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MIROSŁAWOWI J. HOFFMANNOWI
W ODPOWIEDZI
Zaczynając od podziękowań składanych zarówno Panu dr. Mirosławowi J. Hoffmannowi za recenzję naszego folderu i za udostępnienie nam
jej niepublikowanej jeszcze treści, oraz Redakcji „Pruthenii” za uprzejmą
zgodę na zamieszczenie naszej odpowiedzi, chcielibyśmy podkreślić, że to
właśnie Autor i Redakcja umożliwili i ułatwili publikację naszej odpowiedzi łącznie z recenzją. Jest to budująca praktyka, jednoznacznie świadcząca o trosce Autora i Redakcji o jakość dyskusji naukowej w Polsce.
Dziękując zatem za wszystkie uwagi, wyrażamy przekonanie, że niektóre z nich z pewnością pozwolą nam uniknąć „błędów i uchybień” (cytat za oryginałem recenzji) w przygotowywanej, obszerniejszej publikacji,
jednak inne same w sobie zawierają pewien ładunek „uchybień”, a jeszcze kolejne odnoszą się do sformułowań i uogólnień wymuszonych skrótową formą folderu i nie będących przez to właściwą podstawą do toczenia naukowych sporów. W jeszcze innych przypadkach uwagi Recenzenta, choć przedstawione w kontekście polemicznym, nie mogą w istocie
mieć takiego charakteru, bowiem wynikają one z odmiennego, subiektywnego postrzegania przez Autora kwestii odległych od merytorycznej
strony naszego tekstu.
Naszą niewątpliwą pomyłką było podanie błędnego imienia badacza
Zohpen – Heyma. Miał on oczywiście na imię Herbert, a nie Waldemar.
Błędnie podaliśmy również liczbę założeń obronnych zadokumentowanych przez Johanna Michaela Guise. Było ich znacznie więcej niż 93 – ta
liczba odnosi się tylko do stanowisk z dawnego województwa olsztyńskiego1 – ważne to zastrzeżenie „wypadło” z tekstu, podczas koniecznego
jego skracania. Inna pomyłka miała miejsce przy omawianiu kwestii
zbiorów Königlichen Staatsarchiv – oczywiście to one zasiliły kolekcję
Towarzystwa Prussia, a nie odwrotnie. Autor ma też rację pisząc, że „Alt1
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preussische Monatsschrift“ miał szerszą formułę niż informowanie o odkryciach archeologicznych – tu nasz błąd wynika przede wszystkim
z braku precyzyjnego sformułowania.
W kolejnym przypadku, można natomiast odnieść wrażenie, że
błędnie zostały odczytane nasze intencje. Nie było naszym zamiarem odbieranie „starszeństwa” Ostpreussisches Provinzialmuseum, związanemu
z Towarzystwem Fizykalno-Ekonomicznym, w muzealnictwie Prus
Wschodnich, niemniej jednak pozostajemy przy opinii, że to PrussiaMuseum było pierwszą tak dużą i otwartą dla publiczności instytucją
muzealną. W tej kwestii podzielamy zresztą zdanie Christine Reich (2005)2
oraz Heinricha Kemke (1910)3 i Adalberta Bezzenbergera (1895)4.
W tym miejscu, naszym zdaniem, kończy się lista naszych „błędów
i uchybień”, a zaczynają zarzuty dyskusyjne lub po prostu niesłuszne.
Trudno na przykład dyskutować nad znaczeniem, jakie dla polskiej
archeologii ma i mieć może w przyszłości ujawnienie inwentarzy PrussiaMuseum przez Rosjan i ich konserwacja przez polskich specjalistów. Jesteśmy skłonni przypisywać temu wydarzeniu pewną doniosłość, zarówno z powodów merytorycznych, jak i symbolicznych, jednak mamy pełną
świadomość, że opinię tę kształtują tak subiektywne odczucia, że równie
trudno czynić z nich zarzut w recenzji, jak i nań odpowiadać.
Krytyczną uwagę Recenzenta odnośnie specyfiki funkcjonowania
wschodniopruskiej archeologii może osłabi przytoczenie pełnego zdania
na ten temat, które zostało obcięte przez bezlitosnego redaktora, zabiegającego z jednej strony o konieczną, skrótową formę folderu, a z drugiej
o jego poprawność polityczną. Ta ostatnia tłumaczona była bardzo oficjalnym, międzyrządowym charakterem uroczystości, na potrzeby której
przygotowaliśmy recenzowany folder. Oto dyskusyjne zdanie przed ocenzurowaniem (pogrubiono wycięty fragment): „Taki model działalności terenowej, opartej na sieci społecznych opiekunów zabytków, wyraźnie
określał specyfikę wschodniopruskiej archeologii, przynajmniej na tle
krajów ościennych”.
Nie dane nam też było zadowolić Recenzenta, za mało, Jego zdaniem, podkreślając wpływ ideologii nacjonalistycznej na archeologię
2

Ch. Reich, Die Prussia-Sammlung im Museum für Vor- und Frühgeschichte, [w:] 1829–
2004. Das Berliner Museum für Vor- und Frühgeschichte. Festschrift zum 175-jährigen
Bestehen, Acta Praehistorica et Archaeologica 36/37, 2004/05, s. 343–354.
3
H. Kemke, Ein Beitrag zur Geschichte unserer provinziellen Altertumsforschung, „Altpreusische Monatsschrift“ 47, 1910, s. 445–460.
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A. Bezzenberger, Die Feier des fünfzigjährigen Bestehens der Altertumsgesellschaft
Prussia, „Sitzungsberichte der Altertumsgesellschaft Prussia“ 19, 1895, s. 179.
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wschodniopruską. Ze względu na szczupłe ramy folderu sygnalizowaliśmy ten problem jedynie dwukrotnie, widać niewystarczająco: „Lata 30-te
przyniosły zmiany w profilu działalności zarówno Towarzystwa, jak
i wydawanego przez nie pisma – były one zgodne z duchem kształtującej
się epoki i coraz bardziej odległe od zasad rzetelności naukowej” (str. 10)
oraz „Od lat 30-tych XX w. wyraźna staje się jednak zmiana profilu Towarzystwa. Pod wpływem popularnej wówczas w archeologii koncepcji
etnicznej [...] „Prussia” zaczęła w coraz większym stopniu uwzględniać te
czynniki ze szkodą dla archeologii” (str. 15–16).
Kolejna kwestia sporna wiąże się z imieniem Berendta, który to badacz w większości publikacji figuruje jako „G. Berendt”. Recenzent stanowczo twierdzi, że nasze rozwinięcie inicjału – Gustav – jest błędne,
a mieniony Berendt miał na imię Gottlieb. Trudno się jednak z tym zgodzić wobec jednoznacznej w swej treści informacji przekazanej przez
L. Stieda5 w „Schriften der Physikalish-Őkonomischen Gesellschaft”
z 1891 r., gdzie figuruje pełna wersja imienia Berendta – i z pewnością nie
jest to Gottlieb.
Nie sposób nam zgodzić się również z zarzutem, iż podawany przez
nas rozkład pomieszczeń muzealnych Prussia-Museum niezgodny jest
z tym, co pisał ówczesny dyrektor tej placówki, Wilhem Gaerte. Trzeba
bowiem pamiętać, że układ sal muzealnych wielokrotnie się zmieniał: inaczej wyglądał w 1924 r. i 1942 r. – na przewodniki z tych lat powołuje
się Recenzent – a inaczej, ale dokładnie tak, jak to opisaliśmy, wyglądał
on w 1935 r. Źródłem naszej wiedzy był przewodnik W. Gaertego z tego
właśnie roku6, co Recenzent z pewnością uzna za odpowiednie potwierdzenie jego wiarygodności.
Krytycznej analizy wymaga sprostowanie poczynione przez Recenzenta, odnośnie numeru słynnego zespołu grobowego z Równiny Dolnej
(Unter-Plehnen) zawierającego szpilę typu jastorfskiego. My pisaliśmy
o grobie 94, bowiem taki wyraźny zapis można odczytać z reprodukowanej przez nas karty księgi inwentarzowej Prussia-Museum. Tymczasem
według M. Hoffmanna, powołującego się na literaturę i dane z archiwum
muzeum w Kętrzynie, chodzi tu obiekt numer 227. Skąd ta różnica zdań?
Pozostając przy swoim zdaniu, jako sposób rozstrzygnięcia zasygnalizo5

L. Stieda, Zur Geschichte der Physikalisch-Ökonomischen Gesellschaft, „Schriften der
Physikalisch-Ökonomischen Gesellschaft“, 31 1891, s. 38–82.
6
W. Gaerte, Kurzer Führer durch des Prussia-Museum, Königsberg 1935.
7
M.J. Hoffmann, Źródła do kultury i osadnictwa południowo-wschodniej strefy nadbałtyckiej w I tysiącleciu p.n.e., Olsztyn 1999, s. 143–144 (tam wcześniejsza literatura). Wśród
przytaczanej przez M. Hoffmanna literatury znajduje się publikacja W. Gaertego z 1938 r.,
gdzie autor zamieścił wprawdzie zdjęcie interesującego nas grobu, ale nie podał żadnej numeracji.
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wanych wątpliwości sugerujemy staranne prześledzenie historii badań
stanowiska.
Na zachowanej karcie księgi inwentarzowej Prussia-Museum, poza
numerem grobu, czytelny jest zapis dotyczący nazwiska badacza, daty
i miejsca odkrycia: „Wätzel, Rastenburg, 4.10.1937, Unterplehnen, Kr. Rastenburg, Fdst.1”. Hermann Wätzel był jednym z wielu badaczy Równiny
Dolnej (przed nim m.in. R. Klebs, A. Schober, C. Engel, K. Voigtmann).
H. Wätzel prowadził badania wiosną i jesienią 1937 r., za każdym razem
zaczynając numerację obiektów od nr. 1. I tak w kwietniu i maju wyeksplorował 73 obiekty (w tym jeden grób podwójny) nadając im numery od
1 do 72, a w okresie od 27.09. do 6.10.1937 r. znalazł 24 obiekty (nr 1–24)
oraz zabytki luźne (nr 25–28). To właśnie wówczas, jesienią odkrył grób
ze szpilą jastorfską i nadał mu numer 22.
Skąd zatem numer 94?! Materiały z badań w Równinie Dolnej znajdowały się w zbiorach Heimatmuseum w Kętrzynie (wówczas Rastenburg), ale część z nich przekazano do Prussia-Museum w Królewcu. Tak
właśnie się stało z zabytkami z badań H. Wätzla, a wprowadzona przez
niego numeracja została ujednolicona – zamiast numerów 1–72 i 1–28 nadano im numery od 1 do 100. Dowodem takich działań jest kopia maszynopisu sprawozdania H. Wätzla z października 1937 r., która trafiła, zapewne wraz z zabytkami, do Prussia-Museum, a obecnie znajduje się
w Prussia-Archiv w Museum für Vor- und Frühgeschichte w Berlinie.
Widnieje na niej korekta numerów obiektów, wykonana ręcznie kopiowym ołówkiem – m.in. odnaleźć tam można przekreślony nr 22 i wpisany
nr 94. Pod takim właśnie numerem8 omawiany grób figuruje w księdze
inwentarzowej Prussia-Museum, która szczęśliwie zachowała się do naszych czasów. Podobnie jak szpila, która znalazła się wśród zabytków
zdeponowanych w Forcie III w Królewcu, a obecnie wzbogaciła zbiory
Muzeum Historyczno-Artystycznego w tym mieście.
A propos odkryć w Forcie III – podana przez nas informacja, że
strona rosyjska dowiedziała się o przechowywanych tam zabytkach z listu W. La Bauma do J. Antoniewicza nie jest naszym „przypuszczeniem”,
lecz wiedzą zaczerpniętą z literatury: z artykułów T. Ibsena9 i A. Valu8

Nie wszędzie ta numeracja bywała uwzględniona. W prywatnej kartotece Kurta Voigtmanna, który zresztą też kopał w Równinie Dolnej, ale w roku 1936, popielnica z interesującego
nas grobu jest opisana jako „obiekt 22”. K. Voigtmann powołuje się na źródło, skąd czerpie
swą wiedzę, a mianowicie muzeum w Kętrzynie. Być może sporządzał swoją notatkę jeszcze
przed zmianą numeracji albo też zmiana dokonana w Prussia-Museum nie została uwzględniona w Heimatmuseum w Kętrzynie.
9
T. Ibsen, 100 Jahre Sammeltätigkeit – Die Prussia-Sammlung von ihren Anfängen bis
zum 2. Weltkrieg, [w:] Die Prussia-Sammlung. Der Bestand im Museum für Geschichte
und Kunst Kaliningrad. Kollekcii Prussija v fondach Kaliningradskogo oblastnogo
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jeva10. Jak się jednak okazuje, ani wymienieni autorzy publikacji, ani też
niżej podpisani autorzy folderu, nie znali prawdziwego obrazu wydarzeń.
Dane te dotarły do pracowników z muzeum w Kaliningradzie już
w 1972 r., o czym Recenzent dowiedział się w 1984 r. od Romualda Odoja
– poinformowanego w tej sprawie przez współpracującego z nim przed
laty Gerharda Kniessa. Niestety, aż do czasu przedstawionej recenzji, ani
T. Ibsen, ani A. Valujev, ani autorzy folderu nie znali prawdziwego źródła wiedzy muzealników rosyjskich o zabytkach w Forcie III.
Obszerną część tekstu M. Hoffmanna stanowią ciekawe i poszerzające naszą wiedzę o archeologii wschodniopruskiej uwagi na tematy niezwiązane jednak bezpośrednio z recenzowanym folderem. Mamy tu na
myśli np. informacje o Muzeum Prowincjonalnym czy dane z życiorysu
Gerharda Kniessa, w tym o jego korespondencji z Wolfgangiem La Baume. Cenne dla polskiego czytelnika może być także obszerne streszczenie
sprawozdania tego ostatniego, z datą 23 marca 1945 r., dotyczące ewakuacji zbiorów Prussia-Museum. Dokument ten był już prezentowany w literaturze, ale niemieckojęzycznej11. Jak słusznie odnotowuje M. Hoffmann,
przechowywany jest on w archiwum Museum für Vor- und Frühgeschichte w Berlinie, choć warto może uzupełnić lekko deprecjonującą wartość źródła uwagę, że jest to jego „kopia” – owszem, jest to kopia, ale maszynowa, listu pisanego przez kalkę.
Recenzja M. Hoffmanna jest niewątpliwie dowodem rozległej wiedzy
Autora i jego wielkiej swobody w poruszaniu się w problematyce archeologii dawnych Prus Wschodnich. Niektóre jej fragmenty wkraczają jednak w przestrzeń, w której dość łatwo można zgubić związek z naszym
tekstem. Oznaczać to musi, że nasza praca ma także pewną wartość inspirującą. Niezależnie od tego zapewniamy M. J. Hoffmanna, że jako autorzy folderu jesteśmy także jego pierwszymi krytykami i miło jest, że
Recenzent poprzez swoje uwagi zechciał dołączyć do tego grona. Jednocześnie, bez zbędnej kokieterii jesteśmy w stanie przyznać, że oprócz satysfakcji z wykonanej pracy, sympatyczne słowa Mirka mają dla nas duże
znaczenie.

istoriko-chudožestvennogo muzeja, red. P. Adlung, C. v. Carnap-Bornheim, T. Ibsen,
A. Valujev, Schleswig 2005, s. 26.
10
A. Valujev, Die Geschichte des Kaliningrader Bestandes der Prussia-Sammlung, [w:] Die
Prussia-Sammlung…, s. 31–32.
11
Por. m.in. Ch. Reich, Die Prussia-Sammlung….
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