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Zbliża się od dawna zapowiadane plenum KC KPZR poświęcone „stosunkom 

międzynarodowościowym”. Ze szczególną nadzieją oczekują go Tatarzy Krymscy i 

Niemcy, którzy spodziewają się zezwolenia na powrót w swe rodzinne strony i 

reaktywowania dawnej autonomii. Na razie tylko nadzieje Niemców wydają się 

uzasadnione. Oficjalne media już  teraz zapowiadają odtworzenie Niemieckiej 

Nadwołżańskiej Republiki Autonomicznej, zlikwidowanej przez Stalina w 1941 roku. 

Zachodnioniemieckie kredyty z pewnością pomogą Komitetowi Centralnemu podjąć  

stosowne decyzje, ale sami Niemcy, rozrzuceni po republikach azjatyckich i Syberii są w 

rozterce. Powrót nad Wołgę nie jest jedyną opcją. Są inne, dla wielu bardziej atrakcyjne. 

Większość  Niemców radzieckich jest potomkami kolonistów, sprowadzonych do 

Rosji przez Katarzynę II ze środkowych i zachodnich Niemiec i osiedlonych po oby, 

pustych wówczas, brzegach dolnej Wołgi. Otrzymali oni od carycy rozliczne przywileje 

łącznie z prawem powrotu do Niemiec, co w Rosji nigdy nie było sprawą oczywistą. Ich 

autonomię respektował początkowo także Stalin. W 1924 roku na terenach tych 

powstała Niemiecka Republika Autonomiczna ze stolicą w Petrowsku (dzisiaj Engels) i z 

niemieckim językiem urzędowym. Na jej terytorium mieszkało około 400 tysięcy 

Niemców, którzy stanowili 66,5% ludności. Tutaj znajdowały się główne ośrodki 

niemieckiego życia kulturalnego i naukowego, które wówczas były w rozkwicie. 

Niemcy posiadali w ZSRR 5 szkół wyższych z niemieckim językiem wykładowym, pięć  

teatrów, 160 gazet i czasopism. Nawet pod władzą Stalina żyło im się nieź le. Także 

przymusowa kolektywizacja przynosiła tutaj lepsze efekty niż  w jakimkolwiek innym 

rejonie ZSRR. 

Dzisiaj rozrzuceni po całym ZSRR posiadają dwa ideologiczne organy; 

„Freundschaft” (Przyjaźń) i „Neues Leben” (Nowe Życie), kilka klubów i parafii oraz 

jedno stowarzyszenie kulturalne „Odrodzenie”, aktywne głównie w Omsku i Ałma-

Acie. 

Chociaż  w 1964 roku nastąpiła pełna rehabilitacja Niemców nadwołżańskich 

(zarzucano im chęć  kolaboracji z hitleryzmem), nie pozwolono im powrócić  nad Wołgę. 

Jak wyjaśnił delegacji niemieckiej Mikojan2, ich powrót spowodowałby załamanie się 

gospodarcze Kazachstanu. Muszą poczekać , aż  gospodarka radziecka stanie na nogi. 

Niemcy czekali. 

																																																													
1 Jan Doktór (ur. 1952) – polski historyk, dziennikarz w prasie drugiego obiegu. 
2 Anastas Mikojan (1895–1978) – radziecki polityk, wieloletni członek KC KPZR, jeden z najbliższych 
współpracowników Stalina, w latach 1964-1965 przewodniczący Prezydium Rady Najwyższej ZSRR.	



	 	 	
Ale nie wszyscy. Podobnie jak Tatarzy Krymscy, niektórzy Niemcy zaczęli 

wracać  bez zezwolenia. Nikt ich też  nie wyganiał z powrotem. W odróżnieniu od 

słonecznego Krymu obszary nadwołżańskie były niemal puste. Zamieszkiwała je tylko 

jedna trzecia dawnej liczby mieszkańców; gospodarnych Niemców witano z otwartymi 

ramionami. Dzisiaj mieszka ich tam ponad 50 tysięcy. 

Wątpliwe jest jednak, czy wszyscy będą chcieli tu wrócić . Wielu zdążyło 

zapuścić  korzenie na nowym miejscu zamieszkania, wejść  tam w korzystne, a 

niezbędne dzisiaj do życia układy. Inni przenieś li się do dużych miast, jak Leningrad, 

Moskwa, Ałma-Ata, Omsk i Taszkient i na stepy wrócić  nie zechcą. Jeszcze inni chcą 

wracać , ale do Niemiec Zachodnich, oczywiście. W tym roku ma ich wyemigrować  

ponad 50 tysięcy. Działacze kulturalni obawiają się w związku z tym, że akcja powrotu 

nad Wołgę zniszczy obecne, z trudem stworzone ośrodki narodowe na Syberii i w 

Kazachstanie, a nie odtworzy republiki. 

Niemcy Zachodnie z kolei chciałyby utworzyć  niemiecką republikę 

autonomiczną w nowym miejscu – na terenie dawnych Prus Wschodnich, zajętych 

przez ZSRR. Rozwiązanie takie miałoby kilka bezspornych z niemieckiego punktu 

widzenia zalet. Przede wszystkim zapewniłoby ochronę istniejących jeszcze zabytków, 

a Niemcom radzieckim lepszy kontakt z państwem niemieckim. Poza tym RFN 

chciałoby na tych terenach stworzyć  strefę wolnocłową, by w ten sposób umoż liwić  

tam lokowanie kapitału inwestycji. Zyski dla osiedleńców i gospodarki radzieckiej z 

takiego rozwiązania są oczywiste. Kreml podobno wyraził już  wstępną zgodę. Tylko 

sami Niemcy nie wahają się. Tych, którzy myś lą o emigracji dręczy pytanie, czy czasami 

nie utrudniłoby to wyjazdu, tych zaś , którzy emocjonalnie związani są z tradycją 

przodków – kolonistów i nadwołżańską ojczyzną (a jest ich bardzo wielu) rozwiązanie 

takie nie urządza w ogóle. 

Niektórzy niemieccy działacze kulturalni obawiają się, że każda zmiana, każde 

naruszenie obecnych, wątłych więzi środowiskowych oznaczać  będzie dla radzieckich 

Niemców narodową katastrofę. Być  może ci właśnie są realistami. Bo fakt, że wygnanie 

z nadwołżańskiego raju było niesprawiedliwe, nie oznacza wcale, że da się do raju 

wrócić . Nawet przy zgodzie Gorbaczowa3 i całego KC.  

          

																																																													
3 Michaił Gorbaczow (ur. 1931) – sowiecki polityk komunistyczny, ostatni sekretarz generalny KPZR w 
latach 1985–1991, pierwszy i jedyny prezydent ZSRR w latach 1990–1991. 


