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(Poznań)

„Filoksera dla posiadaczy winnic” i Prima Aprilis.
Przyczynek do obrazu Bismarcka w polskiej prasie 

w Wielkopolsce na przełomie XIX i XX wieku  

Otto von Bismarck – „żelazny kanclerz”, jednoczący Niemcy „krwią i że-
lazem” – był bardzo czuły na punkcie swojego medialnego wizerunku. 
W warunkach II połowy XIX wieku chodziło, rzecz jasna, przede wszyst-
kim o prasę. W okresie Kulturkampfu sam Bismarck zainicjował ok. 1600 
procesów prasowych wytaczanych tytułom prasowym, które uchybiły god-
ności i dobremu imieniu kanclerza. Wystarczyło nawet, że – tak jak uczy-
niła to katolicka „Germania” – pominięto wyraz „Herr” („Pan”) przy jego 
nazwisku1.

Tematem niniejszego szkicu jest próba przedstawienia sposobów ra-
dzenia sobie z tym przeczuleniem Bismarcka przez polską prasę ukazują-
cą się w Wielkopolsce, zarówno za jego życia jak i po jego śmierci. Po 1898 
roku kult Bismarcka stał się jednym z ważniejszych elementów budowania 
zbiorowej tożsamości wilhelmińskich Niemiec2. Negatywny obraz Bismar-
cka w polskiej prasie miał więc spełnić dwa podstawowe cele. Po pierwsze, 
zaznaczyć odrębność Polaków od Niemców biorących udział w kulcie „że-

1 R. J. Ross, Th e failure of Bismarck’s Kulturkampf. Catholicism and state power in Im-
perial Germany, 1871–1887, Washington 1998, s. 172.

2 Zob. Otto von Bismarck: Person, Politik, Mythos, hrsg. J. Dülff er, Berlin 1993; Otto 
von Bismarck im Spiegel Europas, hrsg. K. Hildebrand, Paderborn 2006; R. Gerwarth, Th e 
Bismarck myth. Weimar Germany and the legacy of the Iron Chancellor, Oxford 2006; R. Parr, 
„Zwei Seelen wohnen, ach! In meiner Brust!“. Strukturen und Funktionen der Mythisierung 
Bismarcks, München 1992.
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laznego kanclerza”. Po drugie, musiał być tak skonstruowany, aby uniknąć 
ewentualnych czynności prawnych wymierzonych w polskiej tytuły, a zai-
nicjowane przez władze pruskie.

Osiągnięciu tych celów miała służyć strategia obliczona na wywo-
łanie (a właściwie, utrwalenie) negatywnych asocjacji związanych z oso-
bą Bismarcka. Chociażby z jego odrażającym wyglądem, będącym wyni-
kiem nieumiarkowanego sposobu prowadzenia się. W 1875 roku „Kurier 
Poznański”, z okazji 60-tych urodzin Bismarcka, informował: „Je i pije wie-
le i dobrze. U siebie używa najwięcej piwa wiedeńskiego, a skutek tego jest 
już widoczny. W roku 1862 był chudym i wysmukłym; dziś nabrał już tu-
szy”3. Nie były to zresztą jedyne informacje w polskiej prasie, dające obraz 
Bismarcka jako amatora napojów alkoholowych. W 1878 roku „Kurier” in-
formował, że „na wieczorkach u księcia kanclerza podają teraz zwykłe do-
bre piwo bawarskie”4. 

Rok później gazeta przytaczała wypowiedzi samego kanclerza, świad-
czące do jakiego stopnia gustował w alkoholu. Jak chociażby ta, w której dy-
wagował na temat wyższości wódki nad piwem: „Rozpowszechnienie piwa 
dużo nam złego wyrządza. Ono robi człowieka ociężałym, leniwym i bez-
silnym. Staje się powodem kłótni politycznych i bijatyk w piwiarniach. Naj-
lepsza jest żytniówka”. Informowano ponadto, że „Bismarck ma kolekcję 
pucharów srebrnych. Na gwiazdkę dostał od żony dwa puchary prześlicz-
nej roboty, lecz tak małe, że dwoma haustami można je wypróżnić. Było to 
delikatne kazanie dane mężowi przez żonę”.

Nieprzypadkowo w tym samym artykule, stwierdzano, że skłonność 
„żelaznego kanclerza” do nadużywania mocnych trunków nie jest jakąś jego 
szczególną patologią. Predylekcję do alkoholu inkryminowano u wszyst-
kich Niemców: „Nie można powiedzieć, iż Niemcy to kraj pijaków, lecz 
każdy Niemiec lubi pić, pić dużo, pić najczęściej nad miarę… Wielka też 
pobłażliwość panuje w Niemczech dla wady narodowej, którą są dotknię-
ci wszyscy, począwszy od drwala, aż do osób wysoko położonych, wady, co 
się rozsiadła na wszystkich szczeblach towarzyskich. Niemiec nie wstydzi 
się tego, że pije, lecz tylko tego, że dość wypić nie może”5.

3 „Kurier Poznański”, 2 IV 1875, nr 75.
4 „Kurier Poznański”, 6 XI 1878, nr 255.
5 „Kurier Poznański”, 28 VI 1879, nr 146. Jeszcze w 1902 roku „Dziennik Poznań-

ski” przypominał swoim czytelnikom, że Bismarck był „znawcą trunków”. „Specjalnością 
Bismarcka były różne bowle; przede wszystkim wino szampańskie, zmieszane pół na pół 
z porterem. W dniu swego srebrnego wesela Bismarck urządził dla najbliższej rodziny spe-
cjalny kruszon, na który złożyły się dwie butelki wina hiszpańskiego porto, butelka stare-
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W 1878 roku „Kurier”, zamieścił (za prasą niemiecką) następujący opis 
wystąpienia Bismarcka w Reichstagu: „Miał jak zawsze słynny mundur kira-
siera, ale trzy tradycjonalne włoski zniknęły (…) tonsura zemściła się za wy-
pędzenie z Niemiec tych, którzy ją z obowiązku nosili i sięga mu aż po sam 
kark. Wąs, tak wyzywająco z jego warg spadający, stał się białym, brwi także 
są białe, a w ogólności szczególne to wywołało wrażenie, gdy »żelazny kan-
clerz« zaraz na początku swej mowy prosił, by mu wolno było kiedy niekiedy 
usiąść, długo bowiem stać nie może (…). Zauważono po raz pierwszy w jego 
ręku lornetkę, widocznie więc i oczy jego w ostatnich czasach musiały stracić 
na swej dawnej bystrości… Do swej mowy potrzebował całego stosu dyplo-
matycznych aktów, kart, etc. Dawniej wystarczał mu wielki ołówek lub no-
życzki, którymi czasami tak straszliwe ruchy robił, iż się zdawało, że chce je 
rzucić na głowę jakiej byłej ekscelencji lub któregoś z mówców lewicy”6.

Taktykę powoływania się na innych (przede wszystkim niemieckich) 
autorów „Kurier Poznański” zastosował po raz kolejny w 1878 roku. Po-
wołując się na pracę M. Buscha „Graf Bismarck und seine Leute während 
des Krieges mit Frankreich”, stwierdzał, że „książe Bismarck nie jest wca-
le przyjacielem starożytnych języków“. Gazeta wytykała, że „piękności gre-
ckiej partykuły „an” i jej 30 oznaczeń w różnych odcieniach nie chciał [Bis-
marck] wcale uznać, twierdząc, że na przykład i w rosyjskim języku można 
by znaleźć coś podobnego. Jak widzimy, można być wielkim kanclerzem, 
a lichym fi lologiem”7. 

 Niejednokrotnie w roli oskarżyciela polska prasa wykorzystywała sa-
mego Bismarcka. Na przykład katolicki „Kurier Poznański” w 1883 roku 
przytaczał wypowiedź niemieckiego kanclerza, mającą świadczyć, że prze-
strzeganie przykazania Bożego o przestrzeganiu dnia świętego, było dla 
niego bardzo uciążliwe. Traumatycznym pod tym względem doświadcze-
niem miał być dla niego pobyt w Anglii: „Przypominam sobie, że kiedy po 
raz pierwszy przybyłem do Anglii i wylądowałem w Hull, zacząłem sobie 
gwizdać na ulicy. Jeden z Anglików odradzał mi i prosił, abym tego nie czy-
nił, »bo dziś święto«. To mnie tak rozgniewało, że wsiadłem zaraz na inny 
statek i pojechałem do Edinburga”8. 

go araku i butelka szampana. Trunek ten podano na zakończenie wszystkich innych libacji, 
a w działaniu swym miał być tak skuteczny, iż młoda panna Bismarck, która później zaślu-
biła hr. Rantzau, po jednej szklaneczce zasnęła w salonie”, „Dziennik Poznański”, 27 IX 1902, 
nr 223.

6 „Kurier Poznański“, 5 III 1878, nr 53.
7 „Kurier Poznański“, 4 XI 1878, nr 253.
8 „Kurier Poznański“, 29 I 1883, nr 23.
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Ten sam temat (świętowanie niedzieli przez Bismarcka) stał się przed-
miotem zainteresowania „Dziennika Poznańskiego” w 1895 roku (a więc 
już po dymisji Bismarcka). Polska gazeta informowała, że na ewangelickim 
synodzie w Ratzeburgu pastorzy skarżyli się, że „książę Bismarck swoich 
wielbicieli przyjmuje stale w niedzielę podczas nabożeństwa. Uczestnicy 
pielgrzymek robią we Friedrichsruh zwykle w niedzielę przed południem 
„piekielny hałas”, skutkiem czego życie kościelne w całej okolicy słabnie 
i wytwarza się zdziczenie umysłów”9.

Nie tylko niedziela nie cieszyła się należnym respektem jako dzień 
świąteczny. Bismarck – przekonywała polska prasa – nie lubił w ogóle świąt 
religijnych. W 1896 roku na łamach „Kuriera Poznańskiego” (powołując się 
na „Evangelische Lutherische Kirchenzeitung”) pisano, że „w księstwie la-
wenburskim obchodzono od wieków w dniu 1 maja święto na intencję do-
brych żniw; w dniu tym na mocy osobnej ustawy praca była zakazana. Do-
piero (…) na wniosek ks. Bismarcka, który jak wiadomo jest właścicielem 
rozległych włości w rzeczonym księstwie, uchylono to odwieczne święto. 
Wobec tego kroku ks. Bismarcka, pisma bismarckowskie zapomniały »ję-
zyka w gębie«”10.

W parze z podkreślaniem „zdziczenia umysłów” wielbicieli Bismar-
cka, szło w polskiej prasie przypominanie, że podczas swoich młodzień-
czych lat (zwłaszcza jako student) przyszły twórca II Rzeszy sam „był zaplą-
tany w różne burdy i sprawy pojedynkowe, które ściągnęły na niego szereg 
kar aresztu”. „Kurier Poznański” informował (nie przypadkowo w przed-
dzień hucznych w Niemczech obchodów 80-tych urodzin Bismarcka), że 
„w uniwersyteckiej [w Berlinie – G.K.] księdze karcerowej znajduje się dziś 
notatka następująca: „Otto von Bismarck – dni trzy. Z polecenia Getyngi. 
Zachowanie w areszcie wzorowe”11. 

Odpychająca fi zjonomia, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, nie-
uctwo i „grzechy młodości” – to nie jedyne negatywne asocjacje związa-
ne z Bismarckiem, o których pisała polska prasa w Wielkopolsce. Polskich 
czytelników przekonywano bowiem, że Bismarck kojarzy się z nieszczęś-
ciem. W 1873 roku „Kurier Poznański” informował na przykład, że „Na 
ulicy Bismarcka, która jak wiadomo, dopiero się buduje, już jeden czło-
wiek poniósł śmierć. Jeden z pomocników murarzy spadł z trzeciego pię-
tra i w półtorej godziny potem był już trupem”12. Dokładnie rok później 

9 „Dziennik Poznański“, 1 VIII 1895, nr 174.
10 „Kurier Poznański“, 28 V 1896, nr 121.
11 „Kurier Poznański“, 31 III 1895, nr 75.
12 „Kurier Poznański“, 15 IV 1873, nr 86.
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do feralności nazwiska „żelaznego kanclerza” jako patrona ulic nawiązał 
„Dziennik Poznański”, który zamieścił lakoniczną, ale wymowną informa-
cję: „Przy ulicy Bismarcka zapadło się skrzydło tylne nowego budującego 
się tam domu”13. 

Wzbudzeniu negatywnych skojarzeń służyło również przytaczanie 
anegdotycznych wydarzeń, które ilustrowały tezę, że także w innych kra-
jach osoba „żelaznego kanclerza” jest tak bardzo fatalnie kojarzona, że słu-
ży za przekleństwo. W 1879 roku „Kurier Poznański” informował swoich 
czytelników o zakończonym w Wiedniu „oryginalnym procesie o obrazę 
honoru”. Chodziło o sprzeczkę między „dwiema przekupkami rozżarty-
mi na siebie”, które stanęły przed „sądem tzw. pyskowym”, ponieważ jedna 
z nich poczuła się obrażona wypowiedzianymi w stosunku do niej słowa-
mi: „Du Schlampete Kanaille und Bismarckschädel”. Polska gazeta donosi-
ła, że sędzia (oraz sąd apelacyjny) uznały „tytulaturę tą w całości swojej” za 
obelgę. „Po naszemu »Bismarckschädel« nazwałoby się »ty pałko Bismar-
ckowska«, albo »ty łepęto bismarckowska«”14.

 Na marginesie można dodać, że nie tylko w Austrii słowa wywiedzio-
ne od nazwiska niemieckiego kanclerza funkcjonowały w negatywnym 
kontekście. W 1914 roku hakatystyczny „Posener Tageblatt” informował, 
że we Francji po 1871 roku prawdziwą karierę robi wyraz „bismarquer” 
oznaczający „źle się zachowywać”. Podobno prawdziwą furorę słowo to ro-
biło w Paryżu w 1889 roku, podczas odbywającej się tam wówczas wysta-
wy światowej15.

Złe skojarzenia budziła również sama etymologia nazwiska twórcy 
II Rzeszy. We wrześniu 1896 roku „Dziennik Poznański” skwapliwie odno-
tował informację, wedle której „jeden z fi lologów francuskich w »Revue de 
l’Orient« wywodzi w sposób następujący, prosty, a wymowny, wyraz »Bis-
marck«: „W starym poemacie niemieckim noszącym nazwę »Heiland«, 
pochodzącym z IX wieku, użyte są wielokrotnie wyrazy »bismar«, »bis-
maron«, które znaczą: »oszczerca« i »szkalować«”. Polska gazeta, nie bez 
ironii, pytała: „Czy też czytuje pustelnik z Friedrichsruhe ową »Revue de 
l’Orient«?”16.

Osobnym zabiegiem było ośmieszenie lub też poddawanie w wątpli-
wość popularności Bismarcka w samych Niemczech. W 1895 roku „Kurier 
Poznański”, z okazji obchodów 80-lecia urodzin Bismarcka, pisał, że „ob-

13 „Dziennik Poznański“, 15 IV 1874, nr 85.
14 „Kurier Poznański“, 5 IV 1879, nr 204.
15 Por. „Posener Tageblatt”, 4 XI 1914, nr 517.
16 „Dziennik Poznański”, 8 IX 1896, nr 206.
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chód Bismarckowski dał w wiosce pod Osnabrück powód do zabawnego 
zdarzenia, świadczącego, iż można światem zawładnąć, a pozostać w pew-
nych warstwach we własnym kraju nieznanym”. Chodziło zaś o incydent, 
który wydarzył się w wiosce Georgmarienhütte, gdy jeden z robotników 
uczestniczących w okolicznościowym spotkaniu miał zadać pytanie swo-
jemu przełożonemu: „Panie majster! Wiem, że Bismarck wymyślił nowe 
karabiny, co same strzelają, ale dlatego przecież nie można tak hałasować. 
Czyżby on jeszcze coś nowego obmyślił?”17

Nie lepiej było i na początku XX wieku. W 1901 roku w „Kurierze Po-
znańskim” ukazała się notatka pod nagłówkiem: „Bismarck był najwięk-
szym nieprzyjacielem cesarza, Bismarck tłumaczył Biblię”. Cytowane słowa 
pochodziły – jak informowała gazeta – od „rekrutów w pewnym mieście 
zachodnio-niemieckim”. W ten sposób odpowiadali oni na zadane im przez 
ofi cera pytanie: „kim był Bismarck?”. „Gdy tenże sam ofi cer zapytał się raz 
rekrutów, kim był Windthorst18, trzy czwarte z ich liczby podniosło skrzęt-
nie palec do góry; każdy z nich chciałby chętnie dać odpowiedź”19. Z ko-
lei w 1914 roku „Dziennik Poznański” informował, że w Niemczech pewna 
służąca, „chodząca do pruskiej szkoły”, na portret Bismarcka wiszący w do-
mu, w którym pracowała, zareagowała pytaniem: „Czy ten człowiek to Sta-
ry Fryc?”20

A więc Niemcy słabo znali postać „żelaznego kanclerza”, a ci, którzy go 
znali i szanowali, czynili to w sposób godny politowania. W 1879 roku „Ku-
rier Poznański” informował więc, że „niejaki bremeński kompozytor, Ka-
rol Reinthaler, przełożył „całą polityczną czynność kanclerza na muzykę”. 
Utwór wykonywać miało „stu śpiewaków i dwie orkiestry operowe”. Całość 
wypadła raczej nieszczególnie, skoro cytując „korespondenta wiedeńskiej 
gazety”, „Kurier” zauważał, że utwór „czyni takie wrażenie, jakoby twórcą 
jego był kot rozzłoszczony, któremu ogon mocno naciśnięto”21.

 Obniżanie rangi bismarckowskich obchodów odbywało się nie tylko 
poprzez wskazanie na niewyszukany gust wielbicieli „żelaznego kanclerza” 
(ujawniający się w ofi arowywanych mu podarunkach), ale przez podanie 
informacji mających wprost zdyskredytować w oczach polskich czytelni-
ków moralną konduitę zwolenników twórcy II Rzeszy. Do takiego zabiegu 
uciekł się w 1896 roku „Kurier Poznański”, który informował, że delegacja 

17 „Kurier Poznański”, 14 IV 1895, nr 87.
18 Szef katolickiej partii „Centrum”, główny oponent Bismarcka podczas Kulturkampfu.
19 „Kurier Poznański”, 14 IV 1901, nr 169.
20 „Dziennik Poznański”, 9 IV 1914, nr 82.
21 „Kurier Poznański”, 8 VIII 1876, nr 179.
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studentów z Hamburga, która po złożeniu wizyty Bismarckowi we Frie-
drichsruh, wróciła do swojego rodzinnego miasta, gdzie zaobserwowano, 
że „całe gromady akademików rozbiegły się w dzielnicy zamieszkałej przez 
prostytutki”22. 

Tego rodzaju aktywność polskiej prasy (obliczonej na wzbudzanie 
wśród czytelników, jeśli nie obojętności, to obrzydzenia lub ironii wobec 
obchodów ku czci „żelaznego kanclerza”) ulegała szczególnemu natężeniu 
w przypadku okrągłych rocznic bimsarckowskich. Tak jak w 1895 roku, gdy 
hucznie obchodzono w Niemczech 80-lecie urodzin Bismarcka.

Polska prasa czyniła swoje przygotowania dla „uczczenia” jubileuszu 
już od stycznia 1895 roku. „Dziennik Poznański” informował więc, że na 
ankietę zorganizowaną przez „zwolenników Bismarcka, zbierających od 
różnych wybitnych uczonych i wybitnych mężów niemieckich sentencje do 
albumu, który mają wręczyć eks-kanclerzowi w 80 rocznicę urodzenia”, ha-
nowerski historyk Onno Klopp (po 1867 roku, gdy Hanower anektowa-
ły Prusy, przebywający w Austrii) odpowiedział, że „należałoby księciu na 
pamiątkę wpisać zdanie św. Augustyna Sine justitia, quis sunt civitates, nisi 
magna societas latronum (bez sprawiedliwości, czymże innym są państwa, 
jak wielką spółką zbójców”)”23. 

Podkreślano, że obchody w Poznańskiem bismarckowskiego jubileu-
szu to sprawa wyłącznie niemiecka. W lutym 1895 „Dziennik” (powołując 
się na „Posener Tageblatt”) informował, że jako podarek urodzinowy „nie-
mieckie kobiety” chcą przesłać Bismarckowi herb Wielkiego Księstwa Po-
znańskiego „okolony wieńcem z chmielu”. Komentarz gazety: „Cieszy nas, 
że wielbicielki Bismarcka z Księstwa tak stosowny mu postanowiły dać po-
darek. Będzie musiał książę Bismarck na schyłku swego żywota patrzeć na 
orła białego, który mu zawsze przypominać będzie, że »Polacy jeszcze nie 
zginęli i nie zginą«„24. 

Obchody jubileuszu Bismarcka postrzegane były jako „niemiecka 
sprawa” nie tylko przez Polaków żyjących nad Wartą – przypominała pol-
ska prasa. Informowano więc, że w „Hucie Bismarcka przylepiano karty, 
aby robotnicy składki dla starego Bismarcka dawali – na podarunek. Ro-
botnicy wiedzą, że Bismarck takiej biedy nie ma, ażeby co zjeść nie miał; za 
to robotnicy mają biedę i dlatego uważają, że jest to wielką bezwzględnoś-
cią ze strony huty odzywać się do nich po datki”25. 

22 „Kurier Poznański”, 8 XI 1896, nr 258.
23 „Dziennik Poznański”, 30 I 1895, nr 25.
24 „Dziennik Poznański”, 15 II 1895, nr 38.
25 „Dziennik Poznański”, 24 I 1895, nr 20.
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Skrupulatnie odnotowywano przypadki zmuszania Polaków do bra-
nia udziału w bismarckowskim jubileuszu. W lutym 1895 roku, powołując 
się na bytomskiego „Katolika”, „Dziennik Poznański” informował o „do-
browolnych” składkach zbieranych wśród polskich robotników na Górnym 
Śląsku na prezent urodzinowy dla Bismarcka przez żony niemieckich fa-
brykantów. Przytoczono list jednego z tych „dobrowolnych” darczyńców: 
„Ja, Polak i katolik, przeciwnik Bismarcka, dałem składkę „dobrowolną”. 
Musiałem dać, bo żona przełożonego mojego przyszła po nią. Wolę dać tą 
markę, abym później nie był stratny na kilka talarów”26.

Jak przekonywała polska prasa, dowody uznania dla Bismarcka stara-
no się wydobyć od ludności polskiej wszelkimi możliwymi sposobami – je-
śli nie groźbami to zwykłym oszustwem. W marcu 1895 roku „Dziennik 
Poznański” (powołując się na ustalenia „Gazety Opolskiej”) informował, 
że „na podarek dla Bismarcka zbierają nauczyciele [niemieccy – G.K.] po 
wsiach polskich składki pod pozorem, że składki te mają być obracane na 
ofi ary katastrofy „Elby” [pasażerskiego statku – G.K.]”27. 

Skoro już bismarckowskie obchody, organizowane przez Niemców z pru-
skiego zaboru, odbyły się, w oczach polskiej prasy były one nieudane i cie-
szyły się małym zainteresowaniem nawet wśród samych Niemców. 3 kwiet-
nia 1895 „Dziennik Poznański” informował, że na poznańskim „festynie 
bismarckowskim”, zorganizowanym przez „Bund der Landwirte”, obecnych 
było „zaledwie 117 osób, mimo »freibiern« dla niemieckich chłopów”.

Podobnym niewypałem okazała się według „Dziennika” iluminacja 
Poznania zorganizowana przez niemieckich mieszkańców miasta z oka-
zji 80-tych urodzin Bismarcka. „Zrobiła ona zupełne fi asko. Całe dzielni-
ce miasta były zupełnie ciemne (…). Na domach prywatnych tylko spo-
radycznie powiewały chorągwie, także niektóre niemieckie restauracje 
wywiesiły chorągwie”28. Jak informował na początku kwietnia 1895 „Kurier 
Poznański”: „Bismarczycy w Bydgoszczy zwołali zebranie, na którym prag-
nęli zwymyślać parlament za znaną odmowną decyzję w sprawie uczczenia 
Bismarcka; dla przeraźliwych pustek w sali, zebranie odłożono do pomyśl-
niejszych czasów”29. 

Rangę jubileuszu obniżyć miały również podawane przez polską pra-
sę wszelkie przejawy dystansowania się w samych Niemczech (i Austrii) od 
obchodów urodzin „żelaznego kanclerza”. Pod koniec marca 1895 „Dzien-

26 „Dziennik Poznański”, 26 II 1895, nr 47.
27 „Dziennik Poznański”, 17 III 1895, nr 64.
28 „Dziennik Poznański”, 3 IV 1895, nr 77.
29 „Kurier Poznański”, 5 IV 1895, nr 79.
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nik Poznański” informował więc, że władze miejskie Kłajpedy odrzuciły 
wniosek o nadanie Bismarckowi honorowego obywatelstwa30. W tym sa-
mym roku „Dziennik” poinformował, że również Malbork odrzucił podob-
ny wniosek31. 

Polska prasa relacjonowała polemikę toczoną przez „Münchener Neu-
este Nachrichten” z „pewną niemiecką, kultem ks. Bismarcka rozentuzja-
zmowaną gazetą”, która twierdziła, że „Bóg w swej nieskończonej mądro-
ści zesłał księcia Bismarcka jako nieoceniony dar dla narodu niemieckiego”. 
Na to bawarska gazeta replikowała, że „ks. Bismarck nie jest darem nieba 
– tylko dopuszczeniem Bożym – jak bicz dla narodu, który od Boga i od 
swego przeznaczenia odpadł, tak, jak był Robespierre dla Francji, Napole-
on I dla Europy, Garibaldi i Cavour dla Włoch i fi loksera dla posiadaczy 
winnic”32. 

Ta sama gazeta w przeddzień jubileuszu pisała, że „niektóre pisma wie-
deńskie oburzają się na czelność niektórych kupców berlińskich, którzy za-
wezwali kupców wiedeńskich, by w poniedziałek [1 kwietnia] jako w dzień 
urodzin Bismarcka dla uczczenia eks-kanclerza niemieckiego pozamykali 
składy najpóźniej o godzinie 7 wieczorem”33.

Jubileusz „żelaznego kanclerza” był dla polskiej okazji okazją do pod-
ważania opinii o szczególnej popularności osoby Bismarcka wśród Nie-
mek. „Kurier Poznański” informował o broszurze „Kobiety niemieckie 
i kult Bismarcka” autorstwa hrabiny Gizeli von Strindberg. Autorka „pro-
testuje w niej zawzięcie przeciwko hołdom składanym przez osoby jej płci 
żelaznemu kanclerzowi, nie dlatego, że był żelaznym, lecz że listy jego, ode-
zwania i tysiące drobnych szczegółów życia dowodzi, iż nie żywił należne-
go dla kobiet poszanowania”34. 

Jubileusz Bismarcka wyśmiewano w polskiej prasie na przeróżniejsze 
sposoby. Chociażby poprzez zwrócenie uwagi, że data dzienna urodzin Bis-
marcka (1 kwietnia) zbiegała się z żartobliwym świętem, tzw. prima apri-
lis. W tym kontekście „Dziennik Poznański” pisał o akcji zbierania prezen-

30 „Dziennik Poznański”, 29 III 1895, nr 73.
31 „Dziennik Poznański”, 28 III 1895, nr 72. Komentując złożenie tego wniosku na fo-

rum rady miasta Malborka, „Dziennik Poznański” napisał: „Malbork, dawna stolica Krzy-
żaków, mianował księcia Bismarcka honorowym obywatelem. Obywatelstwo honorowe 
głównej siedziby Krzyżaków przystoi księciu Bismarckowi jako ich godnemu następcy”, 
„Dziennik Poznański”, 21 III 1895, nr 67.

32 „Dziennik Poznański”, 21 III 1895, nr 67.
33 „Dziennik Poznański”, 31 III 1895, nr 75.
34 „Kurier Poznański”, 14 IV 1895, nr 87.
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tów „dla księcia Bismarcka na »prima aprilis«„35. Zamierzony efekt (czy-
li ośmieszenie jubileuszu) próbowano również osiągnąć wykpiwając prze-
syłane Bismarckowi prezenty urodzinowe. „Kurier Poznański” pisał 17 IV 
1895: „Jak w Niemczech umieją czcić swych wielkich ludzi, o tym świad-
czą 6439 podarunków, jakie otrzymał ks. Bismarck w dniu swych urodzin. 
Myślano wiele nad żołądkiem żelaznego kanclerza, przesłano mu bowiem 
kiszkę mającą 21 cm. długości. Będzie mógł następnie zjadać czy to ser 190-
-funtowy…, a oprócz tego 140 tuzinów innych serów. Podarunki obejmu-
ją nadto 12 łososi, 20 pasztetów z gęsich wątróbek, skrzynię jabłek, 4 pud-
ła ostryg, miód, chleb, żywe karpie (…). Jakaś Niemkini zaś ofi arowała mu 
poduszeczkę ze szpileczkami (…). 75-letnia staruszka obdarzyła go koroną 
żałobną, która przeznaczyła na swój grób własny, co musiało ucieszyć Bis-
marcka, tak samo, jak statuetka króla Ludwika II bawarskiego, którą mu 
przysłał jakiś Augsburczyk”36. 

Kpiono z Niemców przebywających w Japonii, którzy „na prima aprilis 
roku Pańskiego 1895” [czyt. 80-te urodziny Bismarcka], przesłali jubilato-
wi w prezencie „olbrzymie naczynie w rodzaju trybularza, które Japończy-
cy umieszczają zwykle przed bożnicami poświęconymi Buddzie”. Według 
„Kuriera” w ten sposób „świat dowiedział się, że epitetem »bożyszcza« ob-
darzano księcia Bismarcka niesłusznie w przenośnym tylko znaczeniu”37. 

Wykpiwanie dowodów uznania dla jubilata szło w parze z wyrażaniem 
krytyki pod adresem całej polityki „żelaznego kanclerza”. 21 marca 1895 
roku „Dziennik Poznański” informował, że berliński cech rzeźników mia-
nował jubilata swoim honorowym członkiem, a Bismarck z wdzięcznością 
przyjął wyróżnienie, gazeta stwierdziła, że jest to „najpiękniejsze i najod-
powiedniejsze uczczenie księcia Bismarcka”, skoro „istotnie do rzeźników 
należy ten mąż żelaza i krwi, który wiele tysięcy – nie zwierząt, ale ludzi – 
w dwóch wojnach wydał na rzeź”38. 

Koronnym argumentem na rzecz tezy, że Bismarck był niegodny kul-
tu, jakim go otaczano w wilhelmińskich Niemczech, było donoszenie 
przez polską prasę, że emerytowany kanclerz raczej nie przywiązuje wagi 
do okazywanych mu przez współrodaków dowodów szacunku. Na przy-

35 „Dziennik Poznański”, 13 III 1895, nr 60.
36 „Kurier Poznański”, 17 IV 1895, nr 88. Do tego rodzaju, kpiarskich informacji nale-

żała ta podana również przez Kurier: „Czciciele księcia Bismarcka z Jever, którzy mu przysy-
łają co rok porcję jaj czajczych, złożyli już wierszowane powinszowanie w narzeczu dolno-
niemieckim, aby żył 100 i jeden lat”, „Kurier Poznański”, 7 III 1895, nr 55.

37 „Kurier Poznański”, 2 IV 1895, nr 76.
38 „Dziennik Poznański”, 21 III 1895, nr 67.
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kład w 1896 roku „Dziennik Poznański” informował, że „mieszkańcy wio-
ski Witzhave używali drogi przechodzącej przez las saksoński należący do 
Bismarcka. Gdy most na niej się znajdujący zepsuł się, zawezwał Bismarck 
wieśniaków, aby zapłacili połowę kosztów naprawy, a gdy na to się nie zgo-
dzili, zamknął im drogę przed nosem i muszą biedacy przeszło milę dalej 
objeżdżać”. Komentarz „Dziennika”: „Dziwne to też żądanie, najpierw za-
kupili mu za składkowe pieniądze ładne dobra, a później pragnęliby za dar-
mo przez nie przejeżdżać”39. 

Jak widać, wachlarz sposobów stosowanych przez polską prasę w Wiel-
kopolsce w celu odmalowania czarnego (lub śmiesznego) konterfektu „że-
laznego kanclerza” był rzeczywiście bardzo szeroki. Fakt ten nie tylko od-
zwierciedlał pomysłowość redaktorów, którzy osiągając swój cel, omijali 
ewentualne represje prawne. Przekonywał również o tym, że na przełomie 
XIX i XX wieku w „najdłuższej wojnie nowoczesnej Europy” tzw. masowa 
opinia publiczna i wysokonakładowa prasa odgrywała trudną do przece-
nienia rolę.

39 „Dziennik Poznański”, 6 X 1896, nr 229.
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***

Der Artikel behandelt  das Th ema des Bismarck-Bildes in der polnischen 
Presse in Großpolen (Wielkopolska) im 19. und 20. Jahrhundert. Die polnischen 
Zeitschrift en vermieden die Zensurrepressionen der preußischen Behörden (und 
zugleich die persönliche Empfi ndlichkeit Bismarcks gegenüber die Presskritik) 
indem się ein negatives Bismarck-Bild nicht als ihre direkte Meinungsäußerung, 
sondern eher als anektodische, nach anderen Autoren zitierte Ereignisse und Mei-
nungen darstellten. Diese Taktik erschien als eff ektiv, weil die polnischen Zeit-
schrift en viele  „Enthüllungen vom Bismarcks Leben” enthielten, die zur Festigung 
des Abschreckungsbildes des „Eisernen Kanzlers” in der polnischen öff entlichen 
Meinung führten.


