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CZAROWNICE NA
W 1945 r. Polacy odkrYli w Pafacu
w Slawie tajemnicze archiwum.
okazalo się, że krylo sekretną
broń szefa SS Heinricha
Himmlera wyciągniętą
z inkwizytorskich szal

q Plorn Knrużł

! Liedy alianckie bomby zaczęły regularnie spadać

na Berlin' Niemcy postanowili ukryć częśĆ archiwów i ko-

36

lekcji dzieł sztuki na wschodnich rubieżach III Rzeszy. Nie

spodziewali się oczywiście, żepo 1945 r. tereny te znajdą się

w granicach Po1ski! Gdy polsry urzędnicy pojawili się na tych

,,zlemiach odzyskanych", przejmowali pozostawione zbiory'

Co ciekawe, przechodząca przez

miasteczko na przełomie stycznia i lu-

tego 1945 r. Armia Czerwona nie zain-

teresowała się pałacem. Gdy zjawił się

cocel, budynek był więc wciąż w bardzo

dobrym stanie.
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Jakie zbiory kryły się w jego wnę-
_trzu? ,;Księgozbiór w pałacu na1eżał do

same'go Heinricha Himmlerą szefa SS,

gestapo orźV ministra spraw wewnętrz-

nych III Rzeszy - usłyszał od polskich
robotników Gocel. - W sryczniu pod-

czas wyprowadzki żołnierze SS palili na

dziedzifrcu stosy akt i w1łvozili w kie-

runku dworcajakieś skrzynie. Nie uda_

ło się im jednak zabrać wszystkiego''.

Tak było także w przypadku Schlawy, czyli dzisiejszej Sławy'

Wiosną 1945 r. polsry byli robotnicy prą'rnusowi poinformo-

wa1i nową administrację, że w pobliskim pałacu Haugwitzów

znajdują się cenne zbiory książek. Urzędnicy nie zareagowali

z entuz)azmem. ot, kolejny zbiór do zinwentaryzowania.

Bardzo się mylili, bo trafili na tajemnicę, której do dziś nie

udało się w pełni rozwikłać.

TA'EMNICZE ZBIORY HIMMIERA
Informację o odkryciu w Sławie przekazano prof. Alek-

sandrowi Birkenmajerowi _ pełnomocnikowi do spraw zabez-

pieczania księgozbiorów porzuconych i opuszczonych oraz

dyrektorowi Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Profe-

sor nie dysponował dużą grupą pracowników, wśród nich by-

li jednak wybitni specjaiiści. Śledztwo w sprawie sławskich

zbiorów zostało zlecone 56letniemu Ludwikowi Gocelowi,

historykowi i bibliofi lowi, kolekcjonerowi m.in. archiwaliów

arińskich oraz dokumentów z czasów powstania listopado-

wego. Dla Gocela zadanie było kontynuacją tego' co robił od

Iat,bo przez całą II wojnę światową ratował książki.

W kwietniu 1945 r. stanął przed pałacem w Sławie. Ma-
jątek zrobił na nim wrźenie: okazała rezydencja\eżałanad

malowniczym stawem, otaczał jąimponujący park. Sławski

pałac na\eżał od 1886 r. do rodu von Haugwitz. ostatnim

ż właścicieli majątku był hrabia Heinrich Karl. Władał nim do

czasu przejęcia Sławy przez Główny Urząd Bezpieczeństwa

Rzeszy (RSFIA) w styczniu 1944 r. Dawny właściciel bywał

wprawdziejeszcze sporadycznie w pałacu, ale ten stał się for-

malnie własnością SS pozostawioną do dyspozycji Himmlera'

Całe zĄtkowe wyposźenie rezydencji po skonfiskowaniu

jej narzecz paistwa zostało wywiezione, a w wielkich salach

umieszczono dziesiątki ton dokumentów.
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ski i Dolnego śląska? Letniskowa miejscowość, w której prze-
chodzili rekonwalescencję niemieccy żołnierze, była idealną
kryjówką. Nikomu przecież nie przyszłoby do głowy, żeby
bombardować kurort pozbawiony militarne go znaczenia.

Gocel wszedł do sezamu, który wypełniały po sufit
książki i segregatory z dokumentami. Wiele z nich było ozna_

czonych stemplem biblioteki Himm]era i miało na okładce
literę H. Na pierwszy rzut oka znak ten kojarzyt się z pierw-
szą literą nazwiska hitlerowskiego notabla. Wkrótce miało
się jednak okazać, że miał jeszcze inne znaczenie...

Badacz znd,azł wśród papierów nie tylko kilka tysięcy
tomów dotyczących gospodarki i polityki' ale także proto_
koły Wielkiego Wschodu Francji _ największej masońskiej
organizacji tego kraju. Przeglądając kolejne książki i czaso-

pisma stwierdzil, żepochodziły m.in. z bibliotek 1óż wol-
nomularskich.,,Pobieżne penetrowanie zbioru książek
w Sławie zajęło Ludwikowi Gocelowi dwa dni. ocenił
wielkośĆ zbioru na 100-150 tysięcy woluminów. Stwier-

dziI, że najcenniejszą częśc|ąznajdujących się w Sławie
książek są druki masońskie'' _ pisze Andrzej Karpowicz,
historyk i kustosz w Pracowni Zbiorów Masońskich Biblio-
teki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Jak zaznacza, kolekcjoner
początkowo błędnie przy1ąI, że więlazość druków związana
była z wolnomularstwem, ,,zaliczylbowiem do nich książki
należące do pozostałych obiektów zainteresowń Himmlera
i VII Urzędu RSIJA (Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rze_

: 1,

szy) : jezuitów, Zydów, czarownic" .

Akta procesów o czary okazaly się kluczem do tajem-
niry 1itery H na okładkach. Bo czarownica to po niemiecku
Hexe. Litera H mogła więc dotyczyĆtematyki zbiorów, a nie
ich właścicie1a.

ESESMANI I CZARY
Już w początku lat 30. XX Wj prominentni politycy

III Rzeszy uznali, że wiedza tajemna może przydaĆ się do
podporządkowania innych narodów. Za sprawą Himmle-
fa powstawały tajne okultystyczne stowarzyszenia, zakony
i bractwa' których nazwy oraz działaniawyraźnie nawiązy-
wały do starogermańskich tradycji. Sam Fiihrer wmawiał
współpracownikom, że,,przenikają go astralne fl uidy" [czy-
taj: Wyprawy szaleńców].

W roku 1935 powstała tajna jednostka SS, nazwana
H-Sonderkommando. Liczyła około ośmiu osób i pierwot-
nie mieściła się w Berlinie. Wiadomo, że na jej czele stanął
Sturmbannfiihrer dr Rudolf Levin, historyk i filozof historii.
Jednak w trakcie prac nad aktami członkowie sekretnej grupy
posługiwali się jedynie inicjałami. Ludzie Levina przebadali
od 1935 r. ponad 24tysiące przypadków procesów o czary.
Drobiazgowo przejrzeli ponad 250 archiwów w wielu kajach
świata. Każdej sprawie zakŁadali specjalną teczkę. A w niej
znajdowil' się m.in. 57-punktowy fotmularz' w którym za-
pisane były dane sądzonej ,,czatownicy" i jej rodziny oraz
takie informacje jak majątek podsądnej, jej pozyĄa społecz_
na, a także rodzaj zastosowanych tortur, złożone w trakcie
przesłuchań zeznania, wyrok i r odzaj egzekucji.------------->>
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MAsoŃsKTRoP
W BIBLIOTECE
Dlaczego Himmler zwrócił uwagę

właśnie na Sławę, niewielkie miastecz-
ko leżące na pograniczu dzisiejszego
województwa lubuskiego, Wielkopol-

ts

Historyk natychmiast pr zekazał,
te informacje swoim zwierzchnikom
i do miasteczka przybyl'i funkcjo-
nariusze Urzędu Bezpieczeństwa
Publicznego. Zaję||' pałac i zabronili
cyrłlilom wchodzić do środka. Jedynie
Gocel jako przedstawiciel uniwersyte-
tu otrzymał dostęp do odnalezionych
skarbów. Rozpoczęło się przeglądanie
zbiorów.
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., == Uzupełniały je informacje o imionach donoslcieli' obroń-

ców, sędziego i kata. Nie póminięto naw91. ta| odległych'

zdawałZby slę, od meritum p.o.''u szczegółów jak rachunki

zvnęanez wydatkami na posiedzenia sądu'
" 

Kartotekę metodycznie uzupełniano przez'cały czas'

ostatecznie znalazło się w niej 33 846 teczek z aktami pro-

cesów - i to nie tylko europejskich' Sprawy dotyczyły całego

świata, od Indii po Meksyk. Dochodził do tego imponu;ący

księgozbiór poszerzafly w dziesiątkach bibliotek podbitej

puóy. Po co jednak konkretnie H-Sonderkommando wy-

konyr,vało tę pracę?

DoPAśc Kośclor
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"i. -i"ł wątpliwości, że esesmani szukali w ak-

tach... naiskuteczniejszych sposobow tortur oraz v\rymu-

szania zeznan! Wiedza o średnio-

wiecznych rozprawach sądowych

miała jak najbardziej praktyczny

wymiar. W pałacowych zbiorach nie

biakowało szczególowych obrazów

i opisów narzędzi tortur. Na kartach

dawnych,,podręczników'' niemiec-

cy badacze notowali,,merYtorYczne"
uwagi dotyczące przebiegu procesu'

np. ,niezgodne z zasadamr - Przed-
tóm powinno się przeszukać jej dom'''

Tak było w przypadku spalonej na sto-

sie BarbarY Hartmann zRYdzYnY czY

Anny Bugger sądzonej w 1629 r' Na
jej karcie pojawii się zapis: ,,z powodu

ciąży nie można torturować"'

Czy aby chodziło tylko o to?

Gocel do tematu już nie wracał' Po-

święcil się pracy naukowej, powięk-

szał swe zbiory, publikowal artykuły

na tematy bibliofiiskie. Zmatlw 1966

roku. A znaczna część dokumentów
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slawskiego archiwum, wśród

których znajdowała się slynna

,,Kartoteka procesów o czary",

trafiła do poznańskiego Archi
wum Państwowógo.

Wiele lat Po Gocelu bada-

niem działalności H-Sonder_

kommando za1ęła się niemiecka

historyczka Barbara Schier. Es-

esmanom,,prawie wcale nie cho-

dziło o czarownice czy o okazanie

im cienia sympatii" - vnala. lej
zdaniem ta specjalna grupa miała

Himmlerowi dostarczyć amunicji,

by ostatecznie rozprawić się z Ko-

ściołem, duchowieństwem i chrze-

ścijaństwem w ogóle!

Himmler zbier aL przecteż dane

na temat ideologicznych przeciwni-

ków Rzeszy i nazizmll, a więc Ży-

dów, Slowian, masonerii, a przede

Wszystkim Kościoła katolickiego.
Ten ostatni, podobnie jak chrześci-

jaństwo, miał ponosiĆ ' szczegóIną

odpowiedzialność _za prz'eś1adowanie

w dawnych wiekach iudzi'inaczej my-

śiących, W tym podejrzanych o czary'

,,Himmler chciai udowodnić, że

duchowieństwo od zawsze było niczym

więcej jak spiskiem homoseksualistów;
jego członkowie z chęci władzy od wie-

kó* t.'ro'y'owa1i ludzkośĆ, paląc na

stosach niewinne, bezbronne kobiety"

- podkreśla Katarzyna Leszczyrtska,

badaczka mieszkająca w Szwajcarii
(autorka m.in. książki ',Hexen 

und

Germanen: Das Interesse des Natio-

naisozialismus an der Geschichte der

Hexenverfolgung"). iak stwierdza,

powołując się na jedno z przemówieil

Himmiera, ,,dowódca SS uważał, że

" prześladowania czarownic ptzez Ko-

ściół śzczególnie dotknęły kobiety nie-

mieckie, gdyż te jako jedyne zachowały

to, co ocalało ze starogermańskich wie-
-' rzeirigermańskiej kultury".

zEMsTAzA... BABclĘ?
o wyraŹnie antykościelnym cha-

rakterze H-Sonderkommando świad_

czy też fakt, że dz\ałali w nim ludzie

o poglądach wrogich chrześc-ijanstwu,

a nawet eksduchowni.
Tak było w przypadku Friedricha

Murawskiego, byłego księdza, który po
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Wstąpieniu do NSDAP został specjalistą do spraw kościel- *
ny.h * SD (służbie bezpieczeństwa SS). Podobnie jak on Ę

zaciekłym wrogiem Kościoła był Wilhelm Spengler, historyk Ę

i germanista' który rozpracowyvał ideolo- *

gicznych przeciwników III Rzeszy, kierując E

w SD referatem ,,Prasa i piśmiennictwo''. 2
Na tych ludzi stawiał Himmler, a jak się E

okazało, oprócz pobudek ideologicznych' $

do waiki z Kościołem miał też powody bar- ś

dzo osobiste. otóż kiedy powołał do życiaś
H-Sonderkommando w roku 1935, jednym I
z jego liderów został Wilhelm August Patin' Ę

kuzyn szefa SS. Ten teolog i profesor prawa p

kanonicznego w 1934 r' wystąpił z Kościoła, i
by stać się członkiem nazistowskiej partii. Ę

Przekazd' kewnemu, że jedną z pierwszych E

kobiet spalonych na stosie w Niemczech mog- $

1abyć pra...prababka Himmlera Margareth $

Himbler z Markelsheim - stracona w 1629 r.

w Morgentheim. Z archiwalnego formularzą
jaki sporządzono dla niej, wynika, żebyłażoną
ślusarza, a nazwisko zachowała po poprzednim
mężu. Dalsze informacje wskazują, że zosta|a

zatrzymana22 marca 1629 r. pod zatztJtem
uprawiania czarów. W śledztwie - jak zapisano

w dokumencie - przyznała się do obcowania
z diabłem i szkodzenia zwierzętom. Została
spalona na stosie 4 kwiemia. Historia ponoć
bardzo poruszyła szefa SS. Niewykluczone' że

pruez to zaangażowil' się osobiście w sprawę.

Jego tajna broń przeciw Kościołowi jednak nigdy nie

wypaliła. Pozostała schowana w Sławie. Potem zbiory trafiły
w ręce Gocela i innych polskich instytucji.

NIEśMIERTELNE HAK!
,,W katalogowaniu, segregowaniu i przygotowaniu do

transportu odnalezionych zasobów uczestniczyli również
pracownicy UJ z Krakowa oraz prawdopodobnie funkcjona-

riusze UB - wyjaśnia Artur Pacyga, historyk i regionalista.
_ WiększośĆ archiwaliów trafiła do Biblioteki Uniwersy-
teckiej w Poznaniu' zaś masoniki do bib1ioteki w Ciążeniu.

Część ze z1romadzonych materiałów przez kilkadziesiąt lat

była utajniona".
Prawdopodobnie w latach 70. kolekcja dokumentów

dotyczących czarownic została potajemnie skopiowana przez

bezpiekę i trafiła do Niemieckiej Republiki Demokatycznej.
Peerelowskie służby dzieliły się bowiem informacjami, któ-
re mogłyby,,dyscyp1inowaĆ'' Kościół, z zaprzyjaźnionymi
państwami. Zbieranie ',haków'' 

na Kościół tak w przypad-

ku III Rzeszy, jakiw przypadku krajów bloku sowieckiego

było _jak w każdym ustroju totalitarnym _ czymś zupełnie

normalnym.
Wemy, że do tajnej enerdowskiej policji STASI trafił też

fragment archiwaliów dotyczący masonerii. Natomiast do

dziś nie wiadomo, co stało się z częścią dokumentów, którą

przejęIi funkcjonariusze polskiego Urzędu Bezpieczeństwa.

Mówi się też o rozszabrowanych nieskatalogowanych doku-

mentach. Nie wiadomo' co mogły kyć...
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