbiorze
Rzeczypospolitej w 1772 roku, była też uznawana za miasto bardziej niż Poznań
zgermanizowane. Nagłe przeniesienie z parafii wiejskiej do parafii wielkomiejskiej
musiało być trudne dla autora wspomnień, który podkreślał swoje wyczerpanie
intensywną pracą. Liczne obowiązki nie były jedyną trudnością, dużo istotniejsze
było to, że powszechna pobożność i respekt okazywany na wsi pastorowi zarówno
przez chłopów, jak i przez ziemian, zastąpione zostały zmaganiem się z procesami
sekularyzacji. Problemem było nie tylko rzadsze uczestnictwo w życiu religijnym,
ale też lekceważenie, niejednokrotnie okazywane pastorowi przez parafian niższego stanu, luźno związanych z Kościołem. Wytchnieniem i okresem regeneracji
sił do dalszej pracy były urlopy, które dość szczegółowo są wyliczone na kartach
wspomnień. Lista uzdrowisk i innych turystycznych atrakcji odwiedzonych przez
Staemmlera jest godna uwagi nie tylko jako źródło do poznania sposobów podróżowania i spędzania wolnego czasu, ale także umacniania nacjonalizmu. Nie
sposób przeoczyć, że celem wypraw autora wspomnień są niemal wyłącznie różne
regiony Niemiec, zwłaszcza Śląsk i Karkonosze. W późniejszych latach, już jako
radca konsystorza w Poznaniu, nadal jeździł za granicę, ale coraz dalej, jak choćby
do Tyrolu Południowego. Jest to o tyle znamienne, że w okresie międzywojennym
wielu Niemców z Wielkopolski (także tych, którzy zachowali niemieckie obywatelAPP, KEP sygn. 1733, b.p.: Pfarrer Staemmler an das Königliche Konsistorium zu Posen, Duschnik, 15 października 1894 roku, na marginesie notatka sup. Reyländera, Samter, 17 października
1894 roku.
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stwo) zmieniło kierunek swoich wakacyjnych wojaży, odwiedzając częściej Tatry
i Karpaty Wschodnie. Staemmler tymczasem, choć posiadał polskie obywatelstwo,
tylko raz mimochodem wspomniał, że odwiedził z jednym z synów polskie Tatry.
W 1902 roku spełniła się przepowiednia superintendenta Reyländera, gdyż
Staemmler został superintendentem. Związane to było z przeprowadzką do
mniejszego miasta, ale za to ważnego – Gniezno było siedzibą najstarszego polskiego arcybiskupstwa, erygowanego w 999 roku i faktycznie utworzonego w następnym, 1000 roku. Od 1821 roku archidiecezja gnieźnieńska znajdowała się
jednak w unii personalnej z diecezją poznańską, siedzibą arcybiskupa był Poznań,
a w Gnieźnie rezydował tylko biskup pomocniczy (sufragan). W latach 1890-1907
był nim ksiądz Antoni Andrzejewicz (1837-1907), z którym jednak superintendent Staemmler nigdy się nie spotkał.
Już po dwóch latach, w 1904 roku, autor wspomnień objął stanowisko drugiego pastora w parafii św. Pawła w Poznaniu. Była to zaskakująca zmiana, gdyż nowy
urząd oznaczał rezygnację z godności superintendenta; Staemmler tytułowany
był odtąd Superintendent a.D., czyli „superintendent poza służbą” (ausser Dienst).
Kontekst tej decyzji został szeroko wyjaśniony we wspomnieniach, ale warto go
uzupełnić. Parafia św. Pawła była pierwszą nową parafią luterańską w Poznaniu,
utworzoną w przez pruskie władze po rozbiorach, w 1858 roku. Zbudowany kilkanaście lat wcześniej kościół św. Piotra, choć należał do Kościoła Ewangelicko-Unijnego, zachował charakter kalwiński. Parafia św. Pawła miała tymczasem odgrywać
rolę ewangelickiej (luterańskiej) katedry, której naczelnym proboszczem (Ober
pfarrer) był generalny superintendent, pierwszym proboszczem jeden z radców
konsystorza, ale faktycznym duszpasterzem miał być drugi proboszcz wspierany
przez wikariusza (Hilfsprediger). Taki układ nie funkcjonował dobrze i, według
Staemmlera, został zmieniony na jego życzenie. Być może wysoki już wówczas
autorytet tego duchownego oraz dobre kontakty z generalnym superintendentem
Johannesem Hesekielem rzeczywiście pozwoliły na bardziej samodzielne sprawowanie urzędu przez drugiego proboszcza, bez ścisłego nadzoru obu duchownych zwierzchników. Formalna reorganizacja zasad działania parafii św. Pawła
została jednak przeprowadzona dopiero w 1908 roku, już po odejściu z niej zarówno Staemmlera, jak i radcy Randenborgha, pełniącego obowiązki pierwszego
proboszcza. To wtedy wytyczono trzy okręgi duszpasterskie (Seelsorgebezirke) na
terenie parafii, przydzielając je pierwszemu i drugiemu proboszczowi oraz wikariuszowi. Stanowisko naczelnego proboszcza zlikwidowano, ale charakter głównej
poznańskiej świątyni ewangelickiej zachowano poprzez przyznanie generalnemu
superintendentowi prawa wygłoszenia sześciu kazań w ciągu roku oraz dokonywania ordynacji nowych duchownych. Jeszcze dłużej trwał spór o likwidację egzempcji, czyli wyłączenia parafii św. Pawła spod nadzoru superintendenta diecezji Poznań I. Diecezja ta obejmowała wszystkie luterańskie parafie w Poznaniu
i najbliższych okolicach, ale parafię kierowaną przez generalnego superintendenta
i radcę konsystorza wyłączono spod nadzoru lokalnego superintendenta, będącego podwładnym obu ewangelickich wysokich duchownych. Dopiero w 1910 roku
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zniesiono egzempcję, podporządkowując parafię św. Pawła superintendentowi
diecezji Poznań I33.
Nie było zapewne przypadkiem, że tym superintendentem był wówczas Johannes Staemmler, który w 1907 roku, wraz z objęciem stanowiska pierwszego proboszcza parafii św. Krzyża w Poznaniu, objął superintendenturę Poznań I. Nowe
stanowisko przyjął w trudnym momencie, gdyż po śmierci superintendenta Karla
Zehna, zmarłego w 1906 roku, o stanowisko proboszcza tej parafii ubiegał się Karl
Greulich, od 1896 roku drugi proboszcz. Wybór Greulicha, dokonany w 1906 roku,
został jednak unieważniony przez prezydium synodu diecezji Poznań I. Greulich
otrzymał tylko jeden głos więcej niż jego kontrkandydat, superintendent Friedrich
Wilhelm Kritzinger z Gniezna, a swoją przewagę uzyskał dzięki agitacji niezgodnej z prawem kościelnym. W marcu 1907 roku odbyły się zatem kolejne wybory,
w trakcie których Kritzingera zastąpił Staemmler, a władze kościelne uprzedziły,
że jeśli Greulich zostanie ponownie wybrany, to Konsystorz Królewski unieważni
wybory. Jak przyznaje sam autor wspomnień, okoliczności jego powołania na to
stanowisko stanowiły znaczne obciążenie w kontaktach nie tylko z Greulichem,
lecz także z trzecim pastorem parafii św. Krzyża Arthurem Reyländerem; ten ostatni był synem byłego szamotulskiego superintendenta, który dziesięć lat wcześniej
uznał Staemmlera za dobrego kandydata na superintendenta.
Stanowisko proboszcza parafii św. Krzyża oraz związany z nią urząd superintendenta diecezji Poznań I były w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku zmarginalizowane w obrębie kościelnych struktur protestanckich w mieście.
Od lat pięćdziesiątych XIX wieku, kiedy nie dopuszczono do wyboru wikariusza
Gustava Eduarda Staemmlera na proboszcza, parafia św. Krzyża funkcjonowała w cieniu parafii św. Pawła. Jak wprost zatem wskazał w 1909 roku Johannes
Staemmler, autorytet urzędu miejskiego superintendenta był „wielce niestosownie obniżony” (ganz ungebührlich herabgedrückt), a w interesie Kościoła leżeć miało
jego podniesienie. Sposobem na poprawę wizerunku tej superintendentury stało
się obejmowanie kolejnych, dodatkowych urzędów i godności przez Staemmlera34.
Duchowny kierował Ewangelickim Związkiem Wychowawczym (Evangelischer
Erziehungsverein), Ewangelickim Związkiem Ludowym (Evangelischer Volksve
rein), zasiadał w zarządzie Provinzialverein für Innere Mission, w zarządzie
związku Herberge zur Heimat, był też przewodniczącym Rady Rodziców Związku Wandervogel (Vorsitz im Elternbund des Vereins Wandervogel); do ostatniego z wymienionych związków należeli uczniowie poznańskich szkół średnich.
W 1909 roku, pod naciskiem Konsystorza Królewskiego, Staemmler zrezygnował
wprawdzie z kierowania Ewangelickim Związkiem Wychowawczym i powierzył
funkcję prezesa pastorowi Johannesowi Grellowi – ale z pozostałych dodatkowych
stanowisk (Nebenämter) nie chciał ustąpić, wskazując, że jego aktywność nie tylko
33
34

1909.

Szerzej zob. Olgierd Kiec, Historia protestantyzmu, s. 220-221.
APP, KEP sygn. 1733, b.p.: Sup. Staemmler an das Königliche Konsistorium, Posen, 21. Mai
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nie powoduje zaniedbywania obowiązków superintendenta, ale wręcz przyczynia
się do podniesienia znaczenia tej superintendentury.
Słowa te miały silne oparcie w faktach, gdyż Staemmler z poświęceniem wykonywał swoje zadania. Przypomnijmy, że to w czasie jego urzędowania przywrócono nadzór superintendenta diecezji Poznań I nad parafią św. Pawła. Podobnie jak
w diecezji gnieźnieńskiej, Staemmler regularnie wizytował podległe mu parafie,
ku zdumieniu niektórych pastorów, nie czyniąc wyjątku dla proboszczów w mieście, którzy nigdy dotąd nie byli wizytowani. Poznański superintendent kontynuował też działania na rzecz tworzenia nowych parafii ewangelickich na terenie
własnej diecezji. Działalność ta wykorzystywała dogodną koniunkturę gospodarczą i polityczną. Z jednej strony – była to urbanizacja i napływ ludności do miast,
ale z drugiej strony – pruska polityka germanizacyjna, polegająca między innymi
na tworzeniu wieńców niemieckich wsi i osad wokół miast w Wielkopolsce. Powołując nowe parafie ewangelickie, Staemmler współpracował ze swoim szkolnym
kolegą Friedrichem Gramschem, prezesem Królewskiej Komisji Osadniczej w latach 1908-1913. To w czasach urzędowania Staemmlera zbudowano – z poparciem Komisji – kościoły ewangelickie w Żabikowie, Krzesinach, Morasku i Podwęgierkach, a liczba parafii w okręgu wzrosła do dwudziestu dwóch.
Energiczna działalność superintendenta Staemmlera została zauważona przez
poznańskie władze kościelne. Parafię św. Krzyża, sprawiającą w połowie XIX wieku
sporo problemów, zaczęto ponownie wyróżniać. W 1910 roku kościół św. Krzyża
odwiedziła cesarzowa Augusta, a w 1914 roku w tejże świątyni odbyło się nabożeństwo inaugurujące synod prowincji poznańskiej, z kazaniem wygłoszonym
przez Staemmlera (poprzednie synody, odbywające się co trzy lata, inaugurowano
w kościele św. Pawła). To rosnące znaczenie parafii św. Krzyża miało szersze uwarunkowania, wśród których niebagatelną rolę odegrało nowe podejście do przeszłości protestantyzmu w stolicy Wielkopolski – historię zaczęto traktować jako
istotny element legitymizacji niemieckiej i pruskiej obecności w tym regionie. To
jednak dzięki aktywności superintendenta Staemmlera pruskie władze kościelne
pozbyły się uprzedzeń wobec tej najstarszej parafii ewangelickiej w Poznaniu i zaczęły wykorzystywać jej symboliczny potencjał.
Warto w tym miejscu zastanowić się nad stosunkiem autora do pruskiej polityki wobec ludności polskiej. Aktywny udział w tej polityce, zwanej w polskiej
historiografii polityką germanizacyjną, jest dość oczywisty. Tworzenie niemieckich osad wokół Poznania służyć miało germanizacji stolicy Wielkopolski, a ewangelickie wyznanie osadników miało stanowić zaporę przeciwko polonizacji, jakiej
ulegali Niemcy wyznania katolickiego. Co więcej, choć Staemmler nie wyraża tego
wprost, to jednak wyraźnie daje do zrozumienia, że zmienna polityka władz pruskich, próbujących w pewnych okresach szukać porozumienia z Polakami, budziła jego irytację. Stanowiłoby to potwierdzenie tezy, że nacjonalizm propagowany
przez władze Prus i Rzeszy Niemieckiej często był łagodniejszy niż nacjonalizm
„oddolny”, manifestowany przez niemieckie związki i organizacje narodowe. Znamienne jest na przykład, że Staemmler ani razu nie wymienia w swoich wspomnie27
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niach nazwiska Philippa Schwartzkopffa, będącego naczelnym prezesem prowincji poznańskiej w latach 1911-1914. Urzędnik ten był wielokrotnie krytykowany
przez poznańskich Niemców – w tym przez przywódców Ostmarkenvereinu – za
swoją pojednawczą politykę wobec Polaków. I musiał być doskonale znany Staemmlerowi, skoro superintendent wygłosił mowę pogrzebową w kościele św. Krzyża
latem 1914 roku, kiedy Schwartzkopff nagle zmarł. Mowa ta była zresztą bardzo
wyważona, a duchowny wyraźnie starał się nie oceniać politycznej działalności
tego wysokiego urzędnika35.
Zasługi Staemmlera zostały w pełni docenione w 1915 roku, wraz z nominacją
na stanowisko radcy Konsystorza Królewskiego w Poznaniu. Z urzędem tym było
związane pełnienie obowiązków pierwszego proboszcza parafii św. Pawła, w której
Staemmler był już drugim proboszczem w latach 1904-1907. Powrót do tej parafii
okazał się jednak trudny, ponieważ duchowny stał się poniekąd ofiarą własnego
sukcesu, jakim było wzmocnienie pozycji drugiego proboszcza. Automatyczna
nominacja radcy konsystorza na pierwszego proboszcza wzbudziła protesty rady
parafialnej, co prawdopodobnie opóźniło objęcie tego urzędu. Staemmler został
proboszczem parafii św. Pawła dopiero w 1916 roku, a jego stosunki z drugim
proboszczem Augustem Stuhlmannem oraz z częścią rady parafialnej pozostały
chłodne.
Okres przełomu politycznego lat 1918-1919 oznaczał upadek monarchii
w Niemczech, powstanie wielkopolskie i przyłączenie większości dawnej pruskiej
prowincji poznańskiej do odbudowanego państwa polskiego. Autor wspomnień
nie kryje swojego krytycznego stosunku do tych wydarzeń, przyznaje, że wziął
czynny udział w życiu politycznym po stronie „partii narodowo-konserwatywnej”, ale wyraźnie przemilcza niektóre ważne fakty. Próżno szukać na przykład
informacji o kandydowaniu w wyborach do niemieckiego Zgromadzenia Narodowego, które miało uchwalić nową konstytucję Rzeszy Niemieckiej. Nazwisko
Staemmlera znajdowało się na ósmym miejscu listy Niemiecko-Narodowej Partii
Ludowej (Deutsch-Nationale Volkspartei – DNVP), na trzecim miejscu tej listy był
Alfred Hugenberg36 – były urzędnik Komisji Kolonizacyjnej w Poznaniu (1891-1899), a w 1933 roku jeden z ministrów koalicyjnego gabinetu Adolfa Hitlera.
Wybory odbyły się 19 stycznia 1919 roku – już po przejęciu władzy w mieście
przez polskich powstańców – ale w Poznaniu na DNVP głosowało tylko pięć tysięcy dziewięciuset czterdziestu wyborców, podczas gdy na Niemiecką Partię Demokratyczną (Deutsche Demokratische Partei – DDP) trzynaście tysięcy ośmiuset trzynastu. Staemmler nie został posłem Zgromadzenia Narodowego, a z listy
DNVP do parlamentu dostał się Hugenberg37. Drugi fakt, którego próżno szukać
35
Johannes Staemmler, Trauerrede für den heimgegangenen Obepräsidenten der Provinz Posen Exzellenz D. Dr. Philipp Schwartzkopff, Posen 1914.
36
Die Kandidatenliste der Deutsch-nationalen Volkspartei, „Posener Tageblatt” nr 2 z 5 stycznia
1919 roku.
37
Wynik wyborów na terenie całej prowincji poznańskiej był odmienny niż w Poznaniu – DNVP
zdobyła najwięcej głosów i wprowadziła pięciu posłów do Zgromadzenia Narodowego.
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we wspomnieniach, to internowanie Staemmlera przez polskie władze w czerwcu
1919 roku. Było to w czasie drugiej fali internowań, pierwsza – o której Staemmler pisze dość obszernie – odbyła się w styczniu 1919 roku, ale ominęła autora
wspomnień. Tymczasem w czerwcu, co radca Staemmler już pomija, trafił on na
kilka tygodni do obozu internowanych w Szczypiornie, przebywając tam w licznym gronie cywilnych Niemców, w tym pastorów.
Prawdopodobnie osobiście doświadczona niewola wpłynęła na treść przemówienia, jakie Staemmler wygłosił w kwietniu 1920 roku podczas synodu generalnego w Berlinie. We wspomnieniach autor twierdzi, że użyte przez niego sformułowania były wyważone, a fakty niepodważalne, warto zatem zacytować fragment
streszczenia jego przemówienia, zamieszczony w dzienniku „Der Reichsbote”:
Delegat synodalny Staemmler stwierdza, że przemawia tu głęboko poruszony. Dziwnym uczuciem było, kiedy przekraczaliśmy granicę po raz pierwszy jako obcokrajowcy. Było to uczucie
poruszające do głębi duszy. Dziękujemy za wszystko, co Kościół krajowy dla nas uczynił. […]
Jesteśmy wdzięczni za stanowisko Ew[angelickiej] Naczelnej Rady Kościelnej:
Żadnych zmian granic kościelnych!
(Żywy aplauz) Chcemy pozostać z wami złączeni wewnętrznie i zewnętrznie, nie tylko we
wspólnocie wiary, ale także w jednej strukturze administracyjnej (żywy aplauz). […] Trzymając
synod w napięciu i oburzeniu, mówca opowiada o
niesłychanym postępowaniu Polaków
przeciwko Kościołowi ewangelickiemu na pogwałconym obszarze. On sam wraz z 30 braćmi
w urzędzie był trzymany w niewoli za drutami (fuj!). Generalny superintendent D. Blau był
więziony 6 tygodni, jeden z duchownych 4-5 miesięcy! Wielu duchownych musiało znosić
haniebne maltretowanie,
byli oni bici kolbami, deptani nogami. Niektórzy ledwo uszli z życiem. Jednego z najwierniejszych oskarżono o mord na polskim żołnierzu (fuj!). Za to jeden z naszych braci w urzędzie
został
zamordowany przez Polaków38
[…]. Większy ciężar mają jednak polskie ataki na nasz Kościół jako taki oraz na nasze instytucje.
Mówca relacjonuje walkę o poznański Dom Diakonis, którą Polacy rozpoczęli bez najmniejszego prawa, tylko na podstawie swej brutalnej przemocy. Na prowincji jest jeszcze gorzej. Tam
zdarzają się wszelkiego rodzaju akty przemocy wobec Kościoła ewangelickiego, odbierane są
plebanie, usuwa się niemieckie napisy, pali książki, aresztuje duchownych odprawiających godziny biblijne.
Szkoły ewangelickie
są masowo likwidowane. […] Mówca opowiada dalej o polskich planach i żądaniach, które są
nie do przyjęcia dla Kościoła ewangelickiego, i przeciwko którym trzeba zdecydowanie walczyć.
Należy do tych spraw planowana
likwidacja Konsystorza Ewangelickiego.
Mamy nadzieję, że dzięki zdecydowanej postawie Synodu Prowincjonalnego nie dojdzie do tego.
[…] Sup[erintendent] Staemmler przekazuje uchwałę poznańskiego Synodu Prowincjonalnego,
będącą wyrazem jedności i postanowieniem, aby trwać w organicznym związku z Kościołem
macierzystym39.
Zamordowanym pastorem był Friedrich Schieck, proboszcz w Stęszewie koło Poznania.
W styczniu 1920 roku został postrzelony w czasie napadu rabunkowego na jego dom i zmarł 9 lutego 1920 roku w szpitalu diakonis w Poznaniu. Zamaskowany napastnik był ubrany w polski mundur
wojskowy, jego tożsamości nie ustalono.
39
„Der Reichsbote” nr 155 z 16 kwietnia 1920 roku.
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Prowincjonalny synod, wymieniany w przytoczonym przemówieniu, rzeczywiście obradował kilka dni wcześniej, w kwietniu 1920 roku w Poznaniu. Radca
Staemmler dwa razy krótko przytoczył go w swoich wspomnieniach, ale bez podania postanowień, jakie wówczas przyjęto. Synod obradował mianowicie za zgodą
polskiej policji, ale – wbrew temu, co twierdzi Staemmler we wspomnieniach –
bez udziału komisarza polskich władz wyznaniowych40. Oprócz delegatów byłej
pruskiej prowincji poznańskiej wzięli w nim udział delegaci byłej prowincji Prusy
Zachodnie, czyli Pomorza Gdańskiego. Głównym przedmiotem obrad było przyjęcie Ustawy doraźnej Ewangelickiego Kościoła Unijnego w Polsce (Notverfassung
für die Evangelische Unierte Kirche in Polen), która zakładała utworzenie nowej
prowincji kościelnej na obszarze polskich województw poznańskiego i pomorskiego, ale bez Wolnego Miasta Gdańska; Górny Śląsk miał również stanowić odrębną
prowincję, a prawa tamtejszego Kościoła Ewangelicko-Unijnego miała gwarantować konwencja górnośląska, zapewniająca również autonomię województwa
śląskiego w państwie polskim. Naczelnym organem kierowniczym Ewangelickiego Kościoła Unijnego w Polsce miał być Konsystorz Ewangelicki w Poznaniu (do
upadku monarchii pruskiej w 1918 roku Konsystorz Królewski). Spośród członków tego konsystorza tylko Staemmlerowi przysługiwało polskie obywatelstwo,
które otrzymać mogły osoby, mieszkające w Poznańskiem co najmniej od 1 stycznia 1908 roku. Warunku tego nie spełniał ani generalny superintendent Blau, ani
radcy Erich Nehring i Georg Klawun, a konsystorz stał się w ten sposób – jak to
określił Joachim Rogall – jedyną instytucją publiczną w Polsce, kierowaną przez
rodowitych Niemców41. W Ustawie doraźnej zdecydowanie podkreślono, że łączność z Kościołem macierzystym w Rzeszy Niemieckiej pozostaje nienaruszona.
Przemówienie Staemmlera potraktowane zostało przez polskie władze jako
akt nielojalności, zarówno z powodu oskarżeń o brutalne prześladowanie pastorów i instytucji kościelnych, jak i z powodu wprost wyrażonej prośby o zignorowanie nowych granic państwowych i pozostawienie parafii ewangelicko-unijnych
w Polsce w strukturze pruskiego Kościoła Ewangelicko-Unijnego. Wojewoda poznański Adolf Bniński już na początku maja 1920 roku poinformował Konsystorz
Ewangelicki, iż Johannes Staemmler zostaje pozbawiony urzędu i usunięty z konsystorza. Wojewoda nie posiadał jednak podstaw prawnych, by wyegzekwować
swoje postanowienie, gdyż stosunek Kościoła Ewangelicko-Unijnego do państwa
polskiego nie został uregulowany odpowiednią ustawą. Praktykowana wobec niepożądanych duchownych ewangelickich deportacja do Niemiec także nie została
zastosowana, gdyż Staemmler posiadał polskie obywatelstwo. Jedynym efektem
była zatem ostrożność, z jaką radca konsystorza traktował wszystkie kolejne wystąpienia, a przede wszystkim unikanie publicznych przemówień.
Komisarz polskiego Ministerstwa Wyznań i Oświecenia Publicznego wziął udział w trzech
posiedzeniach Synodu Konstytucyjnego, obradującego w Poznaniu w latach: 1928, 1929 oraz 1938.
41
Joachim Rogall, Die Posener Evangelische Kirche im Gegenüber zum Nationalsozialismus, w: Der
Kirchenkampf im deutschen Osten und in den deutschsprachigen Kirchen Osteuropas, red. Peter Maser,
Göttingen 1992, s. 159-160.
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Ewangelicki Kościół Unijny utrzymywał przynajmniej do 1933 roku, czyli do
objęcia władzy w Rzeszy przez Hitlera, nieformalne kontakty ze swoim Kościołem
macierzystym i z berlińskimi władzami kościelnymi. Z Rzeszy czerpano nie tylko
pomoc finansową, ale też duchowe inspiracje, umożliwiające zachowanie niemieckiego charakteru przez parafie pozostające w Polsce. Kościół macierzysty zadbał
zresztą, by nawet w nazwie podkreślić łączność ze wszystkimi kościelnymi terytoriami, które po 1918 roku znalazły się poza państwem pruskim. W 1922 roku synod generalny przyjął nową oficjalną nazwę Ewangelicki Kościół Unii Staropruskiej
– czyli takiej unii wyznaniowej luteranizmu i kalwinizmu, jaka obowiązywała na
terenie całej monarchii pruskiej, łącznie z prowincjami „odstąpionymi” Polsce, Czechosłowacji i Belgii w 1919 roku. Nie było zapewne przypadkiem, że w tym samym,
1922 roku, Staemmler otrzymał honorowy doktorat Uniwersytetu Wrocławskiego.
Niestety, wspomnienia z okresu pracy w Konsystorzu Ewangelickim są najsłabszym fragmentem wspomnień. Autor osiągnął w latach 1916-1930 największy wpływ na lokalne życie kościelne, był w centrum wydarzeń, ale pisanie
wspomnień wyraźnie nie sprawiało mu już tyle przyjemności, jak na początku.
Relacjonowane wydarzenia polityczne przeplatają się z wydarzeniami z życia rodzinnego, a narracja jest coraz bardziej chaotyczna i powierzchowna, choć Staemmler jako wysoki urzędnik mógłby przekazać dużo więcej informacji niż poznański lokalny superintendent.
Autor wspomnień pozostawał duchownym radcą Konsystorza Ewangelickiego
w Poznaniu do 1930 roku. W tymże roku, kończąc siedemdziesiąt lat, złożył urząd
i został przeniesiony w stan spoczynku. Następnie wystąpił o ponowne przyznanie obywatelstwa niemieckiego i w tym samym, 1930 roku, wyjechał do Rzeszy
Niemieckiej, jako miejsce stałego pobytu wybierając miasto Jena w Turyngii. Wynajmował tam mieszkanie w domu należącym do Maxa Grossmanna, Żyda zamordowanego w listopadzie 1938 roku w obozie koncentracyjnym Buchenwald42.
To właśnie w tym domu Johannes Staemmler pisał swoje wspomnienia. Zaczął prawdopodobnie w roku 1935, skończył w 1936 lub 1937. Czas spisywania
wspomnień był szczególny. Kanclerz Adolf Hitler był u szczytu popularności, do
czego przyczyniły się w znacznym stopniu sukcesy w polityce zagranicznej, polegające między innymi na podważeniu wielu kluczowych postanowień znienawidzonego w Niemczech traktatu wersalskiego. Jednocześnie jednak nazistowskie władze państwowe wspierały ruch Niemieckich Chrześcijan, który próbując
zjednoczyć niemieckie Kościoły ewangelickie, faktycznie doprowadził do rozłamu
w niemieckim protestantyzmie. W 1934 roku powstał Kościół Wyznający (Bekennende Kirche), który – choć zasadniczo nie krytykował władz państwowych i par42
Max Grossmann (1877-1938) urodził się w Bielsku/Bielitz, był inżynierem w zakładach szkła
precyzyjnego i urządzeń pomiarowych Schott i Wspólnicy (Schott&Genossen), prowadzonych przez
Carl Zeiss-Stiftung. Dom przy Forstweg 31, w którym mieszkali Grossmannowie i Staemmlerowie,
został przekazany przez synów Grossmana w 1964 roku Fundacji Ernsta Abbego. W 2011 roku
przed domem umieszczono tabliczkę (Stolperstein) upamiętniającą Grossmanna, jego nazwisko nosi
też jedna z ulic w Jenie.
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tyjnych, to jednocześnie sprzeciwiał się wprowadzaniu ideologii nazistowskiej do
życia kościelnego, zarówno pod względem organizacyjnym (zasada wodzostwa),
jak i teologicznym (próba „oczyszczenia” chrześcijaństwa z żydowskich wpływów,
polegająca między innymi na odrzuceniu Starego Testamentu)43.
Do wydarzeń tych nie ma żadnych odniesień w tekście wspomnień, poza jedną,
dość neutralną wzmianką o „wodzu” (Führer). Szukając wytłumaczenia tej rezerwy – którą dostrzec już można w odniesieniu do wydarzeń lat 1919-1930 – należy
spojrzeć na losy rodziny Staemmlera. Jak już wskazywałem, radca poznańskiego
konsystorza wniósł duży wkład do niemieckiej kultury, przy czym nie chodzi tu
wcale o liczebność potomstwa, lecz raczej dokonania jego dzieci. W 1935 roku pojawiły się jednak poważne rysy w życiu Staemmlerów, przedstawianych we wspomnieniach jako szczęśliwa, kochająca się rodzina, utrzymująca bliskie kontakty.
Owe rysy to przede wszystkim kłopoty najstarszego syna Wolfganga, duchownego, który wsparł Kościół Wyznający i tym samym stracił w 1934 roku stanowisko
kierownika Seminarium Kaznodziejskiego (Predigerseminar) we Frankfurcie nad
Odrą. W tym samym czasie inny z synów, Martin, był już od 1931 roku członkiem
NSDAP, a swoje poglądy harmonijnie łączył z pracą zawodową lekarza i patologa,
stając się jednym z ekspertów rozwiązywania kwestii rasowej w Rzeszy Niemieckiej – w 1933 roku ukazało się pierwsze wydanie jego książki Rassenpflege im völkischen Staat. Być może zatem emerytowanemu radcy konsystorza trudno było zająć jednoznaczne stanowisko w sprawach współczesnych wydarzeń politycznych,
a pisanie wspomnień mogło być swoistą ucieczką w przeszłość, w świat dzieciństwa i młodości, postrzeganych niemal jak utracona Arkadia. Zauważmy, że to
właśnie ten pierwszy okres życia, czas nauki i zdobywania pierwszych doświadczeń zawodowych, jest przedstawiony bardzo obszernie, z dbałością o szczegóły
z życia codziennego i rodzinnego, nawet jeśli zdarzają się błędy w opisie faktów
historycznych. Zaskakujące są na przykład spore nieścisłości w przedstawianiu
arcybiskupów gnieźnieńsko-poznańskich, dotyczące nawet kolejności pełnienia
przez nich urzędów metropolitów. Wiedza Staemmlera o katolicyzmie i Polakach,
zaprezentowana we wspomnieniach, jest zresztą dość powierzchowna i oparta
raczej na stereotypach, rozpowszechnionych zwłaszcza w tym pokoleniu poznańskich Niemców, które dorastało w XIX stuleciu i doświadczyło w dojrzałym już
wieku gwałtownej przemiany znanego im dotąd świata.
Dalsze losy rodziny Staemmlera, już po roku 1936 roku, także nie sprzyjały
bardziej jednoznacznym deklaracjom politycznym. Jak już wspomniałem, właściciel domu w Jenie, w którym mieszkali Staemmlerowie, po nocy kryształowej 9 liNajnowsze opracowania, zwłaszcza Manfreda Gailusa (historyka z Technische Universität
w Berlinie), dość krytycznie oceniają postawy duchownych związanych z Kościołem Wyznającym.
Według Gailusa, zwolennicy Kościoła Wyznającego często byli niemieckimi nacjonalistami, zasadniczo popierającymi system nazistowski, a ich zastrzeżenia dotyczyły tylko polityki wyznaniowej
Trzeciej Rzeszy. Gailus zwraca też uwagę, iż po wojnie Kościoły protestanckie nie dokonały krytycznej oceny swojej działalności z lat 1933-1945, zob. Manfred Gailus, Keine gute Performance. Die
deutschen Protestanten im „Dritten Reich”, w: Zerstrittene „Volksgemeinschaft”. Glaube, Konfession und
Religion im Nationalsozialismus, red. Manfred Gailus, Armin Nolzen, Göttingen 2011, s. 96-114.
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stopada 1938 roku został aresztowany, umieszczony w obozie koncentracyjnym
Buchenwald i zamordowany po kilku dniach. W tym czasie Wolfgang Staemmler,
zwolniony ze stanowiska dyrektora Seminarium Kaznodziejskiego i odesłany do
małej parafii niedaleko Halle, czynnie angażował się w działalność opozycyjnego
Kościoła Wyznającego. Mimo szykan ze strony Gestapo kierował kształceniem
młodych teologów, pragnących przyłączyć się do opozycyjnych struktur kościelnych w pruskiej prowincji Saksonia. W razie potrzeby nie uchylał się od obejmowania ważnych stanowisk, między innymi prezesury pruskiego Synodu Kościoła
Wyznającego w latach: 1936, 1939 oraz 1940. Za złamanie zakazu publicznych
przemówień został aresztowany i w 1941 roku skazany przez Sąd Specjalny w Wei
marze na rok więzienia. Wyrok oznaczał utratę prawa pełnienia urzędu duchownego ewangelickiego, ale dzięki kontaktom swego ojca otrzymał pracę w zakładzie
Misji Wewnętrznej we Freistatt w Dolnej Saksonii. Tu jednak wykazał się znaczną
nieostrożnością, opowiadając w 1943 roku w stołówce dwóm innym pracownikom
polityczny dowcip, ośmieszający nazistowski system polityczny oraz osobiście
Hitlera i Goebbelsa. Efektem było ponowne aresztowanie i wyrok trzech lat więzienia. W kwietniu 1945 roku został uwolniony przez żołnierzy amerykańskich
i powrócił do służby duszpasterskiej44.
Martin Staemmler kontynuował tymczasem swoją błyskotliwą karierę, obejmując w 1935 roku kierownictwo Instytutu Patologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz pełniąc w latach 1939-1942 funkcję rektora tej uczelni. Jego książka Rassenpflege im völkischen Staat była wielokrotnie wznawiana, osiągając łączny nakład
osiemdziesiąt jeden tysięcy egzemplarzy; opublikowano też skrócone jej wydanie,
przeznaczone dla żołnierzy Wehrmachtu. Martin Staemmler był poza tym autorem rozdziału o Żydach w medycynie w podręczniku „kwestii żydowskiej” oraz
współwydawcą miesięcznika „Volk und Rasse”, ukazującego się od 1933 roku.
Kiedy radca Stemmler przeszedł na emeryturę w 1930 roku, troje jego dzieci
pozostało w Polsce. Najstarsza córka Ruth, nauczycielka w Liceum Below Knothe w Poznaniu, w 1935 roku wyjechała do Rzeszy i dostała posadę nauczycielki w Kwidzynie (Marienwerder). Syn Gerhard pracował tymczasem w Poznaniu
jako specjalista do spraw kredytów w Krajowym Związku Spółdzielni Niemieckich
(Landesverband deutscher Genossenschaften). Był to najbardziej niepokorny
przedstawiciel licznego potomstwa radcy Staemmlera, który zaznał też twardych
metod wychowawczych swojego ojca. Jak wynika ze wspomnień innego z synów,
najmłodszego Christiana, radca Staemmler nie dopuścił do małżeństwa Gerharda
z młodą Niemką z Łodzi, mieszkającą przez kilka miesięcy w Poznaniu, nie krył
też dezaprobaty – tym razem bez powodzenia – dla kolejnej ślubnej wybranki,
pochodzącej z chłopskiej rodziny z Małek45 koło Brodnicy. W 1939 roku, tuż przed
Heinz Staemmler, Wolfgang Staemmler 1889-1970. Ein Lebensbild im Kirchenkampf, Elsterwerda 1985 (maszynopis w prywatnych zbiorach rodziny Staemmlerów).
45
Trudno jednoznacznie zidentyfikować tę miejscowość. W rękopisie wspomnień Johannesa
Staemmlera podana jest nazwa Groß Malken, podczas gdy wieś Małki określano niemiecką nazwą
Malken (bez przymiotnika Wielkie).
44
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Gerhard Staemmler (1898-1939)

wybuchem drugiej wojny światowej, Gerhard zaginął, a rodzina dopiero jesienią
dowiedziała się, że nie żyje46. W rodzinnej tradycji wiele lat krążyła wersja o śmierci w obozie koncentracyjnym w Sztutowie, ale akt zgonu stwierdza, iż Gerhard
powiesił się w celi aresztu w Wolnym Mieście Gdańsku 26 sierpnia 1939 roku.
Nie mniej tragiczny był los Siegfrieda Staemmlera, drugiego z synów mieszkających w Polsce. Siegfried był chirurgiem, dyrektorem niemieckiej kliniki w Bydgoszczy, a znany był nie tylko jako wzięty lekarz, lecz także działacz Deutsche
Vereinigung in Westpolen, organizacji mniejszości niemieckiej w województwach poznańskim i pomorskim. Będąc jednym z najbardziej znaczących Niemców w Bydgoszczy, Siegfried Staemmler został internowany na początku września 1939 roku przez polskie władze i skierowany w pieszej kolumnie na wschód.
Po kilku dniach marszu, kiedy kolumna znalazła się pod Łowiczem, a oddziały
Wehrmachtu były już na przedpolach Warszawy, Siegfried próbował pertraktować
z polską eskortą zwolnienie internowanych. Według jednej z relacji, w czasie gwałtownej rozmowy miał chwycić za lufę karabinu dowódcy konwoju, prowokując
strzał. Trafiony w głowę lekarz zmarł, a kilka minut później obok internowanych
pojawiły się niemieckie czołgi47. Zabójca Staemmlera, policjant Władysław Borkowski, został skazany na śmierć i stracony, ale w rodzinnej tradycji Staemmlerów
Erinnerungen an Gerhard von seinem Bruder Christian (maszynopis w prywatnych zbiorach rodziny Staemmlerów).
47
Marsch des Grauens, „Posener Tageblatt” z 19 września 1939 roku.
46
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Siegfried Staemmler (1892-1939)

przekazywana jest ustna tradycja, zgodnie z którą wdowa po zabitym miała prosić
o łaskę dla sprawcy śmierci jej męża.
Najbliższymi członkami rodziny, z którymi radca Staemmler i jego żona utrzymywali kontakt po 1930 roku, w czasie pobytu w Jenie, byli małżonkowie Bertheau. Pastor Lorenz Bertheau poznał najmłodszą córkę Staemmlerów Charlotte
w czasie, kiedy był wikariuszem (Hilfsprediger) w parafii św. Mateusza w Poznaniu
(Wilda) w latach 1911-1913. Po ślubie Lorenz Bertheau był pastorem w Szreterach/Schröttersdorf48 koło Bydgoszczy, a w latach 1922-1925 drugim proboszczem w Wolsztynie. Jako niepożądany cudzoziemiec (nie posiadał polskiego obywatelstwa) został w 1925 roku deportowany do Rzeszy i osiadł wraz z żoną oraz
synem w Bad Kösen, około trzydziestu kilometrów od Jeny. W latach trzydziestych
poparł, podobnie jak jego szwagier Wolfgang Staemmler, Kościół Wyznający, a za
odczytanie listu Synodu Wyznającego Ewangelickiego Kościoła Unii Staropruskiej
w 1935 roku trafił do aresztu.
Jena i Bad Kösen zostały zajęte w 1945 roku przez wojska amerykańskie, które jednak po trzech miesiącach wycofały się, umożliwiając włączenie obu miast do
radzieckiej strefy okupacyjnej Niemiec, przekształconej w 1949 roku w Niemiecką
Republikę Demokratyczną. Dzięki temu przejście od czasu wojny do czasu pokoju
48
Szretery/Schröttersdorf – wieś włączona w 1920 roku do obszaru Bydgoszczy jako dzielnica
Skrzetusko.
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Lorenz Bertheau (1886-1968)

dokonało się w obu miastach dość spokojnie, bez ekscesów, jakie stały się udziałem innych niemieckich miast zdobywanych przez Armię Czerwoną. Utworzenia
dwóch państw niemieckich małżonkowie Staemmler już nie doczekali. W 1945
roku zmarła żona radcy Staemmlera, Elisabeth z domu Lehnerdt, a sam radca i autor wspomnień zmarł w Bad Kösen w grudniu 1946 roku.
Wolfgang Staemmler, odsiadujący karę trzech lat pozbawienia wolności w Hanowerze, w kwietniu 1945 roku został uwolniony przez żołnierzy amerykańskich,
którzy mianowali go tymczasowym „dyrektorem więzienia”. Szybko wrócił jednak do służby duszpasterskiej, w latach 1946-1963 był przełożonym (z tytułem
Propst) okręgu kościelnego Wittenberg, obejmującego kilka superintendentur
na obszarze dawnego saskiego księstwa elektorskiego (Kurkreises Wittenberg).
W 1963 roku przeszedł na emeryturę, zmarł w 1970 roku w miejscowości Calbe/
Saale (obecnie w Saksonii-Anhalt). Krótko potem, w 1971 roku, zmarła w Bad
Kösen jego starsza siostra Ruth Staemmler, była nauczycielka w Bydgoszczy, Poznaniu i Kwidzynie.
Martin Staemmler zbiegł w 1945 roku z obozu radzieckiego koło Frankfurtu
nad Odrą i poddał się procedurze denazyfikacji w brytyjskiej strefie okupacyjnej.
Otrzymał stopień IV, czyli zwolennik (Mitläufer) systemu nazistowskiego, co oznaczało prawo do dalszego wykonywania zawodu. W 1950 roku został dyrektorem
Instytutu Patologiczno-Bakteriologicznego w Aachen, wspomógł też przygotowania do przekształcenia miejskiego szpitala w Aachen w klinikę uniwersytecką.
W 1960 roku przeszedł na emeryturę, ale nadal pracował jako kierownik działu
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Wolfgang Staemmler (1889-1970)

patologicznego w firmie farmaceutycznej Grunenthal w Stolberg koło Aachen.
Otrzymał też profesurę Uniwersytetu w Bonn oraz honorowe członkostwo Towarzystwa Medycznego w Aachen. Ostatnie lata życia spędził w Kilonii (Kiel), gdzie
mieszkała jego córka, zmarł w 1974 roku. Dopiero pod koniec XX i na przełomie
XXI wieku dokonano weryfikacji jego postawy w okresie Trzeciej Rzeszy. Okazało
się, że wystawiając pozytywną ocenę w procesie denazyfikacji, wzięto pod uwagę
głównie świadectwa dowodzące, iż członkostwa w partii nazistowskiej Staemmler
nie wykorzystywał przeciwko znajomym, współpracownikom i podległym mu
pracownikom. Badania historyczne przeprowadzone już po jego śmierci, począwszy od końca lat osiemdziesiątych XX wieku, skoncentrowały się głównie na opublikowanych przez zasłużonego profesora tekstach, wskazując na zawarte w nich
poglądy rasistowskie i antysemickie, uzasadniające między innymi konieczność
eliminowania ludzi „obcej rasy”. Badania te stały się podstawą podjętej w 2006
roku decyzji o odebraniu Staemmlerowi honorowego członkostwa Towarzystwa
Medycznego w Aachen49.
Lorenz Bertheau, zięć zmarłego w 1946 roku radcy Staemmlera, był po wojnie
nadal pastorem w Bad Kösen. Za publiczny sprzeciw wobec polityki wyznaniowej
Niemieckiej Republiki Demokratycznej poddawany był represjom, w tym aresz49
Gereon Schäfer, Carola Dober, Dominik Groß, Martin Staemmler – Patologe und Hochschullehrer im Dienst der nationalsozialistischen „Rassenpolitik”, w: Verfolger und Verfolgte. Bilder ärztlichen
Handelns im Nationalsozialismus, red. Richard Kühl, Tim Ohnhäuser, Gereon Schäfer, Münster 2010,
s. 69-86.
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towaniom. Jego i jego żonę dotknęła także tragedia – ich urodzony w 1918 roku
syn Johannes Bertheau, lekarz, zginął w 1950 roku w wypadku motocyklowym
w Hanowerze. Kilka lat wcześniej, w 1945 roku, małżonkowie Bertheau adoptowali osieroconego chłopca Petera Masera (ur. 1943), który już w szkole średniej
miał kłopoty polityczne. Kilka lat po ukończeniu studiów teologicznych w Halle
przeniósł się do Niemiec Zachodnich, gdzie został profesorem historii Kościoła
Uniwersytetu w Münster. Po przejściu na emeryturę wrócił do Bad Kösen, gdzie
mieszka do dziś. Jego przybrany ojciec Lorenz Bertheau przeszedł w stan spoczynku w 1962 roku, zmarł w 1968 roku. Charlotte Bertheau z domu Staemmler
zmarła w 1990 roku. Najmłodszy z rodzeństwa Staemmlerów Christian, chemik
pracujący w kombinacie węgla brunatnego, mieszkał w Lipsku, zmarł w 1996 roku
w Havelberg i spoczął na cmentarzu w Bad Wilsnack w Brandenburgii.
Wydawałoby się, że dzieje Staemmlerów to losy typowej niemieckiej rodziny
ze Wschodu, dla której – parafrazując słowa Marcelego Motty’ego z 1865 roku
– świat Polaków jest „obcy i nieznany jak puszcze środkowej Australii”50. Nic bardziej mylnego, gdyż słowa te można odnieść raczej do sytuacji okresu zaboru pruskiego. Wśród tych Niemców, którzy spędzili młodość lub wręcz wychowali się już
w międzywojennej Polsce, częściej niż do roku 1918 można było spotkać takich,
którzy znali język polski i polską kulturę. Takim właśnie Niemcem, urodzonym
50
Marceli Motty, Listy Wojtusia z Zawad. De omnibus rebus et quibusdam aliis. Felietony z lat 1865-1867, oprac. Zdzisław Grot, Tadeusz Nożyński, Warszawa 1983, s. 49. Autor odniósł swe słowa do
Polaków, dla których Poznań to tylko trzecia część miasta, bo dwie trzecie zajmuje świat urzędniczo-niemiecki, „tak nam obcy i nieznany jak puszcze środkowej Australii”.
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i wychowanym w Bydgoszczy, był wspomniany już Klaus Staemmler, syn tragicznie zmarłego w 1939 roku lekarza Siegfrieda. Klaus Staemmler przeżył śmierć
ojca jako nastolatek, uczestniczył w jego pogrzebie, a własnoręcznie napisaną
relację przesłał swemu dziadkowi do Jeny. Po wojnie mieszkał w Niemczech Zachodnich, gdzie stał się jednym z najbardziej znanych tłumaczy literatury polskiej.
Jego dziełem są przekłady na język niemiecki twórczości Jarosława Iwaszkiewicza, Zbigniewa Herberta, Stanisława Lema, Hanny Krall, Andrzeja Kuśniewicza,
Jerzego Andrzejewskiego i wielu innych pisarzy51.
Dokonania Klausa Staemmlera zostały dostrzeżone i nagrodzone w Polsce już
w latach siedemdziesiątych, ale najwyższe wyróżnienie spotkało go w 1992 roku.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza nadał mu wówczas tytuł doktora honoris
causa (dyplom przekazano w 1993 roku). Sam nagrodzony przekazał też część
swojego księgozbioru Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu. W wywiadach, jakich Staemmler udzielił polskiej prasie, a także w poświęconych mu opracowaniach próżno jednak szukać szczegółów z czasów młodości spędzonej w Bydgoszczy, a tym bardziej z okresu wojny, w tym z września 1939 roku. Jak sam mówił
w jednym z wywiadów:
[…] przepaść między Niemcami i Polakami, jaka zaistniała w wyniku hitlerowskiej wojny, a także przedtem, była głęboka i szeroka. Jeśli dzięki mojej działalności jako tłumacza uda mi się
trochę przysypać tę przepaść, przyczynić się do tego, aby przez mały mój wkład spełniło się
oczekiwane pojednanie większości członków obu narodów – tak polskiego jak niemieckiego – to
moja praca będzie mi wynagrodzeniem, które da mi zadowolenie52.

Wspomnienia Johannesa Staemmlera zostały spisane w księdze i były w posiadaniu rodziny Klausa Staemmlera. Obecnie są własnością Johannesa Staemmlera, emerytowanego pastora z Erfurtu, wnuka Wolfganga i prawnuka autora
wspomnień. Po raz pierwszy o istnieniu „zapisek” poinformowała mnie Margret
Staemmler, wdowa po Klausie Staemmlerze, od której otrzymałem kilka informacji, pisząc biogram dla Polskiego Słownika Biograficznego53. O rękopisie wspomnień
dowiedziałem się jednak dopiero w 2003 roku, kiedy otrzymałem kopie kilku
stron od Kathariny Kunter, historyczki Kościoła z Niemiec. Niestety, nie udało
mi się wówczas uzyskać dostępu do całości manuskryptu, ale wróciłem do sprawy
w ostatniej fazie przygotowywania książki o dziejach protestantyzmu w Poznaniu, wydanej w 2015 roku. Dopiero wtedy udało mi się – za pośrednictwem profesora Petera Masera – nawiązać kontakt z pastorem Johannesem Staemmlerem
z Erfurtu, czego efektem jest niniejsza publikacja.
Szerzej o dokonaniach Klausa Staemmlera oraz pełen wykaz jego przekładów zob. Jan Papiór,
Von der verstummten Feder eines modernen deutschen Übersetzters – In Memoriam Klaus Staemmler
(1921-1999), „Studia Niemcoznawcze” 2000, t. 20, s. 339-368.
52
Klaus Staemmler, Dlaczego tłumaczę, „Współczesność” 1970, nr 20, s. 11, cyt. za Krzysztof
A. Kuczyński, Klaus Staemmler, tłumacz i popularyzator literatury polskiej w Republice Federalnej Niemiec, „Acta Universitatis Lodzensis”, Folia Litteraria 1, 1981, s. 123-124.
53
Staemmler, Johannes Eduard August, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 41, Warszawa-Kraków
2002, s. 447-449.
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