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Aleksandra Ziółkowska-Boehm

Smętek na tropach Wańkowicza

„Na tropach Smętka” należy do najbardziej znanych i uznanych książek Melchiora 
Wańkowicza. Wywołała pochwały i pozytywne reakcje, także kontrowersje i kry-
tykę. Znajdowano nieścisłości, niepoprawnie przywoływane imiona. Zarzucono 
pisarzowi, że wymieniając nazwiska osób walczących o polskość, naraził ich na re-
presje ze strony Niemiec, a gdy wybuchła druga wojna światowa – na śmierć. Jed-
nym z ważniejszych dokumentów, które przytaczam, jest oświadczenie kierownika 
naczelnego Związku Polaków w Niemczech dr. Jana Kaczmarka, że pisarz konsulto-
wał maszynopis. Przed wydaniem usunięto nazwiska osób, które działały w ukryciu, 
pozostawiono jedynie osoby walczące jawnie. Z rozmowy z Wańkowiczem zapamię-
tałam, że usunięto nazwiska około 30 osób.

Dokumenty i opinie Polaków wdzięcznych za książkę, piszących, że była dla wie-
lu rodzin jak biblia, są zachowane w archiwum pisarza, które jest w moim posiada-
niu1. Do Wańkowicza przychodziły listy z poprawkami, wszystkie są przechowywane 

1  Melchior Wańkowicz zapisał mi w darze swoje archiwum, także zadedykował ostatnią 
książkę „Karafka La Fontaine’a”. W Polsce i zagranicą ukazały się następujące publikacje, 
które poświęciłam Wańkowiczowi i jego twórczości: „Blisko Wańkowicza” (Wydawnic-
two Literackie, Kraków 1975, 1978, 1988); „Na tropach Wańkowicza” (Polskie Towarzy-
stwo Wydawców Książek, Warszawa 1989; 2 wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa 1999); 
uzupełnione wznowienie: „Na tropach Wańkowicza po latach” (Prószyński i S-ka, War-
szawa 2009); „Proces M. Wańkowicza 1964 roku” (Nowe Wydawnictwo Polskie, War-
szawa 1990); „Wokół Wańkowicza” (PIW, Warszawa 2019); „Melchior Wańkowicz Po-
land’s Master of the Written Word”, przedmowa: Charles S. Kraszewski, tłumaczenie: 
Agnieszka Maria Gernand (Lexington Books, Lanham 2013, 2017).
Wstęp i przypisy m.in.: M. Wańkowicz: „Reportaże zagraniczne” (Wydawnictwo 
Literackie, Kraków 1981), „Dzieła emigracyjne” i „Dzieła powojenne Melchiora 
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we wspomnianym archiwum. Pisarz zmarł w 1974 roku – kiedy ukazało się kolejne 
wznowienie „Na tropach Smętka” (w serii Dzieła Wybrane, IW PAX i WL w Krako-
wie). Opiekowałam się tą serią – aż do ostatniego tomu. Pisarz poprosił mnie o jej 
prowadzenie i także upoważnił do tego.

Listy i notatki z poprawkami zebrane w archiwum zostały wykorzystane, 
uwzględnione w wydaniu „Na tropach Smętka” z 1974 roku. Jest ono według Grze-
gorza Nowaka – pasjonata tematu „Wańkowicz” – cenne, bo zawiera liczne popraw-
ki. Pisze on o swoich badaniach poszczególnych wydań w Posłowiu do niniejszego 
tomu, niezwykle ważnego właśnie z powodu uzupełnień, poprawek i wyjaśnień, któ-
re starannie zaprezentował w przypisach.

Przypomnę losy książki.
W czerwcu 1935 roku Wańkowicz pływał kajakiem po Mazurach, a samochodem 

objechał pozostałe tereny Prus Wschodnich. Towarzyszyła mu czternastoletnia cór-
ka Marta. Byli w Ełku, Mikołajkach, Giżycku, Rucianem, przepłynęli jeziora Uplik, 
Mokre i Gardyńskie, poprzez Bełdany, Guziankę Wielką i Małą wypłynęli na Nidzkie, 
potem jeziorem Wiartel do Lip, stamtąd do Piszu. Celem wyprawy było zaznajomie-
nie się z życiem polskiej ludności odciętej od Macierzy. Zanim Wańkowicz wyruszył 
w tę podróż, postarał się o glejt od naczelnego redaktora organu hitlerowskiego „Der 
Angriff ”, Schwarza van Berka, który zamówił u pisarza artykuł „Ein Pole erlebt Ost-
preussen” (w wolnym tłumaczeniu: „Prusy Wschodnie oczami Polaka”). Wańkowicz 
zamierzał użyć tego zamówienia jako kamuflażu wobec władz hitlerowskich. Rezul-
tatem wyprawy był reportaż o charakterze także politycznym, barwny opis przygód 
i zapis rozmów, książka, która zyskała ogromną popularność.

Wańkowicz „Na tropach Smętka” uważał za swoją pierwszą książkę pisaną ze 
świadomym zamiarem literackim, toteż przygotował się do pisania bardzo starannie 
(pisarz przytoczył obszerną bibliografię). Jej powodzenie było ogromne. „Na tro-
pach Smętka” miało przed wojną sześć wydań w ciągu czterech lat. Dwa pierwsze 
w 1936 roku; ostatnie wydanie przedwojenne w 1939 roku zdjęli Niemcy z maszyn 
drukarskich w Bydgoszczy. O książce pisały ówczesne znakomitości: Jan Stanisław 
Bystroń, Konrad Górski, Adam Grzymała-Siedlecki, Paweł Hulka-Laskowski, Juliusz 
Kaden-Bandrowski, młody wtedy Alfons Klafkowski, Gustaw Morcinek, Wojciech 

Wańkowicza” (Wydawnictwo Polonia, Warszawa, seria 1990–1992), „Melchior i Krysty-
na Wańkowiczowie. Korespondencja” („Twój Styl”, Warszawa 1993), „Korespondencja 
Jerzy Giedroyc – Melchior Wańkowicz” (Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”, War-
szawa 2000), „King i Królik. Korespondencja Zofii i Melchiora Wańkowiczów”, 2 tomy 
(„Twój Styl”, Warszawa 2004). Redakcja, posłowia do 16-tomowej serii Dzieła Melchiora 
Wańkowicza obejmującej także niewydane wcześniej tytuły na temat Wołynia i „Ziemia 
za wiele obiecana” (Prószyński i S-ka, Warszawa 2009–2012).
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Natanson, Mieczysław Niedziałkowski, Wincenty Rzymowski, Zofia Starowieyska-
-Morstinowa, Jan Wiktor i wielu innych.

W 1936 roku Zygmunt Jasiński pisał:

Wszystkie wiekowe, a karygodne omyłki, niedopatrzenia, zaniedbania polskiej poli-

tyki państwowej w stosunku do Prus Wschodnich, odzywają się w tej książce z niesły-

chaną mocą, bez jadu i nienawiści, jednak z możliwie największym obiektywizmem. 

Prawda, jest ból i gorycz, ale nie ma tu sceptycyzmu w możliwość naprawienia krzywd, 

są głębokie tony patriotycznego oburzenia, ale nie ma szowinistycznego szczucia, jest 

pasja zachłannego szperacza polskości, ale nie ma samozakłamywania się i łudzenia. 

[…] Niezwykle aktualna, niezwykle ciekawa, niezwykle potrzebna książka2.

„Na tropach Smętka” zyskała ogromne uznanie i popularność dzięki ciekawej 
formie, ale przede wszystkim dlatego, że autor poruszył w niej sprawy dotychczas 
nieznane, pokazał żywe przykłady polskości na ziemiach Warmii i Mazur. Co więcej, 
przepowiedział wybuch wojny, umieścił w książce grafikę z zegarem odtwarzającym 
trzy lata wcześniej to, co miało się zdarzyć we wrześniu 1939 roku: przebieg ataku 
z morza, lądu i powietrza.

Szóstego września 1939 roku Wańkowicz znajdował się w Lublinie. Tego dnia 
Niemcy dokonali nalotu na miasto. Po nalocie Wańkowicz, chcąc zorientować się 
w sytuacji na froncie, zaczął słuchać różnych stacji radiowych i natrafił na audycję 
w języku polskim, nadawaną przez rozgłośnię wrocławską. Spiker, którym był znany 
renegat Stefan Olpiński, zapowiadał, że Niemcy są „na tropach Wańkowicza” i że za-
gony hitlerowskie dosięgną go w Polsce. Jak wiadomo, buńczuczne te zapewnienia 
nie zostały zrealizowane. Pisarz przedostał się do Rumunii.

*

Jak mówił po latach Wańkowicz, który sam nie znał szczegółów, na Wybrzeżu 
w 1945 roku znaleziono wśród stert makulatury książkę odbitą na powielaczu pismem 
maszynowym. O charakterze publikacji pouczał odbity na pierwszej stronie napis: 
Streng vertraulich (ściśle poufne). Egzemplarze były numerowane (znaleziono numer 
193). Motywy wydania w języku niemieckim tej publikacji podane zostały we wstępie 
– w nocie wydawcy – Bund Deutscher Osten (BDO, Związek Niemieckiego Wschodu):

2  Z. Jasiński, „Na tropach Smętka” (recenzja książki M. Wańkowicza, „Na tropach Smęt-
ka”, Warszawa 1936), „Morze” 1936, nr 12, s. 18–19 (wycinek uzyskany dzięki uprzejmo-
ści Krzysztofa Zajączkowskiego).
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Obywatel narodowości polskiej, Wańkowicz, który w 1935 roku podróżował kajakiem 

po Mazurach i objechał samochodem pozostałe tereny Prus Wschodnich, przedstawił 

w niniejszej książce swe wrażenia z tej podróży.

Dzieło to zostało w Polsce szeroko rozpowszechnione, a prawie wszystkie polskie 

gazety zamieściły bardzo pochlebne recenzje. W wyraźnie tendencyjnej formie od-

dane są w nim polskie poglądy na temat Prus Wschodnich. Tajna Policja Państwo-

wa (Gestapo) wobec jawnej wrogości wywodów autora zmuszona została do zakazu 

wydania tej książki w Niemczech, ponieważ jednak utwór jest bardzo cennym przy-

czynkiem do poznania polskich metod walki narodowościowej, udzieliła zezwolenia 

Związkowi Niemieckiego Wschodu na tłumaczenie tej książki i rozprowadzenie jej 

wśród zaufanych, zainteresowanych osobistości.

Ten fakt należy wziąć pod uwagę przy posługiwaniu się książką3.

A więc germański, nordycki duch Smętka – zaczerpnięty z literatury kaszubskiej, 
przywołany przez Żeromskiego, odkrywany na każdym kroku w czasie wędrówki 
Wańkowicza po Prusach Wschodnich, zaklęty w jego barwnym reportażu – przedo-
stał się i do niemieckiego czytelnika jako Streng vertraulich. Jako unaocznienie me-
tod polskiej walki o polskość, jako symbol zmagania się germanizmu ze słowiańsko-
ścią bałtyckiego pobrzeża4.

W archiwum Wańkowicza znajdują się fotokopie korespondencji w sprawie „Na 
tropach Smętka” między nadprezydentem Prus Wschodnich Erichem Kochem, am-
basadorem Niemiec w Polsce (od marca 1931 roku do 1 września 1939 roku) Han-
sem-Adolfem von Moltkem i ówczesnym przewodniczącym organizacji skupiającej 
Niemców z krajów Europy Wschodniej Bund Deutscher Osten Theodorem Oberlän-
derem5, w której dociekano, kto umożliwił wyjazd Wańkowicza na ziemie Warmii 
i Mazur, kto przyczynił się do tego, że mógł występować jako korespondent gazety 
„Der Angriff ”.

Oberländer już 21 grudnia 1936 roku pisał do jednego z działaczy BDO: 

Egzemplarz książki Wańkowicza, którą najpierw musiałem szybko wysłać do Berlina, 

otrzyma Pan w najbliższych dniach. Od dawna już nie miałem w ręku tak interesują-

cego przykładu polskiej roboty. Niektórych oskarżeń w żadnym wypadku nie można 

3  Archiwum Melchiora Wańkowicza – materiały dotyczące książki „Na tropach Smętka”.
4  Zob. G. Giżejewski, „Podróż Wańkowicza po Prusach Wschodnich. Na tropach Smętka 

w świetle dokumentów niemieckich”, „Biuletyn IPN” 2021, nr 9, s. 109–121.
5  Theodor Oberländer po wybuchu wojny miał swój udział w okrucieństwach akcji 

„Nachtigall” we Lwowie (zamordowanie Boya, Bartla i innych), a w RFN, pod rządami 
kanclerza Adenauera kierował ministerstwem do spraw przesiedleńców.
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pozostawić bez komentarza. W związku z tym prosiłbym o dostarczenie mi jak naj-

szybciej materiałów w sprawie Lanca6, Kiwickiego7 i innych. Niech pan pomyśli, jakie 

to wrażenie wywrze na Niemcach w Polsce, gdy tego rodzaju oskarżenia pozostaną 

bez odpowiedzi.

W liście z 3 marca 1937 roku Oberländer zapowiedział niemieckiemu MSZ prze-
słanie egzemplarza książki Wańkowicza i jednocześnie zakładał, „że ministerstwu uda 
się jak najszybciej uzyskać zakaz rozpowszechniania tej książki w Polsce. Chodzi tu bo-
wiem nie tylko o ciężką obrazę Niemiec w ogóle, lecz także obrazę samego Führera”.

Piątego marca przyszła odpowiedź z MSZ, że departament prawny „nie tylko zgło-
sił zastrzeżenie wobec tej książki, lecz wystąpił do władz polskich z wnioskiem o wy-
cofanie jej z rynku”. Naciski na Warszawę w sprawie wydania zakazu rozpowszech-
niania jej w Polsce i próba wycofania „Na tropach Smętka” ze sprzedaży z polskich 
księgarń okazały się – jak wiadomo – bezskuteczne. Po ukazaniu się książki przed 
Wańkowiczem automatycznie zamknęły się granice Rzeszy, a książka znalazła się tam 
na indeksie.

*

Niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych próbowało przygotować wypra-
wę „Antysmętka” do Polski. Zdecydowano wysłać do Warszawy Heinricha Hause-
ra, kilkakrotnie cytowanego przez Wańkowicza pisarza niemieckiego, który zaata-
kowałby książkę, przygotowując kontrreportaż o niedoli mniejszości niemieckiej 
w Polsce. Podróż ta, odkładana kilka razy, miała się odbyć jesienią 1939 roku.

Warta przytoczenia jest reakcja prasy niemieckiej na książkę Wańkowicza8. Cało-
kolumnowy artykuł wstępny poświęcił tej książce berliński dwutygodnik „Ostland” 
(Berlin, kwiecień 1937 roku). Artykuł nosił tytuł: „Eine polnische Provokation” (Pol-
ska prowokacja). Wańkowicz jest w nim scharakteryzowany jako notorischer Lügner 
(notoryczny kłamca). Niepodpisany autor prostuje kilka błędów i nieścisłości histo-
rycznych Wańkowicza (merytorycznie zupełnie nieistotnych). Stawia pod znakiem 
zapytania opisane wypadki niemieckiego terroru wyborczego w 1920 roku, poza tym 
wykazuje się naiwnością, pisząc, że Wańkowicz nie oparł się w ocenie stosunków 

6  Jerzy Lanc (1901–1932) – s. Jerzego, polski nauczyciel w jedynej polsko-ewangelickiej 
wówczas na Mazurach szkole w Łęgu koło Piasutna (niem. Piassutten, od 1938 roku Seen-
walde), dziś w gm. Świętajno, pow. szczycieński. Zginął w tajemniczych okolicznościach.

7  Niestety, Wańkowicz często pomijał imiona swoich bohaterów, niemniej przy współczes-
nym stanie wiedzy nie ma problemów z ich identyfikacją.

8  Materiał w Archiwum Melchiora Wańkowicza.
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narodowościowych Prus Wschodnich na oficjalnej niemieckiej statystyce. Pokazu-
je także ignorancję czy wręcz złą wolę – zarzucając pisarzowi, że mowę Mazurów 
uważa za jeden z dialektów języka polskiego. Pisze, jakby zapominając, że dialekt ów 
bliższy jest polskiemu językowi literackiemu niż dialekty dolnoniemieckie literackiej 
niemczyźnie.

Na argumentach „Ostlandu” oparł się K.H., autor artykułu o książce Wańkowicza 
w „Berliner Tageblatt” (20 maja 1937 roku), utrzymanego w tonie nieco przyzwo-
itszym. Artykuł ten podbudowany jest szerszymi rozważaniami natury politycznej. 
„Niemcy – czytamy– już dawniej zdawali sobie sprawę z tego, że zbliżenie polsko-
-niemieckie nie znalazło poklasku wszystkich partii polskich. Powodzenie książki 
Wańkowicza świadczy, że nastroje antyniemieckie są w społeczeństwie polskim  
silne. Wszystko to nie pomaga sprawie zbliżenia polsko-niemieckiego”.

Książkę zaatakował również organ niemieckich mniejszości w Polsce, „Posener 
Evangelisches Kirchenblatt”, sugerując, że jej wydanie wraz z ilustracjami i sprzedaż 
za około 10 złotych nie może się kalkulować, dlatego też musiała ona zostać wydana 
„na polecenie jakichś czynników propagandowych”. Wańkowicz był więc zdaniem 
niemieckich recenzentów einer der gefährlichsten Polen (jednym z najniebezpiecz-
niejszych Polaków).

Jak książka „Na tropach Smętka” przetrwała próbę czasu, pisał w 2010 roku  
Robert Traba:

Warstwa reporterska pozostaje ciągle najważniejszym, niezwykłym doświadczeniem 

obcowania ze światem, który bezpowrotnie odszedł. Wańkowicz nie był osamotniony 

w odkrywaniu tego świata. Niepodległa Polska w nowych granicach, atmosfera odwo-

ływania się do ludowości i etniczności narodu wyznaczyły czasami prekursorskie, fa-

scynujące tematy poznawcze. Popularne stały się przewodniki Mieczysława Orłowicza, 

z których jeden prowadził czytelnika przez malowniczy krajobraz kulturowy Mazur 

Pruskich i Warmii (1923). Poczytnością cieszyły się reportaże Jędrzeja Giertycha („Za 

północnym kordonem”, 1934) oraz Ksawerego Pruszyńskiego, który z wnikliwością na 

łamach krakowskiego „Czasu” opisywał historyczno-kulturowo-polityczne realia po-

morsko-gdańskie. Nikt jednak popularnością nie doścignął „Na tropach Smętka”. Przebił 

się nim Wańkowicz do głównego nurtu polskiej publicystyki głównie dzięki plastycznej 

narracji bazującej na autentyzmie ustnego przekazu napotykanych bohaterów. Ich po-

stacie, losy, autobiografie opowiadane z zachowaniem tak bliskiego językowi polskiemu 

dialektu mazurskiego są do dzisiaj jednym z najcenniejszych świadectw tamtego czasu9.

9  R. Traba, „Wstęp”, w: M. Wańkowicz, „Na tropach Smętka”, Prószyński i S-ka, Warsza-
wa 2010, s. 189.


