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Zamek malborski w XX w. (do 1960 r.)  
w niemieckiej i polskiej narracji historycznej. 

Dziedzictwo nasze czy obce? 

Na obszarach, które w 1945 r. po II wojnie światowej, na 
mocy ustaleń Wielkich Mocarstw podczas konferencji po-
czdamskiej weszły w skład państwa polskiego, znajduje się 
bardzo wiele obiektów zabytkowych o skomplikowanym 
kontekście historycznym. Administracja polska, obejmując 
je w posiadanie, na ogół po kilku miesiącach zarządu wojsk 
sowieckich, często w bardzo złym stanie technicznym lub 
całkowicie ograbionych, musiała sobie po pewnym czasie 
zadać pytanie, co dalej z tymi zabytkami, całkowicie lub 
jedynie w części wpisanymi w dzieje państwa polskiego, 
uczynić. I tak chociażby na ziemiach północno-wschodnich 
pałac w Kamieńcu (powiat suski), podpalony przez wojska 
sowieckie w 1945 r., noszący do tego momentu nazwę Finc-
kenstein, zwany „Wersalem Północy”, związany wówczas ze 
słynnym rodem zu Dohna-Slobitten, można łączyć z dzie-
jami Polski tylko jedynie przez pobyt tam Napoleona wraz 
z hrabiną Marią z Łączyńskich Walewską. Jeszcze większy 
problem łączył się z pałacem Otto von Bismarcka w Warcinie 
(na południe od Słupska), posiadanym w marcu 1945 r. przez 
synową Sybille von Bismarck z domu von Arnim (popełniła 
samobójstwo). Postać premiera Prus była na tyle znienawi-
dzona przez napływającą ludność polską, że zniszczono jego 
popiersie, a grobowiec rodowy wysadzono w powietrze. Na 
szczęście pałac ocalał i służy dziś szkole leśnej. Jednak zdecy-
dowanie bardziej skomplikowanym przypadkiem, ze wzglę-
du na zaszłości historyczne, jest zamek malborski. 

Ograniczone ramy rozdziału pozwolą autorowi jedynie 
zwrócić uwagę na niektóre, wybrane aspekty problemu, ilu-
strujące zjawiska dostrzegalne od końca XIX w., począwszy 
od wykorzystywania zamku malborskiego do kreacji naro-
dowej narracji kierowniczych kręgów II Rzeszy Niemieckiej 
w warunkach jej mocarstwowej pozycji w Europie, poprzez 
okres nazistowski, kiedy owa narracja rozwijała elementy do-
tychczas już widoczne w koncepcji „Kulturträgerów”, jednak 
coraz częściej nabierała cech rasistowskich i antypolskich. 
I w końcu autor odniesie się do okresu polskiego po 1945 r. 
kiedy zamek, obciążony trudną przeszłością krzyżacką oraz 
nacjonalizmem niemieckim, był nie tylko uważany za obiekt 
obcy, a nawet więcej, za wrogi Polakom i Polsce, co mogło się 
skończyć rozbiórką i tak już mocno zniszczonej substancji ar-
chitektonicznej. Końcowe części niniejszego tekstu poświę-
cone będą osobom, które w pierwszych latach powojennych 
przyczyniły się do uratowania zamku malborskiego, czego 

efektem było ocalenie zabytku i stworzenie atmosfery do 
prac zapobiegawczych, a następnie odbudowy.

Początek XX w. to dla zamku malborskiego okres końco-
wej fazy steinbrechtowskiej restauracji Zamku Wysokiego, 
wspieranej nie tylko mecenatem państwa niemieckiego, ale 
również znaczącym udziałem organizacyjnym i finansowym 
czynnika społecznego w postaci dobrze już rozpoznanej 
działalności od 1884 r. Towarzystwa Odbudowy i Upiększa-
nia Zamku Malborskiego (Verein für die Herstellung und Au-
sschmückung der Marienburg)1. Zrzeszało ono stosunkowo 
liczną elitę administracji państwowej, oświatowo-naukową 
i ziemiańską, głównie z terenu Prus Zachodnich, zaangażo-
wanych w mający długą tradycję (od przełomu XVIII/XIX w.) 
troski o promocję idei restauracji zamku, o stan architekto-
niczny i wyposażenie wnętrz zamku malborskiego. Nie ule-
ga wątpliwości, że trudno dostrzec jakieś większe różnice 
w historycznym pojmowaniu tego wybitnego zabytku jako 
dzieła kultury niemieckiej2 pomiędzy tym szacownym śro-
dowiskiem a władzą państwową. Wyrazem tego był zwyczaj, 
że każdorazowo przewodniczącymi Towarzystwa byli nad-
prezydenci Prus Zachodnich (w końcowej fazie po 1919 r. 
– Prus Wschodnich), a w składzie zarządu dominowali wyżsi 
urzędnicy pruscy3. Członkostwo wiązało się z obowiązkiem 
corocznej składki w wysokości 3 marek. W 1902 r. miały miej-
sce uroczystości z udziałem rodziny cesarskiej, połączone 
z poświęceniem kościoła na Zamku Wysokim (ryc. 1). Był to 
niewątpliwie szczytowy moment w kreowaniu trwającej już 
w XIX stuleciu, a szczególnie w jego drugiej połowie, naro-
dowej narracji i symboliki wokół tego zabytku o szczególnej 
wartości dla średniowiecznej sztuki warownej. 

Wymowa propagandowa tej uroczystości, mającej miej-
sce dnia 5 czerwca wspomnianego roku, była jednak bar-
dziej złożona, z małym tylko naciskiem na zakon niemiecki. 
Nie był on w tym okresie, jako korporacja zakonna, nawet 
obecny w cesarstwie (wielki mistrz zakonu niemieckiego – 
Eugen von Osterreich wysłał jedynie delegację z Wiednia 

1 Knapp 1990: 88; Lewalski 1995: 149–166; Arszyński 2007: 157; Siuciak 
2009: 93–111.

2 Wyraźnie wspomniano o tym w odezwie Towarzystwa ze stycznia 1892 r., 
traktując zamek malborski jako wspaniały pomnik niemieckiej kultury 
i średniowiecznej sztuki budowlanej, zob. N.N. 1902: 6.

3 Lewalski 1995: 165.

Wiesław Sieradzan 

135–145



136 ARCHAEOLOGICA HEREDITAS • 16

Wiesław Sieradzan 

Ryc. 1.  Strona tytułowa publikacji okolicznościowej Hohenzollern-
Jahrbuch, 1902

Fig. 1.  Title page of the occasional publication Hohenzollern-Jahrbuch, 
1902

Ryc. 2.  Książę pruski Albrecht i cesarz Wilhelm II wraz z małżonką Augustą Wiktorią w pochodzie z przedstawicielami joannitów i krzyżaków na zamku 
malborskim 5 czerwca 1902 r. (źródło: Hohenzollern-Jahrbuch, 1902)

Fig. 2.  Prussian prince Albrecht and emperor Wilhelm II together with his wife Augusta Victoria in march with representatives of the Knights of St. John 
and the Teutonic Knights at the Malbork Castle on June 5, 1902 (source: Hohenzollern-Jahrbuch, 1902)

Ryc. 3.  Cesarz Wilhelm II jako patron joannitów na portrecie autorstwa 
Arthura von Ferraris, 1902 (źródło: Hohenzollern-Jahrbuch, 
1902)

Fig. 3.  Emperor Wilhelm II as patron of the Knights of St. John in the 
painting by Arthur von Ferraris, 1902 (source: Hohenzollern-
Jahrbuch, 1902)
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i Utrechtu), stąd główny akcent położono na osadzenie joan-
nitów w Niemczech4. Samo wydarzenie, dzięki zachowanym 
źródłom pisanym w Archiwum Państwowym w Elblągu z sie-
dzibą w Malborku oraz fotografiom, jest powszechnie zna-
ne, nie tylko jako przykład wielkiej teatralizacji w przestrzeni 
miejskiej i zamkowej, ale również jako wyraz instrumentali-
zacji zamku malborskiego w polityce Hohenzollernów (ryc. 
2). Aspekty odnoszące się do restauracji zabytku, którą ce-
sarz Wilhelm II bardzo się interesował na co dzień5, miały 
w czasie uroczystości tylko drugorzędne znaczenie. Podczas 
uroczystego przyjęcia na zamku cesarz Wilhelm II wzniósł 
toast połączony z krótkimi przemowami. W jednej z nich 
padły charakterystyczne dla polityki historycznej Wilhelma II 
słowa związane symboliczną rolą Malborka w dziejach Nie-
miec: Jetzt ist es wieder so weit. Polnischer Űbermut will dem 
Deutschtum zu nahe treten, und Ich bin gezwungen, Mein 

4 Wydarzenie to szczegółowo opisał A. Dobry (2018: 56–71).
5 Wilhelm II był na zamku malborskim około 40 razy. Nawet po abdykacji, 

podczas pobytu w Doorn w Holandii otrzymywał corocznie albumy ilu-
strującymi postęp prac restauracyjnych. W zamian przesyłał konserwato-
rowi zamkowemu – po 1922 r. był nim Bernhard Schmid – swoje zdjęcia 
portretowe wraz z życzeniami dalszych sukcesów na polu restauracji.

Volk aufzurufen zur Wahrung seiner nationalen Güter. Und 
hier in der Marienburg spreche Ich die Erwartung aus, daß 
Alle Brüder des Ordens St. Johannis immer zu Dienstn stehen 
werden, wenn Ich sie rufe, deutsche Art und Sitte zu wahren6. 

Cesarz Wilhelm II (ryc. 3–5) wykorzystał okazję (związaną 
również z zakończeniem I etapu prac nad restauracją Zam-
ku Wysokiego) sprowadzenia joannitów do Niemiec jako 
sposobność do podkreślenia narodowego charakteru zam-
ku malborskiego, zbudowanego przez Zakon jako forpoczty 
niemczyzny na kresach cesarstwa, promieniującego kulturą 
na sąsiednie kraje i pokazujące wyższość Niemców nad inny-
mi narodami (ryc. 6). Zacytowany wyżej fragment zawierał 
silne antypolskie akcenty oraz apel o potrzebę mobilizacji 
przeciw polskiemu zagrożeniu, co wywołało szeroki rezonans 
wśród Polaków w zaborze austriackim, ale również krytykę 
wewnątrz Rzeszy. Zamek malborski jawił się w świadomości 

6 Borchert 2006: 294.

Ryc. 4.  Wilhelm II w Doorn, 1923 r. (źródło: BU UMK, D. 797/50, R. 
506)

Fig. 4.  Wilhelm II in Doorn, 1923 (source: BU UMK, D. 797/50, R. 506)

Ryc. 5.  Autograf wraz z dedykacją Wilhelm II dla Bernharda Schmida, 
1923 r. (źródło: BU UMK, D. 797/50, R. 506)

Fig. 5.  Autograph with dedication of Wilhelm II to Bernhard Schmid, 
1923 (source: BU UMK, D. 797/50, R. 506)

Ryc. 6.  Żołnierze niemieccy przebrani za Krzyżaków w bramie do 
Zamku Wysokiego, 5 czerwca 1902 r. (źródło: Hohenzollern-
Jahrbuch, 1902: 7)

Fig. 6.  German soldiers dressed as Teutonic Knights at the gate to 
the High Castle, June 5, 1902 (source: Hohenzollern-Jahrbuch, 
1902: 7)
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cesarza Wilhelma II, ale również chyba większości uczestni-
ków tego wielkiego wydarzenia, jako wielki bastion niemczy-
zny na zagrożonym przez Słowian Wschodzie7.

Kolejnym wydarzeniem ilustrującym niemiecką narra-
cję historyczną w odniesieniu do zamku malborskiego było 
słynne „Propagandashow”, urządzone przez nazistów 19 
maja 1940 r., związane z uroczystością powrotu (Heimho-
lung) do Malborka chorągwi krzyżackich z Krakowa. Były to 
wprawdzie jedynie kopie zaginionych chorągwi, ale przekaz 
tego aktu był jednoznaczny: zwycięski Wehrmacht przekre-
śla klęskę grunwaldzką i naprawia historyczne krzywdy. Na 
zamek malborski przybyli wówczas wyżsi przedstawiciele 
NSDAP z Hansem Frankiem i Albertem Forsterem na czele 
oraz przedstawiciele armii niemieckiej. Sama uroczystość 
miała niezwykle uroczysty, propagandowy charakter (ryc. 
7–9), a transmisja radiowa na całe Niemcy jeszcze bardziej 
wzmocniła jej efekt. 

Na marginesie warto dodać, że nie był to pierwszy raz, 
kiedy władze niemieckie wykorzystały to wówczas bardzo 
popularne i nowoczesne medium do akcji propagandowej 
przeciw Polsce. W latach 20. XX w. bardzo ważnym ich za-
miarem było wywołanie zainteresowania Prusami Wschod-
nimi, prowincją – na skutek posiadania przez Polskę Pomorza 
Gdańskiego – zagrożoną oraz oddzieloną od Niemiec i przy 
tym stosunkowo zacofaną gospodarczo. Malbork ze swoją 
średniowieczną warownią stawał się w tych okolicznościach 
symbolem nieco zapomnianego niemieckiego Wschodu, 
całych Prus Wschodnich, zagrożonych przez Polskę. Niemcy 
wykorzystali tu obchody 650-lecia uzyskania przez Malbork 
praw miejskich, która przypadało 27 kwietnia 1926 r. Obcho-

7 Torbus 2013: 208.

.Ryc. 7.  Przemarsz oddziału Wehrmachtu spod Nowego Ratusza na 
zamek w Malborku, 5 czerwca 1940 r. (źródło: NAC, sygn. 
2-11323)

Fig. 7.  March of the Wehrmacht troop from the New Town Hall to 
the castle in Malbork. June 5, 1940 (source: NAC, reference 
numbers 2-11323)

Ryc. 8.  Przemarsz oddziału Wehrmachtu spod Nowego Ratusza na 
zamek w Malborku. 5 czerwca 1940 r. (źródło: NAC, sygn. 
2-11324)

Fig. 8.  March of the Wehrmacht troop from the New Town Hall to 
the castle in Malbork. June 5, 1940 (source: NAC, reference 
numbers 2-11324)

Ryc. 9.  Gubernator GG Hans Frank wręcza Albertowi Forsterowi 
– gauleiterowi Prus, Gdańska i Prus Zachodnich rękopis 
Jana Długosza Banderia Prutenorum zabrany z Archiwum 
Kapitulnego na Wawelu oraz 18 kopii chorągwi krzyżackich 
(źródło: NAC, 2-11328)

Fig. 9.  GG Governor Hans Frank hands Albert Forster  – the Gauleiter 
of Prussia, of Gdańsk and West Prussia the manuscript of 
Jan Długosz’s Banderia Prutenorum taken from the Capitular 
Archives at Wawel and 18 copies of the Teutonic banners 
(source: NAC, 2-11328)
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dy miały miejsce w Malborku, ale władzom centralnym zale-
żało na nadaniu im odpowiedniej oprawy propagandowej. 
W związku z tym zamiarem 2 marca 1926 r. Reichszentrale 
für Heimatdienst w Berlinie wysłało pismo do nadprezyden-
ta Prus Wschodnich dr. Ernsta Ludwiga Siehra (1869–1945)8, 
który wykazywał dużą aktywność na polu bezpieczeństwa 
i wzrostu gospodarczego tej prowincji Niemiec9. W liście 
błędnie informowano, że nadchodzi 600-letnia rocznica za-
łożenia miasta. W istocie chodziło o 650. rocznicę przywileju 
dla miasta mistrza krajowego Konrada von Thierberga (Star-
szego). Następnie zwracano uwagę, że dla dobra niemieckiej 
pracy kulturowej na Wschodzie należy tym uroczystościom 
nadać wymiar ogólnoniemiecki przez zorganizowanie audy-
cji o wydarzeniach w Malborku na falach berlińskiej rozgłośni 
radiowej. Rozgłośnią tą była słynna Deutsche Funk-Stunde, 
w której przeważające udziały miała poczta państwowa, na-
dająca swój program z tzw. Vox-Haus przy Potsdamerstrasse 
10. Według Reichzentralle für Heimatdienst rozgłośnia posia-
dała 500 000 abonentów, co oznacza, że docierała do pra-
wie 2 mln słuchaczy. Audycje miano nadać 28 maja 1926 r., 
przy czym zwracano się do nadprezydenta, aby podczas 
ewentualnego pobytu w Berlinie udzielił on krótkiej 10–15 
minutowej wypowiedzi o znaczeniu malborskich wydarzeń 
dla ogólnej sytuacji niemieckiego Wschodu10. W kolejnym li-
ście w tej sprawie informowano dr. Siehra, że audycja będzie 
nadana w godz. 8.30–10.00, a w programie będzie Koncert 
Brandenburski J. S. Bacha, po czym ma wystąpić z krótkim re-
feratem sam zwierzchnik prowincji. Na końcu audycji miano 
wyemitować 3 Symfonię (Eroica) Ludwika van Beethovena11. 
W GSA PKB w Berlinie zachował się tekst referatu nadprezy-
denta, który już od jego początku wyrażał troskę o pamięć 
o Prusach Wschodnich w Republice Weimarskiej. Użył nawet 
nieco przesadnego porównania, pisząc że wielu współcze-
snych Niemców niewiele więcej wie o Prusach Wschodnich, 
nazywając je ein schönes deutsche Land niż o irgend einer 
südamerikanischen Republik. Abstrahując od tych słów, moż-
na stwierdzić, że dr Siehr wyrażał przekonanie z pewnością 
przeważającej części mieszkańców Prus Wschodnich, którzy 
nie mogli się pogodzić z faktem przyznania odrodzonej Polsce 
po I wojnie światowej Pomorza Gdańskiego, z wyłączeniem 
Wolnego Miasta Gdańska, bez plebiscytu12. W tej sytuacji od-
dzielenia Prus Wschodnich od reszty Niemiec, rola Malborka 
dla Ojczyzny jest szczególnie symboliczna, gdyż wyraża nie-
podzielny związek Prus Wschodnich z narodem niemieckim 
i jego kulturą13. W słowach tych daje się zauważyć głęboką 
ciągłość postrzegania Malborka i tamtejszego pokrzyżackie-
go zamku jako symbolu niemczyzny na Wschodzie. Dr Siehr, 

8 GSA PKB, XX HA, Rep.2, II, Nr 4184, Bd. 2: 19-20. O postaci E.L. Siehra zob. 
G. Brausch b.d. Szerzej na ten temat zob. Sieradzan 2019: 60.

9 GSA PKB, XX HA, Rep.2, II, Nr 4184, Bd. 2: 19–20. 
10 GSA PKB, XX HA, Rep.2, II, Nr 4184, Bd. 2: 26. 
11 GSA PKB, XX HA, Rep.2, II, Nr 4184, Bd. 2: 33.
12 GSA PKB, XX HA, Rep.2, II, Nr 4184, Bd. 2: 36; Denn die Marienburg ist für  

den Ostpreußen nach der räumlicher Trennung unserer Heimat von übri-
gen deutsche Vaterlande das weithin ragende Symbol des untrennbaren 
Zusammenhanges Ostpreußen mit deutschen Volkstum und deutsche 
Kultur. 

13 GSA PKB, XX HA, Rep.2, II, Nr 4184, Bd. 2: 33.

nie dostrzegając ponad 300-letniej przynależności Malbor-
ka do Polski, liczył na pokojową możliwość korekty granicy 
z Polską, aby to oddzielenie Prus Wschodnich zakończyć. Jed-
nakże nie ukrywał, że co prawda nie ma już obaw o zaanek-
towanie Prus Wschodnich przez Polskę, ale opierając się na 
publikacji konsula polskiego w Królewcu w latach 1920–1921 
– Stanisława Józefa Srokowskiego – twierdził, że władze pol-
skie liczą na słabość ekonomiczną Prus Wschodnich, izolację 
tego obszaru i brak pomocy gospodarczej. Konsekwencją ta-
kiego scenariusza byłaby reorientacja gospodarcza i politycz-
na (do odłączenia się od Niemiec włącznie) Prus Wschodnich 
w kierunku Polski14. W tych warunkach symbolem związków 
z Niemcami jest, zdaniem dr. Siehra, pomnik plebiscytowy 
w Malborku, przedstawiający krzyżackiego rycerza trzyma-
jącego wierną wachtę na Wschodzie (ryc. 10). Wskazuje on 
ponadto, że ten kraj pozostanie niemiecki15. 

Najbardziej spektakularnym nazistowskim pomysłem była 
idea sformułowana na przełomie 1936/1937 r., wzniesienia 
w bezpośredniej bliskości zamku krzyżackiego w Malbor-
ku tzw. NS-Ordensburg Marienburg. Malbork został nawet 

14 GSA PKB, XX HA, Rep.2, II, Nr 4184, Bd. 2: 37; Dieses Land bleibt deutsch.
15 Borchert 2006: 383.

Ryc. 10.  Pomnik plebiscytowy. Stan z lat 30. XX w. Obecnie, po usunię-
ciu napisów i skróceniu cokołu, jest to pomnik Matki Boskiej

Fig. 10.  Plebiscite monument as of the 1930s; it is now a monument to 
the Virgin Mary after removing the inscriptions and shortening 
the pedestal
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w 1937 r. ogłoszony mianem „Burg des Deutschen Jungvol-
ks“16. Przy czym trzeba stwierdzić, że sam pomysł miał już 
dłuższą historię. Już w drugiej połowie 1933 r. zaczęto dysku-
tować o wybudowaniu ośrodka wychowania narodowo-poli-
tycznego. O tej idei rozpisywała się prasa w Prusach Wschod-
nich i wypowiadał się na ten temat również Gauleiter Erich 
Koch. Na podstawie artykułu w „Elbinger Zeitung” z dnia 12 
grudnia 1933 r. wiemy, że na początku rozpatrywano nawet 
wykorzystanie na ten cel pomieszczeń na zamku (Wysokim 
i Średnim), ale powstała kwestia czy ówczesny stan obiek-
tu byłby dla nowej generacji kadr nazistowskich odpowied-
ni. Autor tekstu postawił pytanie: Soll aber das Lebenswerk 
eines Steinbrecht und eines Schmid, die Wiederherstellung, 
einfach vernichtet werden?17 Sugerował nawet wykorzystać 
zabudowania na Zamku Niskim oraz pomieszczenia budyn-
ków oświatowych w mieście. Stanowisko Bernharda Schmi-
da18, ówczesnego konserwatora zamku i Prus Zachodnich 
(części dawnej prowincji wchodzącej po I wojnie światowej 
do Prus Wschodnich), wokół tej sprawy w końcu grudnia 
1933 r. było negatywne. Uważał, i jak się wydaje miał w tym 
poparcie władz w Kwidzynie, że zamek w zakresie działania 
państwowego ośrodka wychowawczego powinien być wy-
korzystywany jedynie wyjątkowo, na przykład tylko do więk-
szych uroczystości19. O jego stanowisku były poinformowane 
władze partyjne prowincji. W całej sprawie zaczął przeważać 
czynnik przestrzenny, niezwykle istotny dla nazistowskich 
uroczystości partyjno-narodowych20. Do sprawy wrócono 
w czerwcu 1936 r., kiedy do Malborka, na zamówienie szefa 
organizacji partyjnej Rzeszy, przybył (13 czerwca) architekt 
Heidrich. Dokonał on przeglądu terenu wokół zamku i uznał, 
że w pobliżu wału Plauena jest właściwe miejsce dla 4. Or-
densburgu NSDAP21. NS-Ordensburg Marienburg miał być 
czwartym ośrodek szkoleniowy NSDAP po NS-Ordensburg 
Vogelsang Eifel, NS-Ordensburg Krössinsee i NS-Ordens-
burg Sonthofen im Allgäu. Na projektem pracował koloński 
architekt Clemens Klotz (1886–1969). Gdy B. Schmid został 
poproszony na początku 1937 r. przez nadprezydenta o pi-
semną opinię na temat ośrodka kształcenia młodych kadr 
narodowo-socjalistycznych, który planowano wznieść w po-
bliżu wału Plauena, w odpowiedzi udzielonej dnia 12 stycznia 
tego roku zwracał uwagę na przeszkody techniczne, komu-
nikacyjne, przestrzenne oraz kulturowe. Na wstępie swojej 
dłuższej opinii B. Schmid uznał za uzasadnione zastrzeżenia 
względem tego projektu ze strony Prof. Dr. Hansa Bernharda 
von Grünberga (1903–1975) z Królewca, kierownika tamtej-
szego urzędu planowania (Leiter der Landesplanungsstelle 
beim Oberpräsidium). Trzymając się poprawności politycz-

16 GStA PKB Berlin-Dahlem, XX HA, Rep. 2: 126. Szerzej o nazistowskich 
ośrodkach kształcenia politycznego traktuje ostatnio opublikowana mo-
nografia T. Butiewicza, zob. Butiewicz 2018.

17 Volmar 1950: 34–36; Keyser 1952: 539–542; Keyser i Schmid 1967: 274-
283; Schmid i Hauke (red.) 1955; Ohlhoff 1977: 8; Zacharias 2000: 689–
714, 2001: 75–100; Sieradzan 2011a: 195–208, 2011b: 118–155, 2011c, 
2017a: 217–230.

18 GStA PKB Berlin-Dahlem, XX HA, Rep. 2: 127.
19 GStA PKB Berlin-Dahlem, XX HA, Rep. 2: 134.
20 GStA PKB Berlin-Dahlem, XX HA, Rep. 2: 139, 141–171.
21 Arszyński 2007: 161.

Ryc. 11.  B. Schmid oprowadza po zamku prawdopodobnie ministra 
spraw wewnętrznych Rzeszy, 24 czerwca 1942 (fot. W. Frick)

Fig. 11.  B. Schmid shows around the castle probably the Interior 
Minister of the Reich, 24 June 1942 (photo by W. Frick)

Ryc. 12.  Pomnik Fryderyka II autorstwa Rudolfa Siemeringa na Zamku 
Niskim w Malborku, lata 30. XX w.

Fig. 12.  Frederick II Monument by Rudolf Siemering at the Low Castle 
in Malbork, 1930s
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nej, zaczął od wymogów, jakie przed takimi obiektami szko-
leniowymi postawił naczelnik Rzeszy (Reichleiter) Robert Ley 
(1890–1945). Jednym z nich była potrzeba przygotowania 
odpowiednio dużego terenu pod tą inwestycję. Dwa brane 
wówczas pod uwagę miejsca w Malborku – teren w pobliżu 
ul. Lehmkaule (obecnie ul. Warecka) oraz na północ od nasy-
pu kolejowego – w jego opinii nie spełniały wspomnianego 
kryterium. B. Schmid, który obserwował od 1933 r. progra-
mowe i nasilające się wykorzystywanie zamku malborskiego 
dla celów nie tylko nacjonalistycznych (to miało już miejsce 
w II połowie XIX w. i w pierwszych dziesięcioleciach XX w.)22, 
ale narodowo-socjalistycznych23 z pewnością nie akceptował 
planu wzniesienia NS-Ordensburgu na żadnym z wyżej wy-
mienionych miejsc (ryc. 11)24.

Po zakończeniu walk wojsk niemieckich z nacierającą 
i prowadzącą ostrzał zamku Armią Radziecką, co nastąpiło 
9 marca 1945 r. oczom żołnierzy, a później też nadciągają-
cym przedstawicielom władz polskich ukazał się Malbork, 
jakiego nigdy w jego historii od XIII–XIV w. nikt nie widział. 
Około 50% jego substancji budowlanej uległo zniszczeniu, 
a szczególnie wschodnia strona narażona na bezpośredni 
ostrzał artyleryjski25. Pomimo prowadzonej od 1944 r. akcji 
dyslokacji zbiorów zamkowych zapewne duża ich część ule-
gła zniszczeniu, a następnie była obiektem rabunku wojsk 
radzieckich. Równolegle jednak, zwłaszcza wczesnym latem 
1945 r., miały miejsce akty szabrownicze polskich obywateli, 
w tym nawet urzędników starostwa powiatowego, gdyż pra-
wie nikt nie chronił obiektu. Na szczęście na początku sierp-

22 Arszyński 2007: 222–224; Zacharias 2004: 149.
23  Sieradzan 2014: 255–275.
24 Kilarski 2007: 36–41.
25 Mierzwiński 2004: 27.

nia zamek wizytowała delegacja Muzeum Wojska Polskiego 
z Warszawy, która poczyniła pierwsze kroki zabezpieczające 
obiekt, a 22 sierpnia 1945 r. rozkazem Naczelnego Dowódcy 
Wojska Polskiego zamek malborski stał się oficjalnie Oddzia-
łem nr 1 Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie26.

Jednym z bardziej symbolicznych momentów w tym okre-
sie był demontaż pomnika króla pruskiego Fryderyka II, który 
został odsłonięty 9 października 1877 r., choć kamień węgiel-
ny został położony już 12 września 1872 r., w setną roczni-
cę przejęcia przez Prusy Malborka (ryc. 12). Pomnik ten to 
dzieło znanego berlińskiego rzeźbiarza – profesora Rudolfa 
Siemeringa (1835–1905). Po przejęciu zamku przez władze 
polskie, co nastąpiło po mniej więcej trzech miesiącach od 
zakończenia walk (czerwiec 1945), pomnik ten był jednym 

26 Mierzwiński 2004: 7–54.

Ryc. 13.  Pomnik Fryderyka II na Zamku Niskim w Malborku po 
usunięciu figur; ok. 1950 r. (źródło: Marienburg. Internet: 
http://marienburg.pl/viewtopic.php?t=144&postdays=0&po-
storder=asc&highlight=fryderyk&start=10&sid=56e-
a86b2674af336d6117ed867ed0f1c)

Fig. 13.  Statue of Frederick II at the Low Castle in Malbork 
after removing the figures; ca 1950 (source: 
Marienburg, Internet: http://marienburg.pl/viewtopic.
php?t=144&postdays=0&postorder=asc&highlight=fry-
deryk&start=10&sid=56ea86b2674af336d6117ed867ed0f1c)

Ryc. 14.  Odsłonięcie tablicy w 500-lecie powrotu Malborka do Polski,  
8 czerwca 1957 r. (fot. M. Mierzwiński, 2004)

Fig. 14.  Unveiling of the plaque on the 500th anniversary of Malbork’s 
return to Poland; June 8, 1957 (photo by M. Mierzwiński, 
2004)

Ryc. 15.  Widok Malborka na znaczku Poczty Polskiej 500-lecie powrotu 
Pomorza do Polski, 1954 r. 

Fig. 15.  View of Malbork on the stamp of the Polish Post 500th anniver-
sary of the return of Pomerania to Poland, 1954
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z elementów zabudowy przestrzeni zamku, który budził naj-
większe obiekcje i stanowił przeszkodę na drodze do stopnio-
wej repolonizacji średniowiecznej twierdzy. Stąd jego stop-
niowy demontaż (ryc. 13). O ile figury z wyprofilowanych 
narożników postumentu (Hermanna von Salza, Siegfrieda 
von Feuchtwangena, Winricha von Kniprode i Albrechta von 
Brandenburga) po usunięciu pomnika przetrwały w dużej 
mierze w sposób nienaruszony, to według niepotwierdzo-
nych informację figurę Fryderyka II przetopiono na potrzeby 
pomnika Feliksa Dzierżyńskiego, który stał na Placu Banko-
wym w Warszawie w latach 1951–1989.

W czasach powojennych (do 1960 r.) można wyróżnić 
kilka etapów dziejów zamku malborskiego. Na ogół doko-
nywano periodyzacji według kryterium własności. Był więc 
okres sowiecki, pełen chaosu w pierwszych wiosennych 
i letnich miesiącach 1945 r., następnie czas posiadania zam-
ku przez Muzeum Wojska Polskiego (1948–1951), potem 
Oddział PTTK w Gdańsku (1951–1957), PTTK w Malborku 
(1957–1960), i w końcu moment powstania Muzeum Zam-
kowego 1 stycznia 1961 r. (zarządzenie MKiS z13 września 
1960)27. Jednocześnie można podzielić ten okres inaczej: na 
czasy niekontrolowanego rabunku połączonego z wrogim 
stosunkiem do wszystkiego co niemieckie i krzyżackie, na-
stępnie na fazę zabezpieczenia, wywózki pozostałych zbio-
rów muzealnych i bibliotecznych (do Warszawy, Torunia, 
Gdańska, Olsztyna) oraz dyskusji nad istotą tego zabytku 
widzianego w gotyckiej formie jako symbol niemiecko-
ści, buty, wyniosłości28, ale jednocześnie powstrzymania 
naporu niemieckiego w 1945 r., a następnie jako jednak 
zabytek klasy światowej łączącej się ściśle również przez 
ponad trzy stulecia z historią Polski pod hasłem: Był rów-
nież Malbork polski lub A jednak ongiś Malbork był polski 
(1947, 1957 – uroczystości 490. i 500. rocznicy przejęcia 
przez króla Kazimierza Jagiellończyka zamku) (ryc. 14–15). 
Dużą rolę w oswajaniu zamku malborskiego, pomimo bar-
dzo histerycznej propagandy pierwszych lat powojennych, 
czyniącej z Malborka element nie tylko obcy, ale wręcz wro-
gi, który najlepiej byłoby rozebrać, a cegły wykorzystać do 
odbudowy m.in. Warszawy, odegrało wiele osób. Można 
wymienić zwłaszcza w latach 50.–60. XX w. zarówno środo-
wisko mieszkańców Malborka, składające się w dużej czę-
ści z repatriantów, ale także uczonych, chociażby z Komisji 
Konserwatorskiej zamku. W tym gronie nie padały sądy 
o jakiejkolwiek rozbiórce lecz odbudowie (przy pewnych 
różnicach koncepcyjnych29) i wykorzystaniu go jako obiekt 
muzealny i turystyczny. Warto przypomnieć postać prof. 
Karola Górskiego, który był już w Malborku przed II wojną 
światową, a w świetle maszynopisów „malborskich” zde-
ponowanych w jego spuściźnie w BU UMK w Toruniu jawi 
się jako ekspert w odniesieniu nie tylko do historii zamku, 

27 K. Górski twierdził, że Malbork w czasach pruskich (niemieckich) trak-
towano jako „symbol, znak widomej potęgi orężnej sprzęgniętej z poli-
tycznym makiawelizmem. Malbork miał być znakiem, że nie prawo, lecz 
przemoc i przebiegłość zwyciężają w dziejach” (Górski 1973: 5).

28 Ten problem autor zamierza przedstawić w odrębnym studium.
29 Sieradzan 2017b: 29–41.

ale też jego odbudowy30. Jeden z odnalezionych tekstów 
K. Górskiego jest jego opinią, w formie dwustronicowego 
rękopisu O odbudowie zamku malborskiego. Brak w nim ja-
kiejkolwiek daty, ale z całą pewnością pochodzi z ok. 1950 r. 
K. Górski był dobrze zorientowany w stanie technicznym 
zamku w tym okresie, to znaczy w momencie, kiedy obiekt 
wpisano do rejestru zabytków (1949), ale trwały dyskusje, 
co zrobić z tym monumentalnym obiektem, któremu w po-
przednim okresie nadano symbolikę germańskiej penetracji 
Wschodu, wymagającym zarówno prac zabezpieczających, 
jak i dalszej długoletniej konserwacji i odbudowy31. Profesor 
toruńskiego uniwersytetu omawiał w nim złożone problemy 
zamku malborskiego, sugerując przeprowadzenie badań na-
ukowych, jak również wieloetapowego planu rekonstrukcji. 
W pierwszym rzędzie zastanawiał się, czy wszystkie obiekty 
na zamku, tak zniszczone w wyniku walk późną zimą 1945 r., 
powinny być odbudowane, czy też częściowo pozostawione 
w stanie ruiny. Doceniał oczywiście walory zabytkowe Zam-
ku Wysokiego oraz Średniego, ale w odniesieniu do Zamku 
Niskiego widział jedynie konieczność zachowania kościoła 
św. Wawrzyńca, starych browarów i sąsiednich zabudowań, 
a ponadto Karwanu. W linii murów od północy domagał 
się zachowania Baszty Maślankowej, wyznaczającej najdal-
szy zarys obwarowań kompleksu zamkowego. Odmiennie 
jednak odnosił się do Baszty Wójtowskiej, którą przezna-
czył na zabezpieczoną ruinę. Na Zamku Niskim sugerował 
umieszczenie tam gospody, piwiarni, schronisk obsługują-
cych ruch turystyczny. Omawiany tekst K. Górskiego może 
również stanowić źródło do oceny restauracji scjentystycz-
nej z czasów C. Steinbrechta. Nie wyraził w nim bowiem 
zbytnio pochlebnej opinii, zwracając uwagę na potrzebę 
odbudowy tylko tego, co stanowiło pewną wartość histo-
ryczno-architektoniczną, także z punktu widzenia wcześniej 
przeprowadzanych kwerend. Krytycznie odnosiło się to do 
konieczności pozostawienia wieżyczek parchamu na Zamku 
Wysokim i Średnim, a ponadto malowideł ściennych w Wiel-
kim Refektarzu. Wątpliwości miał w odniesieniu do kościół-
ka św. Bartłomieja, który uważał za wymysł C. Steinbrechta. 
Do rozstrzygnięcia pozostawiał problem, jak rozwiązać od-
budowę okolic Wieży Kleszej, które na przestrzeni wieków 
zmieniały swój wyraz architektoniczny. W kwestii Pałacu 
Wielkich Mistrzów zalecał urządzenie go na wzór z czasów 
polskich. Pozwala to przypuszczać, że gdyby Profesor żył, 
to z pewnością w taki sam sposób zaproponowałby, tak 
obecnie dyskutowaną, odbudowę i wyposażenia kościoła 
zamkowego. Znając współczesne przeznaczenie poszczegól-
nych sal i obiektów na zamku malborskim, trzeba przyznać, 
że nieco odbiega ich funkcja od powojennych zapatrywań 
mediewisty toruńskiego. Brak tam między innymi muzeum 
bitew historycznych, czy też muzeum techniki, przedstawia-
jących twierdzę malborską jako obiekt gospodarczy i wielki 
arsenał w czasach polskich. Profesor toruńskiej uczelni był 
jednak czynnym uczestnikiem przemian instytucjonalnych 
na zamku, które polegały na powołaniu osobnej instytucji 

30 Mierzwiński 2004: 7–37.
31 Mierzwiński 2004: 50.
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muzealnej, co w znaczący sposób podniosłoby rangę obiek-
tu i pozwoliłoby na podjęcie dalszych prac nad odbudową 
i konserwacją. Zgodnie z zarządzeniem nr 82 Ministra Kul-
tury i Sztuki z dnia 18 maja 1959 r. Karol Górski stał się, jak 
już wspomniano, członkiem Komisji Konserwatorskiej dla 
zabezpieczenia i odbudowy zamku. Na jej czele stanął wy-
bitny znawca architektury obronnej prof. Bohdan Guerquin, 
a ponadto prof. Gwido Chmarzyński, znający się przed woj-
ną z Bernhardem Schmidem, prof. Stanisław Lorenz i prof. 
Jan Zachwatowicz32.

Warto dodać, że w momencie, kiedy po pożarze zamku 
dnia 8 września 1959 r. władze państwowe zdecydowały się 
na zorganizowanie muzeum, prof. K. Górski był konsultowa-
ny w sprawie aranżacji wystaw. 24 lipca 1960 r. otwarto na 
Zamku Średnim trzy wystawy. Scenariusz dwóch spośród 
nich opracował mediewista toruński wraz z Wandą Sza-
niawską z Muzeum Miasta Stołecznego Miasta Warszawy33. 
Podstawą przedsięwzięć wystawowych, podjętych w związ-
ku z 500-leciem przejęcia Malborka przez państwo polskie, 
było 241 eksponatów oraz szereg materiałów pomocniczych, 
zgromadzonych dzięki życzliwości licznych muzeów i archi-
wów polskich. Plastyczną oprawą wystaw zajął się wybitny 
artysta plastyk Stanisław Zamecznik (1909–1971)34. Celem 
wystaw było przedstawienie politycznej i militarnej funkcji 
zamku za czasów polskich władców z dynastii Jagiellonów, 
Wazów oraz królów elekcyjnych, a ponadto ukazanie losów 
ziemi malborskiej w okresie porozbiorowym. Dokładny opis 
wystaw, na podstawie inwentarza topograficznego ekspona-
tów, przedstawiła już wcześniej B. Jakubowska35. Wszystkie 
opinie, sugestie i propozycje spisane w omawianym maszy-
nopisie, jak również odnoszące się do zorganizowanych wy-
staw nie tylko zmierzały do zajęcia się kompleksową odbu-
dową, konserwacją i adaptacją zamku, ale w istocie K. Górski 
pragnął przede wszystkim „dowartościowywać” okres pol-
skiego nad nim władania. Jednym z wyrazów tego sposobu 
myślenia o Malborku jest opublikowana w 1960 r. obszerna 

32 Jakubowska 2004: 56; Kilarski 2007: 46. B. Jakubowska, historyk sztuki 
pracująca na zamku malborskim, była w ścisłym kontakcie z prof. K. Gór-
skim. W 1972 r. prosiła go o opinię na temat datowania cudownego obra-
zu Matki Boskiej Malborskiej z bramy Starego Miasta, zob. BU UMK, Zb. 
Specjalne, Rkp F (217).

33 Jakubowska 2004: 57.
34 Jakubowska 2004: 57–63.
35 Górski 1960.

praca o starostach malborskich w latach 1457–151036. Od 
początku swoich zainteresowań malborskich nie zgadzał się 
bowiem z przekazem nauki niemieckiej, że Polacy się jedynie 
na zamku malborskim „zagnieździli”, nie wnosząc nic dla jego 
substancji architektonicznej, funkcji i wyposażenia37. W swo-
jej monografii dziejów Malborka wyraźnie to zaznaczył, 
a jednocześnie stwierdził, że rządy polskie na tym zamkiem 
trwały dłużej niż krzyżackie, w latach 1457–1772 pulsowało 
na nim polskie życie, wielkie sprawy morskie i gdańskie. Po-
lacy zamek zakonserwowali i uratowali, w przeciwieństwie 
do władz pruskich, które przez 173 lata zacierały wszelkie 
ślady polskiej kultury na zamku38.

W odniesieniu do strony konserwatorskiej dostrzec nale-
ży bezpośrednio po wojnie ponadto wielowątkową krytykę 
dokonań na tym polu konserwatorów niemieckich, którzy 
prowadzili zarówno restaurację romantyczną, jak i scjenty-
styczną. Później w II połowie XX w. powoli wychodziły z cie-
nia zwłaszcza wybitne postaci tej drugiej – Conrad Steinbe-
recht i Bernhard Schmid. Ten pierwszy ma nawet zachowaną 
tablicę z okresu międzywojennego oraz pamiątkową tablicę 
na dawnym cmentarzu św. Jerzego. Ulicy w mieście jego 
imienia brak. Drugi, niegdyś mało znany i niesłusznie pozo-
stający nieco w cieniu swojego poprzednika, bardziej z uwagi 
na okres nazistowski, powoli uzyskuje swoje miejsce w oce-
nie historiografii. Na tzw. „Domku Steinbrechta” na Zamku 
Średnim przydałaby się chociażby tablica, że tu mieszkali 
i pracowali obaj wymienieni.

Niemiecka i polska narracja o zamku malborskim w oma-
wianych czasach przechodziła różne okresy. Zamek odgrywał 
w nich bardzo znaczącą rolę i wpisywał się ze swoją historią 
i architekturą w szersze procesy polityczne i narodowościo-
we. Wpisanie obiektu na światową listę ochrony dziedzictwa 
kulturalnego i naturalnego w 1997 r. za sprawą działań pol-
skich władz i uczonych w znaczący sposób zamyka w dużej 
mierze instrumentalizację zamku malborskiego w narodo-
wych narracjach dziejów.

36 Górski 1973: 6.
37 Górski 1973: 5.
38 Górski 1973: 5.
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In the areas, which became part of the Polish state after 
World War II in 1945 under the agreement of the Great 
Powers during the Potsdam conference, there are numer-
ous historic buildings with a complicated historical context. 
The Polish administration, taking possession of them usu-
ally after a few months of the Soviet management, must 
have decided what to do with such monuments, often in 
very poor condition or completely plundered, either en-
tirely or partially foreign to the Polish history. In the article, 
the author draws attention to some selected aspects of the 
problem illustrating the phenomenon of using the Malbork 
castle to create the national narrative in Germany, in the 
leadership circles of the Second Reich and during the Nazi 
period. The narrative developed elements of the “Kulturt-
räger” concept, more and more often taking on racist and 
anti-Polish traits. Finally, the author refers to the Polish pe-
riod after 1945, when the castle, already heavily damaged, 
burdened with the difficult Teutonic past and German na-
tionalism, considered not only a foreign object, but also 
hostile to Poles and Poland, could have been targeted for 
the demolition. The final parts of the article are devoted 
to people who in the first post-war years helped to save 
the castle of Malbork and generate the mood conductive 
to the initiation of preventive works and then to the recon-
struction of the monument.

Regarding the problem of the monument preservation, 
the author draws attention to the achievements of Ger-
man conservators, whose Romanticist and Scientistic ten-
dencies were the subject of multifaceted criticism voiced 
after the Second World War. Later, in the second half of 
the twentieth century, outstanding representatives of the 
latter tendency were noticed – Conrad Steinberecht and 
Bernhard Schmid. The first one is honoured with a plaque 
from the interwar period and a commemorative plaque on 
the former cemetery of St. George; however, no street in 
the town bears his name. The second one, formerly bare-
ly known and unjustly overshadowed by his predecessor, 
mainly due to the Nazi period, slowly gains his place in the 
historiography. 

The German and Polish narratives about the Malbork 
castle went through different tendencies during the peri-
od under study. The castle played a very significant role in 
them, as its history and architecture were a part of the wid-
er political and ethnic processes. The inclusion of the castle 
in the World Heritage List in 1997 thanks to the actions of 
Polish authorities and scholars significantly closes the pos-
sibility of exploitation of the Malbork castle in the national 
historical narratives.

Translated by Anna Maleszka

Wiesław Sieradzan

Malbork Castle in the 20th century (until 1960) in the German and Polish historical narrative.  
Our legacy or foreign heritage?

Summary
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