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„ChCeMy Nie Tylko pokoNAć poTęgę ANglii,  
Ale ją zNiSzCzyć”

oBrAz ANglii i ANglikóW W NieMieCkiej prASie  
W WielkopolSCe podCzAS i WojNy śWiAToWej

obłudna Anglia

„nienawiść do Anglii”, do „perfidnego Albionu” była jednym z głównych mo-
tywów niemieckiej propagandy wojennej w okresie i wojny światowej1. Taki obraz 
Anglii dominował nie tylko w niemieckiej prasie tego okresu (poddanej, rzecz jasna, 
rygorom wojennej cenzury), lecz także przekazywali go niemieccy intelektualiści 
tej miary co Max Scheler2. niniejszy artykuł ma za zadanie przedstawić w ogólnych 
zarysach to zjawisko w niemieckiej prasie ukazującej się w Wielkopolsce w latach 
1914–1918.

Już na samym początku Wielkiej Wojny pojawił się w propagandowym obrazie 
Anglii motyw obłudy Brytyjczyków. dwa dni po wejściu Wielkiej Brytanii do wojny 
po stronie Ententy na łamach „Posener Zeitung” w obszernym artykule England 
erklärt uns den Krieg ujawniono, że w dotychczasowych stosunkach angielsko- 
-niemieckich „zapewnienia o pokoju i wyrazy sympatii nie były niczym innym jak 

1 A. g. Marquis, Words as Weapons: Propaganda in Britian and Germany during the First World 
War, „Journal of Contemporary History” R. 13, 1978, s. 467–498; European Culture in the Great 
War. The Arts, Entertainment and Propaganda 1914–1918, red. A. Roshwald, R. Stites, Cambrid-
ge 1999; M. P. Stibbe, Vampire of the Continent. German Anglophobia during the First World War 
1914–1918, niepublikowana praca doktorska, university of Sussex, 1997; d. Welch, Germany, 
Propaganda and Total War 1914–1918. The Sins of Omission, london 2000, s. 58–64.

2 H. Fries, Der Erste Weltkrieg in der Sicht deutscher Dichter und Gelehrter, Konstanz 1991; Kul-
tur und Krieg: die Rolle der Intelektuellen, Künstler und Schriftsteller im Ersten Weltkrieg, red. 
W. Mommsen, München 1996. Por. również: M. Scheler, Der Genius des Krieges und der deut-
sche Krieg, leipzig 1915.
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kłamstwem i udawaniem, podczas gdy za maską było prawdziwe oblicze i arguso-
wymi oczyma poszukiwało okazji i pretekstów, by dać upust od dawna żywionej 
urazie przeciw niemcom”3.

do podobnej retoryki odwoływał się artykuł pod wymownym tytułem Wehe dir, 
England! (Biada tobie, Anglio!), który 24 września 1914 r. ukazał się na łamach 
hakatystycznego „Posener Tageblatt”. Według autora politykę Anglii charaktery-
zowało „wiarołomstwo”, a jej prawdziwym celem było dążenie do gospodarczej 
destrukcji niemiec – „swego najlepszego klienta”4.

Motyw „zrzucenia maski” przez Anglików pojawił się również w wierszu Karla 
Streckera zatytułowanym Die Kriegserklärung Englands (Wypowiedzenie wojny 
przez Anglię), zamieszczonym 11 sierpnia 1914 r. w „Posener Tageblatt”5:

Es ist entschieden, ja! und nun ist’s gut,
nun sind die Masken alle rings gefallen,
nun ist entlarvt die falsche Heuchlerbrut,
nun gilt’s, umstelltes deutschland, Kampf mit allen.

Motyw demaskacji pojawiał się również w odniesieniu do wyjaśniania przez 
niemiecką prasę polityki sir Edwarda greya, szefa brytyjskiej dyplomacji (a jedno-
cześnie prawdziwej bete noire dla niemieckiej propagandy grzmiącej na „perfidię 
Albionu”). na początku października 1914 r. „Posener Tageblatt” w artykule Das 
wahre Gesicht Englands (Prawdziwe oblicze Anglii) oświadczała, że:

[...] niemieccy mężowie stanu i uczeni, niemieckie gazety, dobrzy niemcy za granicą 
od początku podjęli wytężone starania, by zedrzeć obłudną maskę z oblicza brytyj-
skiego narodu, a zwłaszcza z oblicza wyrachowanego, samolubnego, nie cofającego 
się przed niczym ministra greya – tak by świat poznał prawdę o szlachetnej, tak 
bardzo szlachetnej Anglii6.

Wybuch światowego konfliktu pozwolił dojrzeć rozmiary „angielskiej wro-
gości” nie tylko w kontekście jej natężenia, lecz także długotrwałości. W listopa-
dzie 1914 r. „Posener Tageblatt”7, powołując się na admirała Alfreda Kirchhoffa, 
sporządził cały katalog „angielskich samowolnych działań” wobec niemiec: od rze-
komego storpedowania przez Anglię planów budowy floty przez Wielkiego Elektora 
w XVii w., poprzez „słabe poparcie” Prus w wojnie siedmioletniej (1756–1763), 
kolejny sprzeciw angielski wobec planu budowy floty niemieckiej zgłoszonego 
przez Parlament Frankfurcki w 1848 r., aż po „potajemne wspieranie” danii w jej 
wojnie przeciw Związkowi niemieckiemu w 1864 r. Konkluzja mogła być więc 

3 „Posener Zeitung” 1914, nr 182, z 6 sierpnia.
4 „Posener Tageblatt” 1914, nr 447, z 24 września.
5 Ibidem, nr 371, z 11 sierpnia.
6 Ibidem, nr 463, z 3 października.
7 Ibidem, nr 513, z 1 listopada.
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tylko jedna: „Chcemy nie tylko pokonać angielską potęgę – zwycięstwo jest pół-
środkiem – chcemy ją zniszczyć”8.

Jak z tego wynika, na potrzeby tworzonego wizerunku „zdradzieckiej od zaw sze” 
Anglii przechodzono do porządku dziennego nad znanymi z przeszłości wydarzeniami 
świadczącymi o ścisłej współpracy angielsko-pruskiej (niemieckiej). Wsparcie dla 
Prus podczas wojny siedmioletniej (gdy Wielka Brytania była jedynym z mocarstw 
europejskich sojusznikiem, który nie wystąpił przeciw Fryderykowi ii) było – jak 
widzieliśmy – bagatelizowane. Szczególnego „zabiegu na historii” dokonała prasa 
niemiecka w przypadku bitwy pod Waterloo, gdy wojska angielskie i pruskie zadały 
klęskę napoleonowi.

Według „Posener Zeitung” Arthur Wellington „z niewdzięcznością” odniósł się do 
„szlachetnej akcji ratunkowej Blüchera, która wyswobodziła angielskiego dowódcę 
z jego przerażającego położenia”. W ten sposób, jak przekonywała niemiecka ga-
zeta, zachowanie Wellingtona potwierdziło, że „Anglia nie ma żadnego względu dla 
czynów innych [państw], nawet, gdy działają one na jej korzyść”. Jak konkludowała 
„Posener Zeitung”: „Czasy się zmieniają, ale Brytyjczycy nie”9.

Konstatacja, że rzeczywistym celem przystąpienia londynu do wojny jest chęć 
totalnego zniszczenia niemiec (nie tylko pod względem gospodarczym), raz po raz po-
jawiała się na łamach niemieckojęzycznej prasy w Wielkopolsce. na początku września 
1914 r. „Posener Zeitung” przypominała, że jeden z rozdziałów opublikowanej jeszcze 
przed wybuchem wojny książki Herberta george’a Wellsa Ostatnia wojna na świecie 
nosił tytuł „Zniszczenie Berlina” (Wells przedstawiał wizję bombardowania z powietrza 
stolicy niemiec). Według niemieckiej gazety nie była to li tylko literacka fantazja au-
tora Wehikułu czasu. Rozdział ten ujawniał, że „ich [Anglików] celem jest zniszczenie 
Berlina, otwartego, nie bronionego przed żadnym nieprzyjacielem miasta”10.

Również inny przedstawiciel angielskiego życia literackiego, Arthur Conan doyle, 
został oskarżony o sprzyjanie dążeniu angielskiego rządu do całkowitego ubezwłas-
nowolnienia niemiec. „Posener Zeitung” poświęciła uwagę artykułowi angielskiego 
pisarza, który ukazał się 9 września 1914 r. w „daily Chronicle”. Autor opowieści 
o Sherlocku Holmesie przekonywał w nim, że Anglia walczy „przeciw obecnym, po-
twornym niemcom z krwi i żelaza”, a nie „przeciw niemcom przeszłości, niemcom 
muzyki i filozofii”. Według niemieckiej gazety było to nic innego jak dążenie do 
pozbawienia niemiec floty i zlikwidowania ich gospodarczego dobrobytu11.

Stałym motywem w antyangielskiej propagandzie uprawianej na łamach nie-
mieckiej prasy w Wielkopolsce było twierdzenie, że pogwałcenie neutralności Belgii 
przez niemcy było dla Anglików tylko pretekstem, a zawistny londyn już dawno 

8 „Wir wollen Englands Macht nicht nur besiegen – Siegen ist etwas Halbes – sondern sie vernich-
ten”; ibidem.

9 „Posener Zeitung” 1915, nr 139, z 17 czerwca.
10 Ibidem, 1914, nr 207, z 4 września.
11 Ibidem, nr 217, z 16 września.
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planował akcję zbrojną przeciw dynamicznie rozwijającym się (gospodarka i flota), 
a tym samym pokojowo nastawionym niemcom12.

nawet za dokonane przez armię niemiecką zniszczenia w Belgii (piętnowane 
przez aliancką propagandę) odpowiedzialna była Anglia. „Posener Tageblatt” utrzy-
mywał więc, że za zniszczenia w Antwerpii spowodowane niemieckim bombardo-
waniem miasta odpowiedzialny jest „Albion, zakłamany podżegacz” („trügerischer 
Hetzer Albion”)13.

niemieckich czytelników przekonywano już pod koniec 1914 r., że Belgom i Fran-
cuzom powoli otwierają się oczy na prawdę o ich angielskich sojusznikach („prawdę” 
taką, jaką przekazywała prasa niemiecka)14. W marcu 1915 r. „Posener Tageblatt” 
informował np. o niechętnych reakcjach Belgów na posługiwanie się (przez amery-
kańskich dziennikarzy) językiem angielskim w miejscach publicznych15.

Akcentowaniu „obłudy” Anglików towarzyszyło podkreślanie ich brutalności, 
bezwzględności, z jaką dążą do „światowego panowania”. Temu służyło nie tylko 
odnotowywanie przykładów z toczącej się wówczas wojny, lecz także sięganie do prze-
szłości, tej nieodległej. Z lubością prasa niemiecka przypominała (i wypominała) wojnę 
burską i brutalne traktowanie przez Anglików cywilnej ludności burskiej (zwłaszcza 
tworzenie obozów koncentracyjnych, w których była ona przetrzymywana)16.

Anglicy jako „naród judaszów”

Również taki zarzut niejednokrotnie pojawiał się na łamach niemieckojęzycznej 
prasy ukazującej się w Wielkopolsce. Anglicy, sprzymierzając się ze Słowianami 
(Rosja) i „Celtami” (Francja), zdradzili „bratnią rasę germańską”. odstępstwo to 

12 Por.: „Posener Tageblatt” 1914, nr 367, z 8 sierpnia; ibidem, nr 469, z 7 października; ibidem, 
nr 479, z 13 października.

13 Por. artykuł: Englands Schuld an dem Schicksal Antwerpens, ibidem, nr 475, z 10 października. 
Jednak w tym samym tekście hakatystyczny dziennik przyznawał bez ogródek: „deutschland 
streitet um sein leben, und in diesem blutigen Ringen ist das leben eines einzigen deutschen 
Soldaten tausendmal mehr wert, als alle Kunstwerke und alle romanischen, gotischen und Renais-
sance – Bauwerke der Welt. Wir müssen Antwerpen haben und deshalb brüllen die geschütze”.

14 „die Erkenntnis bricht bei den Franzosen und Belgiern durch, dass England in Wahrheit der Feind 
seiner Verbündeten ist”; ibidem, nr 596, z 21 grudnia.

15 Ibidem, 1915, nr 107, z 5 marca.
16 w artykule Der Feldmarschall Lord Roberts „Posener Zeitung” przypominała, że angielski 

dowódca był „der Begründer der berüchtigen Konzentrationslager, in denen Tausende von Frauen 
und Kinder der Buren elend zugrundegingen”; „Posener Zeitung” 1914, nr 271, z 18 listopada. 
Podobnemu celowi propagandowemu służył również artykuł Ein unbekanntes Denkmal engli-
scher Schande, „Posener Tageblatt” 1915, nr 130, z 18 marca. W artykule wspomniano o od-W artykule wspomniano o od-
słoniętym w grudniu 1913 r. w południowoafrykańskim Bloemfontein pomniku ku czci „ponad 
25 tysięcy burskich kobiet i dzieci”, które w latach 1900–1902 zginęły w angielskich obozach 
koncentracyjnych.
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piętnował 12 sierpnia 1914 r. w wierszu Dreifrontenkampf (opublikowanym w „Po-
sener Tageblatt”)17 gotthold Schulz-labischin:

der Britte –
Pfui Teufel! im Bunde gen deutschland der dritte!
Mit Russen und Welschen,
Wir können’s fassen:
Ein Kampf der Rassen!
dich treibt der neid,
im Bruderstreit.

Według niemieckiej prasy Anglia zdradziła w toczącej się wojnie białą rasę jako 
taką. W styczniu 1915 r. na łamach „Posener Tageblatt” (na pierwszej stronie) ukazał 
się obszerny artykuł zatytułowany Die Briten als Rassenschänder (Brytyjczycy jako 
hańbiciele rasy)18. Według hakatystów Anglia „hańbiła” białą rasę przez korzystanie 
podczas toczącej się wojny z kontyngentów dostarczanych przez kolonie (np. indie) 
oraz poprzez sprzymierzenie się z Japonią (przy tej okazji przechodzono do porządku 
dziennego nad faktem, że sojusznikiem Tokio podczas i wojny światowej była nie 
tylko Wielka Brytania, lecz także cała Ententa). Szczególnie inkryminowano sojusz 
z Japończykami: „przez ten sojusz z Japonią mongolska rasa została postawiona 
na równi z rasą białą”19.

niemiecka gazeta oburzała się ponadto na „karygodne” przypadki, gdy brytyjskie 
dowództwo zlecało pilnowanie niemieckich jeńców swoim „kolorowym” żołnie-
rzom. Według „Posener Tageblatt” takie postępowanie Brytyjczyków zasługiwało 
na potępienie „nie tylko dlatego, że jeńcy byli niemcami, ale właśnie dlatego, że 
poprzez to na niebezpieczeństwo wystawiana jest przyszłość białej rasy”20. nie 
omieszkano zauważyć, że taka „nielojalność” Anglików wobec białej rasy wcze-
śniej czy później doprowadzi do podkopania dominującej pozycji Brytyjczyków 
w ich własnym imperium kolonialnym21. Wykazana przez Anglików „sklepikarska 
zawiść”, ujawniająca się w „hańbieniu” białej rasy, zaszkodziła ponadto perspek-
tywom zjednoczenia się Europy wokół propagowanego osobiście przez Wilhelma ii 
hasła nawołującego Europejczyków do wspólnej obrony przed „żółtym zagroże-
niem”22.

17 „Posener Tageblatt” 1914, nr 374, z 12 sierpnia.
18 Ibidem, 1915, nr 21, z 14 stycznia.
19 Ibidem.
20 Ibidem.
21 „um so weniger ist es zu verstehen, wenn ohne not von britischer Seite die geltung der weißen 

Rasse erschüttert und untergraben wird”, ibidem.
22 „unser Kaiser hat vergeblich gemahnt; sein Ruf nach dem Zusammenschluß Europas ist unge-

hört verhallt, ja Europa verblutet sich heute, weil englischer Krämerneid es so wollte [...] diese 
Erkenntnis hat den Haß der deutschen gegen England hervorgerufen. Er ist so tiefgründig und all-
gemein, wie es kaum der Haß unserer Vorfahren gegen den korsischen Bedrücker war”, ibidem.
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Kolejny dowód „hańbienia” białej rasy przez Anglików, „Posener Tageblatt” 
przedstawił w lutym 1915 r. Chodziło o sposób, w jaki została potraktowana przez 
wkraczające do Kamerunu angielskie wojska niemiecka misja baptystów, pracu-
jąca w tej niemieckiej kolonii. dla niemieckiej gazety był to kolejny dowód na to, 
„z jaką niesłychaną bezwzględnością Anglicy próbują zniszczyć nie tylko wszystko 
to, co jest niemieckie, ale również depczą poważanie, jakie ma biała rasa u Afry-
kańczyków”. dla hakatystycznego dziennika prawdziwym horrendum okazało się 
przydzielenie misjonarzom przez Anglików eskorty (która miała dopilnować, aby 
misjonarze opuścili Kamerun) złożonej z „czarnych żołnierzy”23. To wystarczyło, 
aby oskarżyć Anglików o „deptanie szacunku należnego białej rasie”24.

Katalog angielskich „zdrad” poszerzał się w miarę trwania wojny. We wrześniu 
1914 r., także w wierszowanej formie, odniósł się do tej kwestii Artur Rhode. ułożył 
on wiersz An England, opublikowany na łamach „Posener Tageblatt”25. Według 
Rhodego Anglicy to nie tylko „Judas der germanen” i „Judas der Weißen”:

Vor Russland blödem götzendienst uns grauet,
Sein Christenglaube ist verzerrt zur Fratze!
Frankreich den Tempel der Vernunft sich bauet
und habet gegen gott die dreiste Tatze,
doch dir hat gott sein heilig Wort vertrauet,
gleich uns wardst du begabt mit höchstem Schatze –
Verrätst die durch den galuben dir Verwandten?
gebrendmarkt sei, Judas der Protestanten!

Za ciągłe zdrady (protestantów, białej rasy, a szczególnie germanów) Anglię 
czeka – zdaniem Rhodego – nieuchronna i surowa kara:

doch du wirst mehr als Strafe nur gewinnen,
Vernichtung! Weithin wird dein Sturz erschallen,
Ein Frevelvolk kann büßend neu entgehen,
Ein Judasvolk ist reif zum untergehen!

Motyw kary spadającej na wiarołomnych Anglików w jeszcze dosadniejszy sposób 
pojawił się w wierszu Herty Rolin Fluch England! (Przekleństwo Anglii!), opubliko-
wanym w grudniu 1914 r. w „Posener Zeitung”26. narzędziem „kary”, jak zapowiadała 
autorka wiersza, będzie „nie znająca ni iskierki miłosierdzia niemiecka nienawiść”:

Fluch England, Fluch England,
Fluch Eurer Sippe, dem ganzen land!

23 Ibidem, nr 70, z 11 lutego.
24 Hakatystyczny dziennik już w styczniu 1915 r. zwracał uwagę na „karygodne” traktowanie przez 

wojska angielskie niemieckich misjonarzy w Afryce Zachodniej. Por.: Wie England deutsche Mis-
sionare behandelt, ibidem, nr 11, z 8 stycznia.

25 Ibidem, 1914, nr 447, z 24 września.
26 „Posener Zeitung” 1914, nr 292, z 13 grudnia.
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Wenn der Schrei, der über die Meere klingt,
Wie ein Panther Euch an die Kehle springt,
daß die Furcht Euch lähmt, gespensterblaß,
dann wisset gewiß: So fühlt deutscher Haß!
Ein Haß, gewaltig und riesengroß,
So riß ihn die Qual der Sunde los,
der hammert die Herzen zu Eisen und Stein,
der lässt auch kein Fünkchen Erbarmen hinein.
Fluch England...27.

Przekleństwom rzucanym na Anglię towarzyszyły raz po raz urządzane w nie-
mieckiej prasie „seanse nienawiści”, takie jak chociażby zamieszczony w „Posener 
Tageblatt” w październiku 1914 r. wiersz Haßgesang an England (Pieśń nienawiści 
do Anglii)28:

dich werden wir hassen mit langem Haß,
Haß zu Wasser und Haß zu land,
Haß des Hauptes und Haß der Hand,
Haß der Hämmer und Haß der Kronen,
drosselnder Haß von siebzig Millionen-
Sie lieben vereint, sie hassen vereint,
Sie haben, alle nur einen Feind:
England!29.

Nieuchronny upadek tchórzliwego Albionu

Wieszczenie rychłego upadku Anglii należało do stałych motywów pojawia-
jących się na łamach niemieckiej prasy w Wielkopolsce. To właśnie świadomość 
własnej słabości miała popchnąć Anglików do wypowiedzenia wojny niemcom 
4 sierpnia 1914. We wrześniu tegoż roku „Posener Zeitung” opublikowała list jed-
nego z niemców przebywających w Anglii, napisany jeszcze przed wybuchem 

27 W podobnej poetyce utrzymany był wiersz autorki z Poznania Marthy Rösler-Block, zatytułowa-
ny Wehe Dir, England! (Biada Tobie, Anglio!): „Bald brüllt der deutsche Zorn übers Meer / Bald 
bricht herein der Rache Heer / Für jeden deutschen der unten ruht / Ersteh’n zehn Rächer aus 
deutschem Blut./ England, es naht der Vergeltungstag / dann helfe dir, wer dir helfen mag! / Bis 
dann die staunende Welt erfährt / dich strafe gott und das deutsche Schwert! – / dann wehe dir, 
England!”; „Posener Tageblatt” 1914, nr 587, z 16 grudnia.

28 Ibidem, nr 477, z 11 października.
29 Co ciekawe, nie przeszkadzało to niemieckiej prasie piętnować analogicznej „pieśni nienawi-

ści” ukazującej się w angielskiej prasie. „Posener Tageblatt” 1914, nr 509, z 30 października, 
cytował jako przykład „angielskiego szowinizmu” wiersz zamieszczony w „daily graphic”: 
„down with the germans, down with them all! / o Army and navy, be sure of their fall! / Spare 
not one of them, those deceitful spies / Cut their tongues, pull out their eyes! / down, down with 
them all!”.
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wojny (dokładnie 28 czerwca 1914, w dzień zamachu w Sarajewie). Autor listu 
stwierdzał:

[...] kraj [Anglia] tkwi w kolosalnym kryzysie, pod względem społecznym pogrąża 
się błyskawicznie. Zgodnie ze starą praktyką próbuje [Anglia] uniknąć tego poprzez 
olśniewający, zewnętrzny manewr maskujący, polegający na wymierzeniu w nas 
niemców ataku na kontynencie – ataku, którego tylko ślepy nie dostrzeże30.

Symptomy zmierzchu Anglii, widoczne jeszcze przed wybuchem wojny, po 
„sierpniowych salwach” stały się według niemieckiej prasy tym bardziej widoczne. 
Już pod koniec sierpnia 1914 r. „Posener Zeitung” obwieszczała, że „in England däm-
mert’s” („W Anglii zmierzcha się”), a Wielka Brytania „znajduje się w poważnym, 
bardzo poważnym położeniu”31, głównie z powodu „wyższości niemieckiego oręża”. 
Z kolei na początku września w tej samej gazecie ukazała się informacja, że „w an-
gielskich portach panuje duży strach przed niemiecką flotą”32. Miesiąc później 
na tych samych łamach w artykule Bilder aus düsteren London (Obrazki z ponu-
rego Londynu) stwierdzano, że w stolicy Anglii coraz bardziej utrwala się „strach 
i obawa” w związku z działaniami wojennymi i wprowadzonymi ograniczeniami 
w dostawach elektryczności33. odnotowywano ponadto wszelkie groteskowe objawy 
panującej na Wyspach szpiegomanii (przemilczając, rzecz jasna, podobny fenomen 
w niemczech)34.

Jako ilustrację nastrojów (bliskich paniki przed nieuchronną niemiecką inwazją) 
panujących na Wyspach „Posener Zeitung” relacjonowała w kwietniu 1915 r. jeden 
z artykułów, które ukazały się niedawno (9 kwietnia 1915) w „Timesie”. Autor 
tekstu (george Birdwood) radził, aby w razie udanej niemieckiej inwazji na Anglię 
obywatelki tego państwa poszły w ślad żon indyjskich kszatrijów (indyjska kasta 
wojowników), które w analogicznych przypadkach rzucały się na wcześniej przy-
gotowany stos. Jak komentowała niemiecka gazeta:

Mamy nadzieję, że niemcy wkraczający do Anglii potraktują w grzeczny sposób 
pana george’a Birdwooda, nawet gdy wyjdzie im naprzeciw z mieczem w ręku. 
Mamy również nadzieję, że zdążą oni na czas, by grzecznie powitawszy, poprosić 
damy [angielskie] do zejścia z jeszcze nie podpalonych stosów35.

30 „Posener Zeitung” 1914, nr 207, z 4 września.
31 Ibidem, nr 203, z 30 sierpnia.
32 Ibidem, nr 209, z 6 września.
33 Ibidem, nr 243, z 16 października.
34 Jako przykład panującej w Anglii „Spionenfieber” „Posener Zeitung” podawała przykry incydent, 

który przytrafił się Rudyardowi Kiplingowi. Przyglądał się on ćwiczeniom wojskowym w Anglii 
i zadawał pytania napotkanym żołnierzom. To wzbudziło podejrzliwość jego interlokutorów. Zna-
ny pisarz został wzięty za szpiega i na krótko aresztowany. Zob.: R. Kipling als Spion, ibidem, 
nr 280, z 29 listopada.

35 Ibidem, 1915, nr 92, z 21 kwietnia.
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Prasa niemiecka ironizowała z obaw Anglików przed inwazją „Hunów”. Sama 
jednak (raczej nieświadomie) dostarczała argumentów stronie przeciwnej, piętnu-
jącej „niemieckich barbarzyńców”. oto na początku 1915 r. na łamach „Posener 
Zeitung” ukazał się artykuł Ist die Beschießung von London zulässig? (Czy ostrze-
liwanie Londynu jest dopuszczalne?). Anonimowy „wojskowy współpracownik” 
gazety odpowiadał twierdząco na zamieszczone w tytule pytanie. Przyznawał co 
prawda, że londyn nie jest twierdzą, ale jest „ważnym środkiem prowadzenia wojny 
[przez Anglików]”, dlatego też – jak deklarował autor artykułu – można zastosować 
wobec stolicy Anglii „wszystkie niszczące środki wojenne”, w tym bombardowanie 
z powietrza36. gdy przypomnimy sobie, że ta sama „Posener Zeitung”, która piórem 
swojego wojskowego eksperta usprawiedliwiała bombardowanie londynu, parę 
miesięcy wcześniej traktowała literacką wizję Wellsa bombardowania Berlina jako 
oficjalną niemal wykładnię angielskiej polityki wobec stolicy niemiec, mamy przed 
oczyma miarę sprzeczności tkwiących w propagandowym obrazie ukazywanym 
przez niemiecką gazetę.

Skrzętnie odnotowywano w niemieckojęzycznej prasie wszelkie głosy docho-
dzące z samej Anglii, które protestowały przeciw oficjalnej polityce londynu. Przy-
taczano więc artykuł george’a Bernarda Shawa zamieszczony w „new Statesman”, 
w którym autor Pigmaliona protestował przeciw wojnie Anglii przeciw niemcom, 
a także krytykę polityki greya, wyrażoną przez Ramsaya Mcdonalda, przywódcę 
labour Party37.

Podkreślanie „przewag” niemieckiego oręża szło w parze z wytykaniem niewiel-
kich walorów bojowych angielskich żołnierzy. dnia 10 września 1914 r. „Posener 
Tageblatt” np. informował, że w wyniku niemieckich ataków angielskie oddziały 
stacjonujące w okolicach Amiens „nie stały się niczym innym jak zdemoralizowaną 
bandą”38.

36 „london ist an und für sich keine Festung, besitzt aber für die englische Kriegsführung zu Wasser 
und zu lande eine außerordentlich große militärische Bedeutung, die unter umständen für den 
Kriegsausgang von ausschlaggebenden Einfluß sein kann, hauptsächlich wegen der Anhäufung 
des nationalreichtums und wichtiger volkswirtschaftlicher Werte auf beschränktem Raume, so-
wie wegen der Vereinigung aller Hilfsmittel der Kriegsführung an einem orte [...] Alle diese Er-
wägungen zeigen, dass london durchaus als ein wichtiges Kriegsmittel betrachtet werden kann, 
gegen das auch alle vernichtende und zerstörenden Mittel des Krieges zur Anwendung gebracht 
werden dürfen, und damit ist in erster linie auch eine Beschießung durch luftfahrzeuge ge-
meint”; ibidem, nr 8, z 10 stycznia.

37 Bernard Shaw über Englands Politik, „Posener Tageblatt” 1915, nr 10, z 7 stycznia. niemiecka 
gazeta przytaczała następujący fragment artykułu Shawa: „und wie benehmen uns den deutschen 
gegenüber? Haben wir alle die braven Hessen vergessen, die für uns Engländer von Malborough 
bis Bourgogne so viele lorbeeren ernteten? und wie würde es um unsere protestantische Religion 
in England bestellt sein, wenn nicht der deutsche luther zur Welt gekommen wäre? Eine ewige 
Schande bleibt unser Vorgehen und wir sollen darüber erröten”. Wypowiedź przywódcy Partii Pracy 
w: „Posener Zeitung” 1914, nr 214, z 12 września (artykuł Greys Schuld in englischem Lichte).

38 „Posener Tageblatt” 1914, nr 423, z 10 września.
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Często pojawiał się także zarzut tchórzostwa Anglików. Tym aspektem zajmo-
wała się również wymierzona w Albion poezja. W opublikowanym (za „Tägliche 
Rundschau”) na łamach „Posener Tageblatt” wierszu Langbein Englishman (Dłu-
gonogi Anglik)39 czytamy:

Sehr nützlich ist der läufersport,
Jetzt sind wir überführt!
der Johnny wie der große lord
Sind alle drauf trainiert.
Bei Saint Quentin, da sahen wir’s:
die Söldner wie die offiziers
Sie machten lange Beine
und zogen schleunigst leine.

do tej samej poetyki nawiązywał wiersz doktora Josepha Burcharda z Poznania, 
który w utworze Sportsmen bei St. Quentin (Sportowcy w St. Quentin), opubliko-
wanym również w „Posener Tageblatt”40, pisał:

da sagte Kluck: „Krieg’ ich vor’s Messer
die Briten wieder, werd’ ich besser
Auf diese Sportsmen geben acht,
daß ich sie fange vor der Schlacht!
denn hinterher, da muß man laufen,
Wenn man erjagen will die Haufen.

Zarysowany na łamach niemieckiej prasy obraz angielskich żołnierzy kazał są-
dzić, że bardziej niż działaniami wojennymi byli zaabsorbowani rozrywkami (znowu 
pojawiał się motyw sportowej pasji Anglików). „Posener Tageblatt” w październiku 
1914 r. zamieścił fragment listu jednego z niemieckich jeńców (podoficera) prze-
trzymywanych w alianckim obozie jenieckim w Maubeuge. Pisał on, że „Anglicy 
zajmują się wyłącznie boksem i jedzeniem, a w zniszczonych domostwach wszystko 
splądrowali [...]. Francuski żołnierz w swoim zachowaniu i moralnej postawie jest 
znacznie bardziej wartościowy od angielskiego”41.

do tej wizji armii angielskiej (dekownicy wyręczający się innymi, a sami odda-
jący się sportowym rozrywkom na tyłach) nawiązała w czerwcu 1915 r. „Posener 
Zeitung” w artykule pod znamiennym tytułem England lässt seine Hilfsvölker bluten 
(Anglia pozwala się wykrwawiać swoim sojuszniczym narodom)42. Powołując się 

39 Ibidem, nr 425, z 11 września.
40 Ibidem, nr 433, z 16 września.
41 Przytoczony fragment brzmiał w całości: „Bemerken möchte ich noch, daß die mit in unserer Ka-rzytoczony fragment brzmiał w całości: „Bemerken möchte ich noch, daß die mit in unserer Ka-

serne untergebrachten Engländer sich nur mit Boxen und Essen beschäftigen und in den zerstörten 
Häusern alles geplündert haben, so dass sie von ihren französischen Bundesgenossen fast wie 
gefangene behandelt werden. der französische Soldat ist in gesinnung und Benehmen bedeutend 
mehr wert als der englische”; ibidem, nr 461, z 2 października. 

42 „Posener Zeitung” 1915, nr 232, z 3 października.
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na bliżej nieokreślone „rumuńskie źródło”, gazeta stwierdzała, że „angielscy ofice-
rowie we Flandrii wolą raczej za frontem grać w tenisa i golfa aniżeli brać udział 
w niebezpiecznych zadaniach stojących przed francuskimi oddziałami”. W podobny 
sposób, jak donosiła „Posener Zeitung”, angielscy żołnierze zachowują się na pół-
wyspie gallipoli, gdzie w starciach z Turkami głównie wykrwawiają się oddziały 
pochodzące z brytyjskich dominiów (Kanadyjczycy i Australijczycy). na stałe zaś, 
według niemieckiego dziennika, rolę „mięsa armatniego” w brytyjskiej armii przy-
pisano irlandczykom. nieprzypadkowo bowiem to właśnie oddziały, w których 
w większości służyli właśnie oni, były wysyłane przez angielskie dowództwo na 
najbardziej niebezpieczne odcinki frontu43.

Wzmocnieniu wizerunku zniewieściałego angielskiego żołnierza (w końcu upra-
wianie sportu na tyłach mogło świadczyć o tchórzostwie, a niekoniecznie o niechęci 
do fizycznego wysiłku) służyło podawanie do wiadomości przez niemiecką prasę 
częstych wizyt składanych angielskim oficerom przez ich żony. „Posener Tageblatt” 
informował w czerwcu 1915 r., że na front przybywały nie tylko żony, lecz także 
„siostrzenice starszych oficerów, które organizują herbatki, flirtują z przystojnymi 
porucznikami, robią na drutach szaliki w kolorze khaki i organizują w hotelach od 
czasu do czasu wieczorki taneczne lub grają w tenisa”44.

utrwaleniu obrazu angielskiego żołnierza jako delikatnego, nieodpornego na 
trudy wojenne służyła z pewnością korespondencja zamieszczona 18 października 
1914 r. w „Posener Tageblatt”, informująca o tym, że angielscy jeńcy wojenni 
z obozu w döberitz skarżą się na niedostatki w przyborach do golenia. niemiecka 
gazeta ironicznie zauważała, że:

[...] z pewnością żaden angielski żołnierz nie będzie chciał oszpecać szlachetnego 
brytyjskiego oblicza „barbarzyńską brodą”. Ale wojna mało niewiele robi sobie z gu-
stów dobrych „Tommich”. obecnie podziwiać ich można z długimi, zmierzwionymi 
brodami. i rzeczywiście wyglądają barbarzyńsko45.

ironicznie komentowano próby „zamaskowania” przez angielską prasę rozmiarów 
strat ponoszonych przez Brytyjczyków na froncie. Jak pisał „Posener Tageblatt”:

[...] pierwszą listę ofiar wśród angielskich żołnierzy podano w londynie nastę-
pująco: „W wyniku wypadku samochodowego śmierć ponieśli oficerowie:...”. 
W przypadku drugiej listy angielskich strat „deutsche Tageszeitung” proponuje 
następujące brzmienie: „W wyniku wypadku omnibusa unicestwiona została cała 
nasza armia”46.

43 Podobny zarzut wyręczania się przez Anglików innymi pojawił się w artykule Die Engländer 
spielen Tennis (Anglicy grają w tenisa), zamieszczonym w „Posener Tageblatt” 1915, nr 443, z 22 
września.

44 Ibidem, nr 291, z 25 czerwca.
45 Ibidem, 1914, nr 489, z 18 października.
46 Ibidem, nr 423, z 10 września.
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Kpiono ze sposobu relacjonowania działań wojennych przez angielską prasę. 
dnia 5 września 1914 r. „Posener Tageblatt” zamieścił notkę Angielska „wytrwa-
łość”. informowano w niej o relacji z frontu zamieszczonej w „daily Telegraph”, 
w której angielska gazeta pisała: „nasze oddziały bez przerwy walczyły trzy go-
dziny, zmuszone jednak zostały do wycofania się w kierunku douai”. Komentarz 
niemieckiej gazety: „Trzy godziny nieprzerwanej walki – w oczywisty sposób jest 
to rekord dla lubujących się w rekordach Brytyjczyków”47.

niemieckich czytelników przekonywano, że angielskiemu, „kramarskiemu” 
charakterowi narodowemu zgoła obce są „militarne cnoty” (tak charakterystyczne 
dla niemców). nie zmieni tego – przekonywała prasa niemiecka – wprowadzenie 
w Wielkiej Brytanii w 1915 r. obowiązkowej służby wojskowej. „Posener Zeitung” 
oceniała tę decyzję jako chęć kopiowania przez Anglików niemieckich wzorców 
obowiązkowej służby wojskowej. Skuteczność zaś tego kroku (w odniesieniu do 
angielskiego wysiłku militarnego) niemiecka gazeta porównywała do zachowania 
pewnego bogatego, a niewykształconego Rzymianina, który zobaczywszy, że filozof 
Epiktet pisze swoje dzieła w nocy przy lampie oliwnej, odkupił od niego za dużą 
sumę wspomnianą lampę, sądząc, że to ona jest źródłem mądrości filozofa48.

Angielski „mamonizm”

do zarzutu obłudy i zdrady dochodziło oskarżenie o materializm. niemiecka prasa 
całkiem świadomie odwoływała się do znanego powiedzenia napoleona i o Angli-
kach jako „narodzie kramarzy”49. We wrześniu 1914 r. w „Posener Zeitung” ukazał 
się nawet osobny artykuł Napoleon I. über Albions Perfidie50 (Napoleon I o perfidii 
Albionu) – okazało się, że skądinąd niewygodna pod względem propagandowej 

47 Ibidem, nr 415, z 5 września. Surowej krytyki nie szczędzono angielskiej prasie jako takiej. „Po-„Po-
sener Zeitung” 1914, nr 288, z 9 grudnia, stwierdzała: „nichts beleuchtet greller den Abweg, 
auf den der Krieg die englische Journalistik geführt hat, als die Schamlosigkeit, mit der man die 
grundlage jeder Sachkritik beiseite schiebt, offenkundigte und als solche erkannte lügen als Tat-
sache hinstellt”.

48 „Englands Beginnen, unsere allgemeine Wehrpflicht kopieren zu wollen, erinnert nur zu sehr an 
das Beispiel jenes reichen und ungebildeten Römers, der die Weisheit und gelehrsamkeit des ihm 
gegenüber wohnenden Philosophen Epiktet rühmen hörte, und der, da er wahrnahm, dass Epiktet 
nachts bei seiner Öllampe schrieb, zu einem außerordentlich hohen Preis dem Philosophe diese 
lampe abkaufte – in der Meinung, Epiktet beziehe seine Weisheit lediglich aus der Wunderlam-
pe”; „Posener Zeitung” 1915, nr 306, z 31 grudnia.

49 W artykule zamieszczonym w „Posener Tageblatt”, zatytułowanym Die Wahrheit über England 
(będącym przedrukiem z „Kölnische Zeitung”), pisano o Anglii jako o „czystej kulturze niecnego 
kramarskiego ducha” („Reinkultur schnöden Krämergeistes”); „Posener Tageblatt” 1914, nr 460, 
z 1 października.

50 Por.: „Posener Zeitung” 1914, nr 220, z 19 września.
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wymowy postać cesarza Francuzów, zwycięzcy spod Jeny, zyskiwała bardzo jako 
bezwzględny krytyk narodowego charakteru Anglików.

„Posener Tageblatt” w obszernym artykule zamieszczonym na pierwszej stronie, 
zatytułowanym Es geht gegen Englands Weltherrschaft (Przeciw angielskiej do-
minacji na świecie), stwierdzała 16 września 1914 r., że „Anglia opasuje żelaznym 
pierścieniem cały świat. W imię wolności, przemocą i polityką bezwzględnego 
egoizmu zbudowała swoje światowe imperium”. najważniejszym więc zadaniem 
„powierzonym przez opatrzność” jest zniszczenie „angielskiego panowania świa-
towego”. Pokonanie Francji, podbój Belgii będzie – jak przekonywał hakatystyczny 
dziennik – tylko środkiem wiodącym do prawdziwego celu, którym jest „zadanie 
śmiertelnego ciosu w serce angielskiego wroga”51. „Rzucenie na kolana najwięk-
szego i najbardziej znienawidzonego wroga” będzie – według gazety – prawdziwym 
wyzwoleniem, katharsis dla całej Europy, ponieważ zostanie pokonany kraj odzna-
czający się „szkodliwą i frywolną skłonnością”, polegającą na „podżeganiu na siebie 
narodów kontynentalnych, by samemu bez przeszkód panować nad światem”52.

Jak głosił w listopadzie 1914 r. „Posener Tageblatt”, pokonanie Anglii będzie 
„czynem kulturowym”53. Taką tezę głosił artykuł Das Niederzwingen Englands 
– eine Kulturtat (Pokonanie Anglii – przysługa oddana kulturze), będący relacją 
z wykładu (pod tym samym tytułem) znanego nam admirała Alfreda Kirchhoffa, 
który został wygłoszony w Kilonii. Jak przekonywał prelegent, dopóki Anglia nie 
zostanie pokonana, „prawo, obyczaje i uczciwość, dotrzymywanie traktatów, mo-
ralne zobowiązania zaciągnięte w międzynarodowych traktatach nie będą mogły 
być osiągnięte”. Angielska polityka to „samowola, uzurpacje i łamanie prawa”, na-
tomiast „brutalność to dominująca cecha angielskiego charakteru”. W marcu 1915 r. 
„Posener Zeitung” wprost pisała: „W tej wojnie Anglia walczy o prześladowanie, 
niemcy o wolność”, przy czym nie chodziło o wolność tylko dla niemiec, ale dla 
całego świata, pragnącego oswobodzenia się spod „żelaznego pierścienia” angiel-
skiej dominacji54.

Aby wzmocnić wymowę frazeologii głoszącej „wyzwoleńczą” wojnę przeciw 
Anglii, stosowano różnorodne zabiegi językowe, mające za zadanie zaakcentować 

51 „Posener Tageblatt” 1914, nr 433, z 16 września. Podobną wymowę miał także artykuł Der Fünf-
mächte-Krieg, wcześniej opublikowany na łamach „Posener Tageblatt” (1914, nr 363, z 6 sierp-
nia), w którym inkryminowano Anglii dbałość o własne materialne interesy jako o motyw, który 
przesądził o wypowiedzeniu przez londyn wojny niemcom.

52 Ibidem, nr 463, z 3 października. Por. również: 1915, ibidem, 1915, nr 1, z 1 stycznia. Wojnę 
przeciw Anglii nazywano w nim wprost „Befreiungskrieg” przeciw „uzurpatorskiemu panowa-
niu światowemu Anglii”. dopiero na dalszych miejscach wśród niemieckich celów wojennych 
umieszczono walkę przeciw „wiecznej pladze chęci rewanżu, żywionej przez Francję” oraz prze-
ciw „podstępności rosyjskiej polityki”.

53 Ibidem, 1914, nr 513, z 1 listopada.
54 „England kämpft für die unterdrückung in diesem Krieg, deutschland für die Freiheit”; „Posener 

Zeitung” 1915, nr 72, z 26 marca.
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skalę (olbrzymią) zagrożenia stwarzaną dla niemiec i całego świata przez Anglię. na 
początku 1915 r. „Posener Tageblatt” pisał więc: „Brytyjczycy stali się biczem nie 
tylko Europy, ale i całej ludzkości. należy się więc gruntownie z nimi rozliczyć”55.

W podobnym kierunku zmierzała również „poezja nienawiści” (wymierzona 
w Anglię) drukowana na łamach niemieckojęzycznej prasy w Wielkopolsce. W lutym 
1915 r. „Posener Tageblatt” opublikował wiersz Der deutsche Gruß (Niemieckie 
pozdrowienie), nadesłany do redakcji przez doktora Friedricha Mehnsa, niemiec-
kiego żołnierza walczącego na froncie wschodnim. W wierszu napotykamy m.in. 
takie zwrotki:

Fort mit dem fremden Kram!
Packt Euch nicht schon die Scham
Bei dem Protest?!
liebt ihr Eu’r Vaterland,
Fluchet dem welfschen Tand,
Aber dem ärgsten Feind,
England, die Pest!
Mächtig steht deutschland da,
Wie’s der Feind niemals sah
in ost und West.
deshalb sei unser Eid
Für alle Ewigkeit.
Solang es deutsche gibt:
England, die Pest!56.

W 1915 r. angielski materializm (dosłownie: „mamonizm”) piętnował ewange-
licki superintendent z Poznania, Paul Blau. W artykule König Mammon, zamiesz-
czonym w „Posener Tageblatt”, stwierdzał:

[...] nigdy w sposób tak namacalny, jak podczas obecnej wojny, nie ujawniła się 
plaga mamonizmu. Troska o sakiewkę kazała Anglii wszcząć wojnę, tej samej Anglii, 
o której Ruskin powiedział: „obecnie Anglik nie wyznaje już: »Wierzę w Boga, ojca 
Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi«, ale: »Wierzę w ojca dolara, który 
wszystko porusza«”.

o ile wojna rozpoczęta w sierpniu 1914 r. była przejawem nieuleczalnego angiel-
skiego materializmu, to dla niemców – przekonywał superintendent – była okazją 
zesłaną przez opatrzność, aby ustrzec się „przed niebezpieczeństwem mamonizmu”57. 
W tym więc kontekście w niemieckojęzycznej prasie zwracano uwagę na to, że „wy-

55 „Posener Tageblatt” 1915, nr 21, z 14 stycznia.
56 Ibidem, nr 63, z 7 lutego.
57 „Es ist eine gnädige Fügung gottes, dass er unserem Volke auf seinem Wege zum Reichtum diesen 

Krieg geschickt hat, der auch den Blinden die Augen öffnen muß über die gefahr des Mammo-
nismus”; ibidem, nr 179, z 18 kwietnia. do kwestii „mamonizmu“ Anglików superintendent Blau 
powrócił we wrześniu 1915 r., gdy w coniedzielnym artykule zamieszczanym w „Posener Tage-
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zwoleńczy” charakter wojny przeciw Anglii miał nie tylko wymiar ściśle polityczny 
i wojskowy. Była to wojna o wartości, w tym więc sensie urastała niemal do rangi 
eschatologicznego starcia między dobrem (czytaj: niemcy) a Złem (czytaj: Anglia).

na początku drugiego roku wojny „Posener Tageblatt” dawała wyraz temu 
przeświadczeniu, zauważając, że w toczącym się konflikcie nie chodzi o odparcie 
angielskiej „agresji”, ale również o „przeniknięcie świata niemieckim duchem 
i niemieckim charakterem, niemieckim idealizmem, o to, by torować drogę dla 
niemieckiej prawdomówności oraz niemieckiej uczciwości”58.

W niemieckiej prasie zestawiano nie tylko „idealizm” niemców walczących 
o „wyższą kulturę” z „bezwzględnym egoizmem”, który popchnął Anglików do 
wojny. Tło porównawcze było niekiedy o wiele szersze, a na nim tym wyraźniej 
wyróżniały się niskie pobudki stojące za angielskim zaangażowaniem w wojnę. Jak 
pisał w październiku 1914 r. „Posener Tageblatt”:

[...] synowie niemiec i Austrii wykrwawiają się za ojczyznę, synowie Francji i Rosji 
przelewają krew, ponieważ okłamano ich, że ich ojczyzny są zagrożone – tak więc 
wykrwawiają się jednak za ojczyznę. natomiast synowie Anglii, o ile w ogóle prze-
lewają krew, a nie siedzą w domu na swojej bezpiecznej (jak długo jeszcze?) wyspie 
i grają tam w tenisa i golfa – wykrwawiają się dla angielskiej kramarskiej polityki, 
dla twardego, brzęczącego pieniądza i dla bezwzględnej ambicji pana greya59.

niemiecka prasa w Wielkopolsce jako egzemplifikację różnicy między „idealiz-
 mem” niemców a brutalnością Anglików podawała sposób traktowania jeńców 
wojennych oraz osób internowanych przez obydwie strony. Skrupulatnie odno-
towywano wszelkie przejawy „bezwzględnego” traktowania niemieckich jeńców 
wojennych przez Brytyjczyków, akcentowano „wybuchy szowinizmu angielskiego 
motłochu” wobec przebywających na Wyspach niemców60. na tym tle podawano 
przykłady „ludzkiego” podejścia władz niemieckich wobec Brytyjczyków, których 
wybuch wojny zastał na terenie Rzeszy (co skądinąd, zwłaszcza w „Posener Ta-

blatt” stwierdzał: „Was die Herrschaft des geldes zu bedeuten hat, erleben wir genugsam an Eng-
land und dem englischen Teil Amerikas, wo der dollar Alles ist”; ibidem, nr 451, z 26 września.

58 Zob.: 1915, ibidem, nr 1, z 1 stycznia.
59 Ibidem, 1914, nr 463, z 3 października. Por. utrzymany w analogicznej frazeologii artykuł Der 

Krieg als Geschäft, ibidem, 1915, nr 22, z 14 stycznia. Anonimowy autor artykułu stwierdzał 
w nim: „Zur genüge ist bekannt, wie in England jedermann den Krieg nur vom geschäftlichen 
Standpunkt aus anzieht”.

60 Por. m.in. artykuły: In englischer Gefangenschaft. Wie skandalös die Deutschen auch in England 
behandelt werden, ibidem, 1914, nr 387, z 20 sierpnia; Die Behandlung der Deutschen in England, 
ibidem, nr 506, z 28 października; Das Elend der deutschen Kriegsgefangenen in England, „Po-
sener Zeitung” 1914, nr 266, z 12 listopada; Die Deutschhetze in England, ibidem, 1915, nr 250, 
z 24 października; Englische Brutalitäten gegen Frauen und Kinder, ibidem, nr 50, z 28 lutego; 
London unter Pöbelherrschaft, ibidem, nr 113, z 16 maja; Der rasende englische Pöbel, ibidem, 
nr 114, z 18 maja; Die Deutschenhetze in England, ibidem, 1914, nr 250, z 24 października, oraz 
ibidem, 1915, nr 119, z 23 maja.
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geblatt”, wywoływało zniecierpliwienie wobec „nadmiernej wyrozumiałości” dla 
anglików)61. dla wzmocnienia propagandowego efektu publikowano na łamach 
niemieckiej prasy „deklaracje wdzięczności” przebywających w niemczech Ang-
lików, które (co nie było przypadkiem) zawierały jednocześnie ostrą krytykę pod 
adresem „oburzającej” polityki Wielkiej Brytanii wobec niemiec62.

narodowy charakter Anglików, ukształtowany przez „brzęczący pieniądz”, zo-
stał po raz kolejny opisany w wierszowanej formie, tym razem w październiku 
1914 r. na łamach „Posener Zeitung” przez Wilhelma Jensena63. napisał on wiersz 
zatytułowany (Modlitwa Anglików), w którym w usta Anglików włożona została 
taka modlitwa:

o lord, gib jeglichen Hafen
in unsere Fäuste nur!
gib uns von allen Schafen
Auf Erden die erste Schur!
...
Schweib’ alle Maklerspesen
Auf unser Konto um,
laß indier und Chinesen
Vertieren im opium!
Von jedem Erdengenusse
gib uns den Hauptgewinn,
und dann, erhalte zum Schlusse,
o lord, die Königin!

W tym samym miesiącu, tyle że na łamach „Posener Tageblatt”, gustav Schüler 
piętnował „angielskich dusigroszy” (zestawionych z gotowymi do wyrzeczeń niem-
cami) w wierszu Die letzten hundert Millionen (Ostatnie setki milionów)64:

die englischen Krämer gewinnen den Krieg
nicht mit Blut und blauen Bohnen,

61 Wspomniany w poprzednim przypisie artykuł (1914, nr 387, z 20 sierpnia) w „Posener Tageblatt” 
kończył się słowami: „Wie dagegen die Engländer behandelt werden. die noch in dresden woh-
nenden Engländer sprechen öffentlich ihren dank aus für die große Höflichkeit und Rücksicht, mit 
der man sie auch gegenwärtig behandelt und für ihre Sicherheit gesorgt habe”. Podobny wydźwięk 
miał artykuł Englisches Lob deutscher Menschlichkeit, ibidem, nr 418, z 7 września. niemiecka ga-
zeta „mit ehrlichem und berechtigem Abscheu” stwierdzała, że Anglikom w niemczech tak dobrze 
się powodzi, że „liebschaften mit deutschen Mädchen anbandeln können”; ibidem, nr 506, z 28 
października. Z kolei wstępny artykuł Festnahme aller wehrfähigen Engländer in Deutschland 
(Aresztowanie w Niemczech wszystkich Anglików zdolnych do noszenia broni), ibidem, nr 522, 
z 6 listopada, opatrzono jednowyrazowym komentarzem: „Endlich!” (nareszcie!).

62 Por. artykuły: Engländer-Protest gegen England, ibidem, 1914, nr 392, z 22 sierpnia; Englischer 
Protest gegen englische Brutalität, „Posener Zeitung” 1914, nr 260, z 5 listopada.

63 „Posener Zeitung” 1914, nr 232, z 3 października.
64 „Posener Tageblatt” 1914, nr 465, z 4 października. Wiersz po raz pierwszy opublikowano w „Ta-

geszeitung”.
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Sie angeln sich aber zuletzt den Sieg
Mit den letzten hundert Millionen!
...
ihr gifter, nein, so geht’s nicht an,
ihr hämischen geldsackdrohnen-
das deutsche Volk trägt doch heran
die letzten hundert Millionen!

Wydawać by się mogło, że pewną trudnością dla autorów kreślących obraz Anglii 
jako kraju przesiąkniętego „kramarskim duchem” i „bezwzględnym egoizmem” 
stanowić mógł fakt, że i Anglicy mogą się poszczycić wybitnymi osiągnięciami 
w dziedzinie sztuki i literatury. To przecież Anglia dała światowej kulturze Szekspira. 
Ale nawet ten fakt (któremu zaprzeczyć nie można było) został zinterpretowany 
w ten sposób, by tym bardziej uwypuklić negatywne cechy charakteru Anglików, 
na tle wysokich walorów niemieckiego charakteru narodowego.

Charakterystyczny pod tym względem tekst ukazał się na początku 1915 r. w „Po-
sener Zeitung”. W artykule Shakespeare und Deutschland jego autor (Hero Max) 
dowodził, że zachowanie się Anglii począwszy od sierpnia 1914 r. jest jaskrawym 
zaprzeczeniem „szekspirowskiego idealizmu”:

Komicznym – w szekspirowskim sensie – jawi nam się sytuacja, gdy zawistne kra-
marskie społeczeństwo podejmuje starania, by przez wbicie sztyletu powstrzymać 
marsz wielkiego ducha Świata; by zapanować nad światem.

W tej sytuacji „świat zbawić może jedynie prawdziwy niemiecki idealizm”, 
w zupełności odpowiadający „duchowi Szekspira”. na koniec wymowna konkluzja: 
„on [Szekspir], jak zawsze, stoi po niemieckiej stronie, po stronie duchowo spo-
krewnionego narodu. on jest nasz i naszym pozostanie”65.

na zakończenie należy podkreślić sprzeczności tkwiące w propagandowym 
wizerunku Anglii. Z jednej strony ganiono charakter narodowy Anglików (bru-
talny, zorientowany materialistycznie), z drugiej zaś akcentowano głosy Anglików 
sprzeciwiających się polityce swojego rządu (co musiało prowadzić do wniosku, 
że jednak nie wszyscy Anglicy byli „perfidni”). Podkreślano deficyt cnót wojsko-
wych u Anglików, ale jednocześnie przypominano bezwzględne prowadzenie przez 
nich działań wojennych (wojna burska). Sprzeczności te nie były, rzecz jasna, li 

65 „Es ist begreiflich, dass uns seit Kriegsausbruch jetzt das wider das Wahrhaftigkeitsgefühl geht, 
was Schakespeare seinerzeit Rühmliches über den Volkscharakter seiner nation gesagt hat, der 
sich so erbärmlich und kleinlich entpuppte [...] das Britenreich hat durch seine wahnsinnige Po-
litik, die jeden idealismus entbehrt, sich selber dem ersten Todesstoß versetzt [...] Es berührt uns 
– im Shakespeareschen Sinne – komisch, wenn wir sehen, wie eine neidische Krämergesellschaft 
sich müht, den gang des großen Weltgeistes zu hinterschleichen mit gezückten dolche. in der 
Meinung sich des Weltreiches bemächtigen zu können [...] Er [Shakespeare] steht nach wie vor auf 
deutscher Seite – auf der Seite der geistesverwandten nation. Er ist unser und wird es bleiben”; 
„Posener Zeitung” 1915, nr 2, z 3 stycznia (artykuł ukazał się najpierw w „Bühne und Welt”).
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tylko przypadłościami niemieckiej prasy ukazującej się w Wielkopolsce w okresie 
i wojny światowej. To raczej immanentna cecha każdego propagandowego obrazu 
wroga, bazującego przecież na uproszczeniach, a tym samym na rozbracie z lo-
giką. Bo przecież w każdej propagandzie chodzi przede wszystkim o wzbudzenie 
emocji (pozytywnych lub negatywnych), a nie dokonywanie ćwiczeń z logicznego 
rozumowania.

grzegorz kucharczyk

„Wir WolleN eNglANdS MAChT NiChT NUr BeSiegeN,  
SoNder Sie VerNiChTeN“. dAS Bild VoN eNglANd  

UNd eNgläNderN iN der deUTSCheN preSSe groSSpoleN SSpoleN poleN  
WähreNd deS erSTeN WelTkriegeS

z U S A M M e N F A S S U N g

der Artikel bahandelt das Thema des Englandsbildes in der deutschsprachigen Presse 
in Wielkopolska während des Ersten Weltkrieges. die deutsche Presse and der Warthe 
spiegelte die Richtlinien der antienglischen Propaganda der gesamten deutschen Presse 
wieder. Sie hob zum Beispiel „die englische Heuchelei“ oder „der englische Materialismus“ 
hervor. der „perfide Albion“ erwies sich auch als „Judas des germanentums“ oder „Judas 
der weißen Rasse“, wegen der kolonialen Hilfstruppen, die an der englischen Seite gegen 
deutschland kämpften. in dieser Hinsicht bildeten die antienglischen Artikel in der deut-
schen Presse in Wielkopolska ein represäntatives Stück des deutschen Feindbildes während 
des Ersten Weltkrieges.


