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Jubileusz Güntera Grassa
Pamięć Güntera Grassa
nie jest martwa
Przemysław Sznurkowski rozmawia z Norbertem Honszą
Przemysław Sznurkowski: Panie Profesorze, mamy za sobą bogate oraz intensywne dni obchodów jubileuszu Güntera Grassa. Spróbujmy niektóre momenty tych nietuzinkowych wydarzeń, którymi fascynował się świat kulturalny,
jeszcze raz przywołać w pamięci naszych
czytelników, tym bardziej że uczestniczył Pan w wielu sympozjach, spotkaniach oraz imprezach.
Norbert Honsza: Tak niedawno, bo 16
października niemiecki noblista i jeden
z najwybitniejszych pisarzy współczesnych obchodził swoje osiemdziesiąte
urodziny. Dosłownie cały świat uczcił ten
jubileusz sesjami naukowymi, sympozjami oraz bogatymi imprezami. Nie ma
sensu wymieniać krajów czy miast, które
w tych uroczystościach uczestniczyły. W
niektórych brałem osobiście udział, żeby
tylko wymienić Międzynarodowy Kongres „Medien Grass” na Jacobs University w Bremie (28-30 września), podniosłe
uroczystości w Steidl-Verlag (20 paździer-

nika) oraz spotkanie w Lubece 27 października, które zaszczycił Prezydent Niemiec Horst Köhler. Prawie wszystkim
imprezom za granicą towarzyszyły wystawy związane z twórczością artystyczną
Grassa oraz inscenizacje teatralne jego
utworów. Kongres w Bremie pod patronatem „Medienarchiv Günter Grass Stiftung Bremen” był wyjątkowo udaną imprezą. Należę zresztą do Rady Naukowej
tej fundacji i kilkakrotnie w roku uczestniczę w jej posiedzeniach.
Polska również włączyła się w ogólnoświatowe obchody i zorganizowała w
Gdańsku kilkudniowe uroczystości,
których częścią składową była Międzynarodowa Konferencja na Uniwersytecie Gdańskim.
Rzeczywiście, obchody od 4 do 6 października miały wyjątkowo bogaty i zróżnicowany program. Odbyły się pod patronatem Rektora UG prof. Andrzeja
Ceynowy, prezydenta miasta Pawła Ada-
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mowicza, ambasadora Niemiec w Polsce
M.H. Gerdtsa, przewodniczącej Fundacji
Friedricha Eberta Anke Fuchs oraz wiceprzewodniczącej Frakcji SPD w Bundestagu dr Angeliki Schwall-Düren. Honorowy patronat objął Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz.
Zacznijmy może od Międzynarodowej Konferencji „Günter Grass. Literatura – Sztuka – Polityka”, zorganizowanej
wręcz wzorowo przez Instytut Filologii
Germańskiej, w czym wielka zasługa organizatorów – profesorów Mirosława
Ossowskiego, Marka Jaroszewskiego
i Marion Brandy. W tym miejscu wyrażam żal, że germanistyka wrocławska,
ongiś prężny ośrodek badań nad twórczością Grassa, zlekceważyła ten jubileusz.
Wprawdzie ma się ukazać w przyszłym
roku tom poświęcony pisarzowi, ale będzie to mimo wszystko przysłowiowa
musztarda po obiedzie. Ale mówi się
trudno: zapewne inne czasy, inni ludzie i
inne zainteresowania naukowe. W końcu w Gdańsku PIS na urodziny Grassa też
nie poszedł i świat się z tego powodu nie
zawalił, nawet jeśli dla niektórych taki
autorytet jak prof. Zdzisław Krasnodębski plótł na łamach „Rzeczpospolitej”
najzwyczajniejsze głupstwa o Grassie.
Abstrahuję od tego, że ten pan nie ma zielonego pojęcia o współpracy kultur i jest
temu pojęciu wręcz niechętny, bowiem
postrzega Grassa w roli akceptowanego
przez łże-elity Szwaba, nielubianego przez
„prawdziwych” Polaków.
Ale riposta Stefana Chwina w tejże
„Rzeczpospolitej” była znakomita.
Naturalnie. Była kąśliwie ironiczna już
w tytule: „Herr Grass, na kolana”. Repre-
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zentuję podobny, co Chwin, „etos moralny” i nie interesuje mnie szesnastoletni gówniarz Grass w takiej czy innej jednostce pancernej, lecz genialny pisarz
oraz wrażliwy na sprawy społeczne obywatel cywilizowanego świata. Przyjemność publicznego lustrowania niemieckiego noblisty pozostawiam narodowopoprawnościowemu „czarciemu plemieniu”, które jątrzy i judzi. Na szczęście nie
za wiele z tego wynika. Słusznie powiada
Chwin: kto nie miał w swojej biografii
podejrzanych zakrętów i niejasnych zachowań, niech pierwszy rzuci kamieniem.
Zacznijmy od konferencji, która – jak
mi się wydaje – pokazała, że tradycyjna
dominacja niektórych centrów germanistycznych – być może – zmienia się
na korzyść ośrodków z odmiennymi i
bardziej nowoczesnymi paradygmatami
badawczymi.
Zarówno zestaw referentów, jak i przedstawiona tematyka na konferencji w
Gdańsku mogły zadowolić najwybredniejszych. Sesja była przemyślana w najdrobniejszych szczegółach. Udział w niej
wzięli m.in. znakomici znawcy z zagranicy, tacy jak Volker Neuhaus (Köln), Dieter Stolz (Berlin), Andrzej Wirth (Giessen), Peter Øhrgaard (Frederiksberg), Peter Arnds (Kansas), Subhoranjan Dasgupta (Indie). Mówili m.in. o ostatniej książce autobiograficznej Grassa Przy obieraniu
cebuli, o twórczości malarskiej i rzeźbiarskiej pisarza, o Kalkucie w kontekście jego
twórczości. Również referaty ze strony
polskiej (Grażyna Szewczyk, Stefan H.
Kaszyński, Mirosław Ossowski, Marek Jaroszewski, Norbert Honsza) wniosły do
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dyskusji o Grassie wiele ciekawych elementów. Zresztą wyniki konferencji będą
niebawem opublikowane i będzie można
dokonać jej recepcyjnej egzegezy.
Przeglądając program obchodów, warto chyba w tym miejscu pomówić o niektórych wydarzeniach, choćby o debacie „Przyszłość polsko-niemieckiej pamięci dla wspólnej Europy”.
Debata odbyła się we wspaniałym i nowoczesnym pomieszczeniu Biblioteki Głównej Uniwersytetu Gdańskiego. Oprócz
Grassa udział wzięli: były Prezydent Niemiec Richard von Weizsäcker, były Prezydent Polski Lech Wałęsa oraz były Minister Spraw Zagranicznych Stefan Meller. Jak zawsze sprawnie i profesjonalnie
moderował Adam Krzemiński. Debacie

przysłuchiwało się kilkuset młodych ludzi, żywo reagujących na polemiczne wypowiedzi i diagnozy, a szczególnie na
znakomite „wejścia” Güntera Grassa, który na temat stosunków polsko-niemieckich wypowiedział wiele „trzeźwych” i
wiarygodnych opinii, scalających przyszłość, a nie grzebiących bezproduktywnie w przeszłości.
Tym bardziej że argument jego oponentów, iż coś ukrywał, nie wytrzymuje próby czasu.
W rozmowie dla „Gazety Wyborczej” z
6-7 października powiedział przecież (nie
po raz pierwszy) wyraźnie: „Niczego nie
można wymazać. Nigdy więc nie ukrywałem, że – jak idiota – niemal do końca
wojny wierzyłem w ostateczne zwycięstwo

9

Jubileusz Güntera Grassa
Rzeszy. Nie ukrywałem też, że byłem w
Hitlerjugend, ani tego, że tak jak wszyscy
chłopcy w moim wieku poszedłem do
służby pomocniczej, a potem do wojska.
Dlatego też nigdy nie robiłem z siebie
mściwego antyfaszysty”.
W swojej autobiografii z 2006 roku
pokazał dobitnie, iż niczego nie bagatelizuje, ukazuje głupią wiarę w określoną
ideologię. Wmawianie mu członkostwa
SS – o czym też już wielokrotnie mówiłem – jest po prostu, łagodnie formułując, nadużyciem. Członkiem zostaje się
jakiejś partii, a nie Wehrmachtu czy Waffen SS. Tu zostaje się, niestety, powołanym, a przy odmowie idzie się pod ścianę i kula w łeb. Musi Pan przyznać, iż w
każdym przypadku jest to tragedia, zaś w
kontekście Grassa byłoby to dla kultury
światowej niepowetowaną stratą.
Odnoszę wrażenie, że wyjątkowo silnie
eksponowano na jubileuszu również
pozaliteracką twórczość Grassa.
Mocnym akcentem poza konferencją literacką była wystawa grafik i rzeźb tego
wszechstronnie utalentowanego artysty.
Wykształcony grafik, rzeźbiarz i malarz
jest może nieco mniej znany polskiej
publiczności. Muzeum Narodowe w
Gdańsku przygotowało wystawę „Günter
Grass, Albrecht Dürer, Ryszard Stryjec –
między symbolem a rzeczywistością”.
Organizatorzy znaleźli (co było nieco
karkołomnym zabiegiem) wiele wspólnych cech, łączących świat wyobraźni
i widzenie sensu życia przez tych artystów.
Druga wystawa, która była prezentem
Grassa dla rodzinnego miasta, eksponowała 50 grafik nawiązujących do Turbota,
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Szczurzycy, Z dziennika ślimaka, Rozległego pola
i Martwego lasu. Kilka grafik nawiązuje do
ostatniej powieści autobiograficznej Przy
obieraniu cebuli. Gdańsk posiada już w swoich zbiorach dumną kolekcję około 120
litografii.
POLNORD – Wydawnictwo OSKAR
wydało z okazji jubileuszu w Gdańsku
polskie tłumaczenie powieści autobiograficznej Przy obieraniu cebuli. Znakomite wejście na polski rynek czytelniczy,
kiedy dodamy, iż w wielu krajach książka ukaże się dopiero w przyszłym roku.
Tłumacz Sławomir Błaut wykonał wręcz
katorżniczą robotę. Sądzę, że ten wysiłek
sowicie opłaci się wydawnictwu. Już w
pierwszym dniu autor podpisał setki egzemplarzy. To jest ważna książka, niemalże tak ważna, jak swego czasu Blaszany bębenek, prozatorski debiut Grassa, którym
zawojował cały świat. Autobiografia niewątpliwie zaskakuje, porusza, wywołuje
konsternację, ale posiada ogromną artystyczną i historyczną siłę wyrazu. Porusza się po rozległych obszarach, ale stawia
dwie kardynalne kwestie: pyta, jakie są
relacje między pamięcią i tożsamością,
oraz drąży wręcz wieczne w literaturze
zagadnienie granicy między fikcją a realnym światem. Jest to niejako filozoficzny horyzont tej książki. Pamięć jest zarówno czymś fenomenalnym, jak i nieogarniętym, ponieważ każdy człowiek ma własną pamięć, która go „nawiedza” w różnych konfiguracjach. Owa żywa konfrontacja własnego ego z przeszłością jest godna pióra noblisty. „Grass w swej nowej
książce – pisał profesor Uniwersytetu
Oksfordzkiego Timothy Garton Ash – na
wszystkie sposoby eksploatuje metaforę
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obierania cebuli, aż w końcu życzymy
sobie, aby to uciążliwe warzywo – stopniowo obnażane w następujących po sobie odsłonach, także na rysunkach Grassa otwierających każdy rozdział – znalazło się wreszcie na śmietniku”. Prowadzony na przemian dyskurs w pierwszej i trzeciej osobie konstruuje prawie modelowy
życiorys artysty, którego zazdrościłby mu
zapewne Tomasz Mann: od mitu dzieciństwa aż po – miejscami bardzo śmiałe –
epizody z życia dojrzałego.
Nie muszę dodawać, że książka miała
również negatywne reakcje, co dokumentuje opublikowany przez wydawcę Grassa tom pt. Ein Buch. Ein Bekenntnis: Die Debatte um Günter Grass’ Beim Häuten der Zwiebel. Pisarz został osaczony i przez wiele
dzienników wręcz sponiewierany. Bronił
się świetnie, m.in w wydanym tomiku
Dummer August, w którym mówi o literackiej egzekucji pismaków z Frankfurtu.
Owa chęć strącania z cokołów autorytetu jest nie tylko cechą prasy niemieckiej,
ale nie będę tego wątku rozwijał, ponieważ jest tematem na inną rozmowę. Nie
przejmowałbym się też zbyt moralizatorskim stanowiskiem niemieckich (i polskich) konserwatystów. W każdym razie
kiedy w ubiegłym roku prezydent Gdańska odczytał w ratuszu list pisarza, będący odpowiedzią na pomruki ewentualnego odebrania mu Honorowego Obywatelstwa Miasta – po głębokiej ciszy wybuchła burza oklasków. Paweł Adamowicz kończy te wspomnienia zdaniem:
Gdańsk rozumie swego syna.
W Teatrze Wybrzeże odbyła się światowa prapremiera sceniczna Blaszanego
bębenka. Jest to chyba łasy kąsek dla krytyków teatralnych?

Naturalnie byłem na premierze, na którą trudno było się dostać, chociaż bilety
nie były tanie. Ale to tylko tak nawiasem.
Od wielu lat jestem „konsumentem”
sztuk teatralnych, „funkcjonuję” – jeżeli
zachodzi taka konieczność – jako krytyk
literacki, ale recenzji teatralnych w życiu
niewiele napisałem. Nie chcę więc w swojej opinii być arbitralny, ale kilkoma uwagami podzielę się.
Spektakl wystawiono w reżyserii pracującego w Niemczech Adama Nalepy w
adaptacji jego samego i Jakuba Roszkowskiego. Realizatorzy mocowali się usilnie
z techniczną stroną tej „baśni dla dorosłych”. Tego, z czym Schlöndorff uporał
się w filmie, nie można było pokazać na
scenie, gdzie Oskara nie mogło grać dziecko ani karzeł. Ale Paweł Tomaszewski jako
Oskar wywiązał się ze swojej roli znakomicie: był dynamiczny i wiarygodny.
Świetnie zaprezentowali się również Małgorzata Brajner w roli matki Oskara, Krystian Wieczorek (Jan Broński), Krystyna
Łubieńska (Roswita) i kilka jeszcze innych postaci.
Powieść – jak wiadomo – składa się z
trzech części: przedwojennej, z czasów
drugiej wojny światowej i części powojennej, dziejącej się w Düsseldorfie. Adaptacja gdańska skupiała się (z małymi wyjątkami) na dwóch pierwszych częściach.
Była to decyzja słuszna, bo są one magiczne i idą tropem groteskowo-magicznej
baśni. Reżyser w pierwszej części spektaklu dosyć wiernie trzymał się powieści
(naturalnie z wszystkimi niestety ograniczeniami, narzuconymi przez deski teatru), starając się jednak pokazać również
dzisiejszy Gdańsk. „Uczyniliśmy to z własnej perspektywy”, czytamy w programie
spektaklu. „Staramy się zestawić ten gras-
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sowski międzywojenny Gdańsk z tym
naszym dzisiejszym. Miastem, w którym
dalej żyją świadectwa przeszłości, te same
ulice, budynki, ale oglądane zupełnie innymi, w większości nie pamiętającymi już
wojny, oczami. W miejscach, gdzie kiedyś
ludzie walczyli, umierali, teraz są sklepy i
dyskoteki. I bardzo dobrze – w końcu
trzeba żyć dalej. Jednak jakieś rozchwianie pozostaje. Idąc za myślą, że »po
Oświęcimiu nie ma już poezji«, próbowaliśmy odnaleźć tamtych bohaterów w
naszych czasach – żyjących dziś, ale noszących w sobie piętno wojny. Interesowała nas próba obserwacji ich dzisiejszego życia, z ich potrzebą ucieczki od stygmatyzujących, złych wspomnień. Potrzebą ucieczki w narkotyki, alkohol, zabawę.
Postaci tańczą na zgliszczach. Bawią się i
zatracają we współczesnym chocholim
tańcu, ale i w próbie wyrzucenia z siebie
bólu i cierpienia. By oszaleć i przez to
normalnie żyć dalej”.
Spektakl kończy się niemalże „orgiastyczną” sceną w stylu hollywoodzkim.
Ale rozumiem, że autorzy chcieli sprostać
pewnemu zapotrzebowaniu widza, obracającego się w kręgu współczesnej kultury masowej. Wizja wielkiego pisarza została jednak na szczęście w tym przedstawieniu zachowana.
Imprez jubileuszowych w Gdańsku
było bez liku i nie będziemy w stanie w
naszej rozmowie wszystkich omówić.
Ale może jeszcze kilka słów o specjalnym koncercie dla Güntera Grassa.
5 października koncertował w Centrum
św. Jana specjalnie na tę okazję powołany zespół Mikołaj Trzaska Mottlau River
Band. Był to swoisty dialog muzyczny z
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twórczością Güntera Grassa, taka mieszanka międzygatunkowa, złożona z
muzyki klasycznej, eksperymentalnej i
jazzu. Koncertowi towarzyszyły performatywne interdyscyplinarne kreacje audio-video i niecodzienne efekty świetlne.
Rzecz istotna: koncert poprzedzono
prezentacją edytorsko świetnie wydanego przez Gdański Oddział Stowarzyszenia Pisarzy Polskich Kalendarza Grassowskiego na rok 2008. Zachęcam wszystkich do nabycia tego „cacka” wydawniczego.
Niewątpliwie niebanalnym wydarzeniem była również wizyta Grassa w
Gminie Żydowskiej.
Pisarz odwiedził Nową Synagogę we
Wrzeszczu i wziął udział w szabasowej
kolacji, na którą zaprosił go przewodniczący gminy Michał Samet. Synagoga
gdańska jest „równolatką” pisarza i obchodziła osiemdziesiątą rocznicę powstania. Pisarz był wyraźnie wzruszony powitaniem rabina: „Obie daty łączy pamięć i
świadectwo. Nasza pamięć o pokoleniach
ojców i świadectwo, jakie w swoich dziełach daje noblista. Pańska obecność w
Nowej Synagodze to symbol – jak sam
Pan to kiedyś nazwał – »przeskakiwania
granic«, które zbudowali między nami
ludzie podli i źli”.
Zakończmy naszą rozmowę jakimś typowo grassowskim akcentem: porozmawiajmy o pisarzu w kontekście jedzenia.
Ten wątek przewija się przecież w całej
jego twórczości, o czym zresztą Pan Profesor wielokrotnie pisał. Czy w czasie
jubileuszu o nim nie zapomniano?

Pamięć Güntera Grassa nie jest martwa
W żadnym wypadku, ani w czasie konferencji naukowej, ani w „realnej scenerii”.
Stowarzyszenie Güntera Grassa w Gdańsku zaprosiło do restauracji „Turbot” na
spektakl kulinarny, który można by sparafrazować również tytułem filmu: Wielkie żarcie. Podano według przepisu pisarza jajecznicę z kurkami, zupę grzybową
i łososia bałtyckiego. Przypomnę zresztą
fragment z powieści Turbot:

Jesienią z grzybów zupę gotuję,
Napoleon wolność wnet ci szykuje.
Ścinamy rydze już oblatek,
książęcych gardeł jest dostatek.
Królowie drżą ze strachu bez ochyby,
niedługo, Frycku, pójdziemy na grzyby.
We śnie prawdziwca ujrzeć chcę:
Nadchodzi wolność. La liberté!
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Dieter Stolz

Günter Grass:
Ein (un-)zeitgemäßes Porträt
Eine jahrzehntealte Geschichte wird immer wieder neu aufgelegt: das medial inszenierte Grass-Symptom und kein Ende.
Für die einen ist der unbequeme Querdenker längst ein rotes Tuch, andere stekken ihn nach wie vor in die aschgraue
Kutte des sakrosankten Moralpredigers.
Darüber scheint die Tatsache, daß es sich
bei Günter Grass, geboren 1927 in Danzig, um einen der bedeutendsten deutschsprachigen Schriftsteller der Nachkriegszeit handelt, hin und wieder in Vergessenheit zu geraten. Über mögliche Gründe
für dieses Phänomen läßt sich nicht nur
aus ostwestdeutscher Perspektive trefflich
streiten. Fest steht: Mit dem anhaltend
produktiven Wortkünstler – vom Zeichner, Graphiker und gelernten Bildhauer
ganz zu schweigen – haben diese bisweilen groteske Formen annehmenden und
sehr unterschiedlich motivierten Auseinandersetzungen in der Feuilletonregel bis
heute nur sehr wenig zu tun.
Ein Stein des Anstoßes, Attraktion
und Ärgernis war der Gegengeschichtenerzähler im Grunde vom Beginn seiner steilen Karriere an. Für die wahlverwandten Geister aus dem Kreis der legendären Gruppe 47 repräsentierte er nach
der weltweit aufsehenerregenden Publikation seines Debütromans Die Blechtrommel
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(1959) den enthusiastisch gefeierten, produktive Unruhe stiftenden Störenfried.
Seine Widersacher stempelten den »heidnischen Katholiken« (14, 411) demgegenüber fix zum Nihilisten oder zum Gotteslästerer, so das von mangelndem
Kunstverstand zeugende Urteil konservativer West-Kritiker, oder zum kleinbürgerlichen »Highbrow-Pornographen«, so
Heiner Müller als einer der wenigen Rezensenten aus der DDR. Der wegweisende Dramatiker, der zu Lebzeiten selbstkritisch genug war, um über seine anregenden Zynismen gewinnend zu lächeln,
beendete seinen Verriß der ersten Grassschen Gedichtsammlung, Die Vorzüge der
Windhühner (1956), mit den Worten: »Leute wie Grass haben uns und wir haben
ihnen nichts zu sagen«. Versteinerungstendenzen über die Grenzen hinweg?
Seitdem sind fast fünf Jahrzehnte vergangen. Günter Grass hat sich als Schriftsteller und als politisch engagierter Staatsbürger etabliert. Doch der mittlerweile
wohl prominenteste deutsche Autor steht
mehr denn je im Kreuzfeuer der Kritik.
Auch im – trotz der Widerrede des vom
Einheitsprozeß enttäuschten Zeitgenossen – wiedervereinigten »Novemberland«
ist man geteilter Meinung über die provokativ zugespitzten Kassandrarufe des
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Schwarz- bzw. Hellsehers der Nation und
die in seinem Erinnerungsbuch Beim
Häuten der Zwiebel (2006) erstmals thematisierten Details seiner Kriegsbiographie.
Warum auch nicht.
Keine Frage, jenseits dieser medial
aufbereiteten Polarisierungen stehen die
erst seit dem Mauerfall in beiden Teilen
des Landes zugänglichen, von Zwischentönen und Widersprüchen lebenden Texte des nachdenklichen Skeptikers und
sinnenfrohen Ästheten. Seine Danziger
Trilogie und auch weniger bekannte Werke, Kurzprosa wie die unter dem Pseudonym Arthur Knoff veröffentlichten
Geschichten (1968), die Hans Werner Richter gewidmete Barockerzählung mit
Gegenwartsbezug Das Treffen in Telgte (1979)
oder die besten Episoden aus Mein Jahrhundert (1999), sprechen jederzeit für sich.
Sie warten – neben herausragenden Gedichten, bemerkenswerten Theaterspielen und den epischen Welterfindungen
des Romanciers – auf neugierige Rezipienten, die noch immer oder wieder bereit
sind, genau hinzusehen. Sie warten auf
entdeckungsfreudige Leser, die sich lustvoll in Zeichenlabyrinthen verlaufen,
ohne dabei ihre Vernunft oder ihre
Reflexionsfähigkeit preisgeben zu wollen. Erkenntnisgewinn verspricht demzufolge die Einsicht, daß eindimensionale
Interpretationsansätze oder starre Rezeptionsmodelle dem vielschichtigen Œuvre
des geschichtsbewußten Polyhistors und
kunstvoll lügenden Dichters nicht gerecht werden; selbst weniger komplexe
Nebenwerke aus seiner Werkstatt verlangen nach mehr.
Doch wie verhält es sich mit den ungezählten, oft weniger differenzierten
Verlautbarungen des zur gezielten Pole-

mik neigenden Wahlredners, Laudators
und Essayisten? Natürlich sind Günter
Grass die durchaus ernstzunehmenden
Einwände gegen seine Doppeltätigkeit als
Autor und zeitgeistkritischer Trommler
– etwa für wechselnde Regierungskoalitionen in Bonn oder gegen den Niedergang der politischen Kultur in der »Berliner Republik« – längst bekannt. In seiner Frankfurter Poetikvorlesung unter
dem programmatisch lastenden Titel
Schreiben nach Auschwitz aus dem Jahr 1990
räumt er in diesem Zusammenhang ein:
»Die dem Schriftsteller gemäße Distanz
droht verlorenzugehen; seine Sprache
sieht sich versucht, von der Hand in den
Mund zu leben; die Enge jeweils gegenwärtiger Verhältnisse kann auch ihn und
seine auf Freilauf trainierte Vorstellungskraft einengen, er läuft Gefahr, in Kurzatmigkeit zu geraten« (16, 252f.). Trotzdem hält Grass es als Bürger und kritischer Intellektueller seit vielen Jahren für
selbstverständlich, sich einzumischen,
d.h. in beiden Bereichen aktiv zu sein,
ohne dadurch die (sicher nicht in allen
Werken ganz eindeutige) Trennungslinie
zwischen Kunst und Politik, Literatur
und Pamphlet aufheben zu wollen: »Seien wir uns dessen bewußt: Das Gedicht
kennt keine Kompromisse; wir aber leben
von Kompromissen. Wer diese Spannung
tätig aushält, ist ein Narr und ändert die
Welt.« (14, 158) Nur so scheint es dem
Verfechter »dritter Wege« möglich zu
sein, der Ohnmacht »ein leises ›dennoch‹
abzunötigen« (9, 91), nach Enttäuschungen nicht aufzugeben, sondern stets neue,
von zwiespältigen Gefühlen begleitete
Anläufe zu nehmen. Hin- und hergerissen zwischen seiner keinesfalls euphorisch stimmenden Geschichtsphiloso-
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phie – »Ich glaube, daß die Geschichte ein
absurder Prozeß ist, aus dem zu lernen
schwerfällt« – und den Intentionen eines
am Gedankengut der europäischen Aufklärung geschulten Citoyens, hat auch
Günter Grass sich den oft vergeblich anmutenden Bemühungen der schöpferisch tätigen Menschen vom Stamme Sisyphos verschrieben: »Ich las den Mythos
von Sisyphos Anfang der fünfziger Jahre. Doch vorher schon, ohne Kenntnis
des sogenannten Absurden, dumm wie
mich der Krieg entlassen hatte, war ich,
der Zwanzigjährige, mit allen Seinsfragen
und also mit dem Existentialismus auf
Du.« (10, 100)
Die sich unermüdlich abrackernde
Gestalt der antiken Mythologie und ähnlich absurde Narren avancierten für
Grass, »dem Melancholie und Utopie
Zahl und Adler der gleichen Münze sind«
(7, 301), zu Leitfiguren seines künstlerischen und politischen Handelns. Mittlerweile vertraut mit der Komik des Scheiterns, »angeekelt vom christlich-marxistischen Hoffnungsquark« (10, 100), hat der
nach Camus’ Interpretation glückliche
Steinewälzer seinen Marmorblock, der
nicht zu verwechseln ist mit dem Stein
der Weisen, gesucht und gefunden: »Kein
himmlisch Jerusalem kann sein Tauschwert sein, kein irdisches Paradies ihn unnütz machen.« (10, 101) Für den scharfzüngigen und im besten Fall durchaus
selbstironischen »Wanderprediger« (10,
20) gibt es demnach keine erlösenden
Endziele. Er versucht vielmehr, jedem
Prinzipiendenken mit fragendem Zweifel zu begegnen, rein abstrakte Entwürfe
an sinnlich erfahrbaren Realitäten zu
überprüfen. Mit alleinseligmachenden
Heilslehren und Säuberungsprozessen
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im Zeichen barbarischer Vorstellungen
von Rassen- oder Geisteshygiene hat das
frühzeitig »gebrannte Kind« (vgl. 14, 138)
– der Hitlerjunge dachte bis 1945, »daß
unser Krieg richtig war« und glaubte
noch als siebzehnjähriges SS-Mitglied an
den Endsieg – nichts mehr im Sinn. Idealistische Ideologien jeglicher Couleur,
totalitäre Staatssysteme und politisch-religiösen Extremismus jeder Ausprägung
lehnt Grass ab. Er hat seine Lektionen
gelernt und Konsequenzen daraus gezogen. Als undogmatischer »Revisionist«
(14, 529) und erklärter Gegner gewaltsamer Revolutionen setzt er sich seitdem
ausdauernd für die Flexibilität garantierende Position der permanenten Revolte
ein. Der selbsternannte »Ketzer« (7, 38)
verlacht jede Idee, die ihm »die letzte
Ankunft, die endliche Ruhe des Steins
auf dem Gipfel verspricht« (10, 101). Er
bleibt dem bewährten Überlebensprinzip
der »Firma Sisyphos« und also der Erde
augenzwinkernd treu: »Das hört nicht
auf. Nie, sag ich dir, nie wird das aufhören. Immer wartet unten der Stein« (10,
99). Ein griechischer Mythos in der Auslegung eines nicht zuletzt an Friedrich
Nietzsches Diagnosen anknüpfenden
Franzosen, aktualisiert durch einen weltoffenen Bürger, der sich über die Drittrangigkeit der deutschen Fragen im von
grenzüberschreitenden Umwelt- und globalen Wirtschaftsproblemen bestimmten
Maßstab im klaren ist; ein wohltuend
internationaler Standpunkt. Kurzum,
Günter Grass, der traditionsbewußte Moderne, steht im hier skizzierten Kontext
für eine bewegliche Position: »Vorbehalten bleibt Irrtum.« (1, 156)
Doch weniger die gerade in Deutschland bereits bemerkenswerte Tatsache,

Dieter Stolz: Günter Grass: Ein (un-)zeitgemäßes Porträt
daß ein Schriftsteller sich ohne Berührungsängste auf die nicht zuletzt von der
(erinnerten) Zeitgeschichte und vom
(vorproduzierten) Zeitgeist diktierten
Themen seiner Epoche eingelassen hat,
als vor allem das ästhetische Niveau, auf
dem Günter Grass es immer wieder riskiert, sorgt für seine nach wie vor herausragende Bedeutung. Der traditionsbewußte und zugleich innovative Dichter
der Gegenworte bleibt dazu nicht nur seinem unverwechselbaren »mythe personel«, d.h. seinen in der Schwebe gehaltenen Fundsachen und Motivkomplexen,
sondern auch der nie aus dem Zwiespalt
herausführenden Position der permanenten Revolte in Anlehnung an die Lebensphilosophie des Absurden treu: »Ich habe
mich immer zum Revisionismus bekannt
und halte diese revisionistische Position
– diese Skepsis gegenüber allem Endgültigen, in der Theorie und in der Praxis –
für eine Camussche Position, eben die des
fröhlichen Steinewälzers« (X, 332)
Bei aller Nähe des philosophierenden
Schriftstellers zum Gedankengut der europäischen Aufklärer, zu Schopenhauer
und zu Nietzsche, scheint Albert Camus
der dichtende Philosoph zu sein, in bzw.
nach dessen Sinn Grass mit im Laufe der
Zeit nur geringfügigen Akzentverschiebungen ohne entscheidende Abstriche
denkt und handelt. Camus’ antiidealistischer Ansatz, seine »tief humane Sicht
menschlicher Existenz und menschlicher
Möglichkeiten« (X, 327), überzeugt den
sich auf diesseitige Perspektiven beschränkenden Skeptiker bis heute: »Wer
genau hinsieht, wird bemerken, daß meine literarische Arbeit wie mein Versuch,
in der Politik Bürgerrechte wahrzunehmen, den gleichen Ansatz haben.« (14,

474) Punktum: »Ich kann in unserer Situation nur die Camussche Haltung empfehlen, diese Sisyphoshaltung, die gegen
Resignation und zynische Hoffnungslosigkeit gefeit ist. Die absurde Situation
des Menschen, wie sie Camus beschreibt,
erlaubt, weiter tätig zu sein, auch wenn
keine Hoffnung besteht.« (X, 328)
Ein Bild verfestigt sich. Die Frage, wie
sich der erfahrene Steinewälzer in Zukunft verhalten wird, wäre demnach relativ klar zu beantworten: Er wird im besten Fall als Künstler und Bürger erneut
Anlauf nehmen. Er wird sich alltäglich
sein Knie an eckigen Realitäten aufstoßen
und einer sprühenden, nicht zuletzt an
seinem Lehrer Döblin geschulten Tatsachenphantasie frönen. Er wird sich professionell erinnern, Zunge zeigen und
Farbe bekennen. Er wird auf den langen
Atem seines irdischen »Privatheiligen«
(X, 340) setzen und darauf bestehen, die
»Götter« zu lästern, ohne seinerseits von
Endzielen zu träumen. Er wird mit avanciertem Kunstanspruch nach neuen
Spielräumen und Möglichkeitsformen
jenseits der offiziellen Chronistik suchen
und weiterhin in heiter schwarzen Fabeln
das vergessene Gesicht der Geschichte
zeichnen. Mit abschließenden Worten, er
wird wahrhaftige Lügengeschichten über
sich, seine Zeit sowie das historische
Unterfutter – »Geschichte, Mythen,
Schuld und andere Rückstände« (10,149)
– verbreiten, weil diese und andere oft
vergeblich anmutenden, an das beharrliche Häuten von Zwiebeln erinnernden
Anstrengungen für ihn zum schöpferischen Menschen gehören – und also wohl
auch zum aufmerksamen Leser, Übersetzer und Interpreten seiner Werke.
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Quellen
Der für diese Publikation überarbeitete
und aktualisierte Essay findet sich zuerst
in: Dieter Stolz: Günter Grass, der Schriftsteller, Göttingen 2005. Der Nachdruck erfolgt mit freundlicher Genehmigung des
Steidl Verlags.
Alle Grass-Zitate beziehen sich auf die
Werkausgabe in achtzehn Bänden, hrsg. von
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Volker Neuhaus/Daniela Hermes, Göttingen 2003 (arabische Zahlen für den
Band, Seitenzahl). Darüber hinaus wird
aus Gesprächen zitiert, die noch nicht in
diese Werkausgabe eingegangen sind:
Werkausgabe in zehn Bänden, hrsg. von Volker Neuhaus, Darmstadt/Neuwied 1987,
Band X: Gespräche mit Günter Grass,
hrsg. von Klaus Stallbaum (römische Ziffern für den Band, Seitenzahl).

Anselm Weyer

Grass’ Lehrer Willy Brandt
– Der Einfluss des Politikers auf
die Literatur

Über Günter Grass und seine Vorbilder
ist schon viel gesagt und auch geschrieben worden. Grass selbst führt als Haupteinflüsse für seine literarische Arbeit gerne die Tradition des Pikaro-Romans an,
Cervantes und Grimmelshausen, erweist
wiederholt Sterne seine Hochachtung,
Georg Büchner und Albert Camus, dem
Expressionismus und nennt Alfred
Döblin gar ehrerbietig seinen Lehrer.
Dies ist natürlich in stilistischer Hinsicht
unübersehbar. Hinsichtlich seiner Themen ist aber Grass’ größtes Vorbild ein
Mann, mit dem sich die Literaturwissenschaft wenig beschäftigt, weil er in ein
Nachbarressort fällt: der Politiker und
Friedensnobelpreisträger Willy Brandt.
Wie Grass schreibt, mag von Grimmelshausen beeinflusst sein – worüber er
schreibt, so die hier vertretene These,
beeinflusste von 1965 bis 1995 im Grunde fast ausnahmslos Willy Brandt. Niemand wird öfter von Grass zitiert – außer vielleicht Grass selbst. Der Schriftsteller war sich nicht einmal zu schade, sich
selbst als Fußnote des Politikers zu bezeichnen, wenn er einen seiner Briefe „als
Fußnote zu diesem Genfer Appell“ (EuR

I: 360) von Brandt zum Gewaltverzicht zu
werten bittet.
Nun kann nicht behauptet werden,
die Verbindung von Grass und Brandt sei
bislang übersehen worden. In keiner der
inzwischen zahlreichen Biographie verschiedener Qualität, die meist von jener
von Volker Neuhaus beeinflusst sind,
fehlt dieser Verweis auf das Offensichtliche. Grass selbst hat ebenfalls immer wieder auf seine Beeinflussung hingewiesen
und Willy Brandt sogar wiederholt in
sein poetisches Werk integriert – etwa das
Jahr 1970 seines Jahrhundertbuches Mein
Jahrhundert. Trotzdem fehlt bislang eine
genauere Untersuchung dieser vielleicht
Kooperation.
Grass datiert seine Verbindung zur
SPD stets auf frühe Nachkriegszeiten,
nämlich 1946, als der neunzehnjährige
Koppeljunge bei Stromsperre im Bergwerk nahe Hildesheim den Lagerkämpfen der verschiedenen Anhängerschaften
beiwohnte und das Godesberger Programm kennenlernte, bevor es geschrieben und verabschiedet wurde. Bei aller
Sympathie für diese Partei und ihre Geschichte – literarisch engagierte Grass
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sich zunächst nicht, sondern lehnte Engagement sogar ausdrücklich ab: „Als ich
1955 zum erstenmal bei der Gruppe 47
las, stand der Begriff und Markenartikel
‚littérature engagée’ hoch im Kurs. Rundweg gesagt: Mich hat die selbstgefällige
Art, im nachherein eine Widerstandsliteratur liefern zu wollen und in unregelmäßigen Abständen als Gewissen der
Nation aufzutreten, ziemlich angeödet.
[…] Zur Zeit meiner Rückkehr nach Berlin begann die unterschwellige wie offene Diffamierung Willy Brandts, ohne
daß die Öffentlichkeit dagegen aufstand,
erschreckende Wirkung zu zeigen. Diese
Diffamierung eines Mannes, der sich (wie
jeder Diffamierte) nicht dagegen wehren
konnte, war der erste Anlaß, in der Öffentlichkeit (in der nur Namen zählten
und zählen) mit Hilfe des zuerst lästigen,
dann immer langweiliger werdenden
Ruhmes für den Diffamierten zu sprechen. Langsam wurde aus dem sympathisierenden ein gelernter Sozialdemokrat;
ein geborener bin ich nie gewesen. Ironischerweise sind die Wortführer der
littérature engagée bis heutzutage die heftigsten Gegner des nicht politisch engagierten Schriftstellers, doch gleichwohl
politisch engagierten Bürgers Günter
Grass. Am meisten Verständnis habe ich
bei Altsozialdemokraten gefunden, auch
bei Schriftstellern der Emigration wie
Carl Zuckmayer…“ (EuR I: 481).
Willy Brandt und Günter Grass begegneten einander kurz nach dem Mauerbau
auf Vermittlung von Hans Werner Richter, jenes heute fast vergessenen Literaten,
dessen bleibende Leistung die Gründung
und Organisation der legendären Gruppe 47 ist. Dieser war von der SPD angesprochen worden, ob er vielleicht Schrift-
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steller kenne, die sich für die SPD engagieren würden: „Hans Werner Richter
besuchte mich und erzählte mir, daß einige Autoren der Gruppe 47 bei Willy
Brandt eingeladen seien. Auf die Frage,
warum er nicht auch mich auf die Liste
gesetzt hätte, sagte er: ‚Du bist doch ein
Anarchist!’ Ich erklärte ihm: ‚Das magst
du so sehen, aber mich interessiert das,
ich komme mit’“ (EuR III 266).
Am Ende war es der mutmaßliche
Anarchist Grass, den Richter zunächst
gar nicht anzusprechen wagte, der als einziger dem informellen Treffen tatkräftige tagespolitische Arbeit für „das kleinere Übel, die SPD, […] die rührende ungeschickte, die laue brave muffige SPD, die
Tante SPD, mein schlechtes Gewissen,
mein Ärgernis, meine schwach begründete Hoffnung SPD“ folgen ließ.
Grass Engagement für die SPD ist aber
ungemein an die Person Willy Brandt
geknüpft, für den er eine immense Hochachtung verspürt. Grass „bewegt Willy
Brandts lange Reise von Lübeck über die
Stationen der Emigration nach Berlin,
weil sich in ihr ein Teil jener Geschichte
Deutschlands widerspiegelt, auf den ich,
ohne Anteil gehabt zu haben, stolz bin
(EuR I: 103). Grass zeigt sich von Brandts
Charakter beeindruckt. Der Eitelkeit des
Schriftstellers mag es zudem geschmeichelt haben, dass Willy Brandt die Literaten ausdrücklich zur aktiven Mitwirkung aufforderte: „Als Willy Brandt in
der Stuttgarter Liederhalle die Frage
‚Braucht die Politik den Schriftsteller?’ zu
beantworten versuchte, wies er auf die
neue Ostpolitik hin und bat die Schriftsteller, ihm aufklärend zu helfen: ‚Ich
scheue mich nicht, Sie um Hilfe zu bitten, damit nicht abermals die Vernunft
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an der Ignoranz scheitert’“ (EuR II: 78).
Diese Einladung zur Mitarbeit und zur
Artikulation erlebt Grass nicht als bloßes
Lippenbekenntnis, denn „ein Willy
Brandt hört bis heutzutage erschöpft und
angestrengt aufmerksam zu, wenn
Schriftsteller ihm Fehler von einst aufrechnen oder düster von zukünftigen
Niederlagen unken“ (Essays und Reden
I: 169). Die Studentenunruhen mitsamt
der radikalen außerparlamentarischen
Opposition von links erlebt Grass als mustergültig gelöst im Familienleben des
Bundeskanzlers: „Nicht zuletzt hat mich
die Toleranz und geduldige Beharrlichkeit eines Willy Brandt im Umgang mit
seinem Sohn Peter gelehrt, daß die Aufkündigung der Toleranz von seiten der radikalen Linken nicht durch Intoleranz
beantwortet werden sollte. Meiner Meinung nach hat Willy Brandt in aller Öffentlichkeit die Zerreißprobe zwischen
Vater und Sohn stellvertretend und beispielhaft für viele, ja, wie man vermuten
kann, für Millionen Familien bestanden.
Seine pädagogische Lektion steht auf der
Gewinnseite meiner Bilanz“ (EuR I: 395).
So kommt es zur Parteiname, zu Lobliedern auf Willy, zu frommen Wahlliedern für Katholiken, Schildbürger und
Unentschiedene. So konnte Grass „von
Beginn der sechziger Jahre bis in die siebziger Jahre hinein an Deiner [Brandts,
A.W.] Seite meinen Anteil an politischer
Arbeit leisten […] und auch Gelegenheit
[finden], dadurch Bereiche der Realität zu
erfahren, die dem Schriftsteller in der
Regel fernliegen“ (EuR III 118). Dem politisch engagierten Bürger Grass wird die
realpolitische Ausrichtung Brandts zum
Vorbild, denn dieser „reist ja auch nicht
mit Illusionen im Koffer, sondern ver-

steht es, sein Konzept darzustellen“. Der
von Brandt praktizierte langsame, bedächtige Fortschritt kommt in Grass’
Wappentier, der Schnecke, zum Ausdruck, die den krähenden Es-Pe-De-Hahn
der Anfangsjahre ablöst. Grass lektorierte ganze Reden von Brandt und strich
ihm die doppelten Genitive sowie die
Umschreibung der ersten Person Singular. Sogar das Gerücht über Brandt-Reden, die Grass geschrieben haben soll,
kursiert, ohne dass hierfür fundierte Untersuchungen unternommen würden.
Mag das Verhältnis auch oftmals getrübt
worden sein, etwa in Zeiten der Großen
Koalition, die politische Beeinflussung
durch Brandt ist unübersehbar, und so ist
von Grass selbst betont worden, seine
„politischen Lehrmeister hießen Willy
Brandt und Gustav Heinemann“ (EuR
III 138).
Weniger beachtet ist jedoch auch die
literarische Inspiration durch Brandt,
angefangen mit dem Gedicht über die
Brandmauern von Berlin aus dem Jahr
1960. Die Danziger Trilogie mag noch
weitgehend unbeeinflusst geschrieben
worden sein. Das folgende Werk bis 1995
ist aber kaum ohne Brandt zu denken.
Beim Stück POUM oder Die Vergangenheit
fliegt mit ist ein eigener Nachweis unnötig. Interessanter wird die Situation beim
Stück Die Plebejer proben den Aufstand. Dieses Theaterspiel fußt laut Mein Jahrhundert
in der eigenen Anschauung des Autors,
der Zeugenschaft bei den Ereignissen
vom 17. Juni 1953. In den Wahlkampfreden von 1965 bringt Grass dieses Thema aber stets mit Willy Brandt in Verbindung, denn „Willy Brandt hat am 1. Juli
1953, als damals noch relativ unbekannter Abgeordneter, vor dem Bundestag
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eine scharfe Rede gehalten. Er hat als erster vor der damals schon beginnenden
Verfälschung des Arbeiteraufstandes gewarnt“ (EuR I 96), denn „während noch
in der sowjetisch besetzten Zone von der
Werkbank weg verhaftet wurde, begann
man in Bonn schon am Mythos der
Volkserhebung zu stricken. Dringlich
wies Brandt auf das weltweite Echo des
Arbeiteraufstandes hin. Ich zitiere: ‚Wir
haben lesen können, daß diese Ereignisse für die Stellung Deutschlands und für
das Vertrauen zu den demokratischen
Kräften in unserem Volk mehr bedeutet
hätten als alle Schritte der Bundesregierung zusammengenommen.’ – Diese
Anklage hat noch heute Gültigkeit“ (EuR
I: 107f.).
Unklar muss bleiben, ob Grass seine
eigene Wahrnehmung im Rückblick modifiziert, nachdem sein väterlicher Freund
ihm politisch die Augen geöffnet hat, oder
aber ob die Freunde schon vor Beginn ihrer Freundschaft einer Meinung nach –
gewisse gemeinsame Ansichten vor der ersten Begegnung sind schließlich förderlich
beim Aufbau einer Freundschaft.
Der folgende Roman örtlich betäubt beschäftigt sich, wie das komplementäre
Theaterstück Davor, mit den schärfsten
Kritikern der Politik von Willy Brandt –
der linken Opposition junger Menschen.
Aus eigener Erfahrung berichtet Grass:
„Wie groß waren die Hoffnungen, als von
Berlin aus und dann in der Bundesrepublik zum ersten Mal in der deutschen Geschichte Studenten von links her politisch zu argumentieren begannen. Der
Protest der Studenten fand nicht nur bei
den Schülern ein Echo. Wenn Sie bereit
sind, gerecht zu urteilen, werden Sie
kaum überhört haben können, wie früh,

22

wie oft und wie verständnisvoll aus eigener Kenntnis der Erste Vorsitzende der
SPD, Willy Brandt, den Protest der Jugend beim Wort genommen hat; er hat
diese Zerreißprobe im eigenen Haus ausgehalten. Auf dem Nürnberger Parteitag,
während des Wahlkampfes in BadenWürttemberg und bis jetzt, nach der Verurteilung seines Sohnes Peter, habe ich
von Willy Brandt kein autoritäres Wort
gehört, auch wenn seine Toleranz nur die
Intoleranz der Wähler provozierte, auch
wenn ihm die Kritik in der eigenen Partei forschere Töne nach dem Muster
Kiesinger abfordern wollte. Wäre es nicht
politisch folgerichtig gewesen, wenn gerade der Studentenprotest Willy Brandts
neue Formel von der Anerkennung beziehungsweise Respektierung der OderNeiße-Grenze bis zu einem Friedensvertrag aufgegriffen hätte? Wie sehr ist ein
solcher Versuch, eine neue Deutschlandund Ostpolitik zu beginnen, gerade auf
die Mithilfe der jungen Generation angewiesen. Doch davon war nichts zu hören. Zwei bis drei Prozent Stimmenverlust sind nachweislich auf Willy
Brandts Oder-Neiße-Formel zurückzuführen. Anstelle politischer Parteinahme
verlor sich der Studentenprotest zum gleichen Zeitpunkt zunehmend in revolutionärer Rhetorik. Während verschiedener
Veranstaltungen, besonders in Berlin,
lernte ich eine linksradikale Intoleranz
kennen, die ich während der Bundestagswahlen 1965 in erster Lektion schon von
seiten der Jungen Union hatte kennenlernen dürfen“ (EuR I: 341f.).
Im nächsten größeren Prosawerk, Aus
dem Tagebuch einer Schnecke, ist Willy Brandt
das Gravitationszentrum des Buches,
selbst wenn sein Name ausgespart wird –

Anselm Weyer: Grass’ Lehrer Willy Brandt...
diese Technik wiederholt sich bei Grass
so manches Mal, etwa bei Theodor Fontane in Ein weites Feld. Das Tagebuch ist im
Grunde eine öffentliche Erziehung der
eigenen Kinder, die mit der öffentlichen
Auseinandersetzung von Brandt und seinem Sohn verglichen werden kann.
Es folgt der Rücktritt Willy Brandts
vom Bundeskanzleramt. Dies spiegelt
sich in zahlreichen Gedichten sowie Abschnitten des erzählenden Kochbuches
Der Butt wider: „Das war im Mai, als Willy zurücktrat. Ich hatte mit Möwenfedern
den sechsten tagsüber mich gezeichnet:
ältlich schon und gebraucht, doch immer
noch Federn blasend, wie ich als Junge
(zur Luftschiffzeit) und auch zuvor, soweit ich mich denke (vorchristlich steinzeitlich) Federn, drei vier zugleich, den
Flaum, Wünsche, das Glück liegend laufend geblasen und in Schwebe gehalten
habe. (Willy auch. Sein bestaunt langer
Atem. Woher er ihn holte. Seit dem Lübecker Pausenhof.) Meine Federn — einige waren seine — ermatten. Zufällig liegen sie wie gewöhnlich. — Draußen, ich
weiß, bläht die Macht ihre Backen; doch
keine Feder, kein Traum wird ihr tanzen“.
Das Thema des gesamten Butt-Epos ist in
Aus dem Tagebuch einer Schnecke bereits angekündigt. Einer der zentralen Thesen wird
von Grass jedoch immer wieder als Aussage von Willy Brandt, dem neuen Leiter
der Nord-Süd-Kommission, vor den Vereinten Nationen zitiert: „Es hat das Prinzip der freien Marktwirtschaft die permanente Unterernährung von Millionen
zur Folge: Auch Hunger ist Krieg!“ heißt
es in Der Butt (663), im Gedicht Als in Chile: „Auch Hunger ist Krieg! — Ein Ausruf, so richtig,/ daß ihn kurzerhand Beifall erschlägt“.

In Kopfgeburten geht es um weitere zentrale Fragen dieser Nord-Süd-Kommission, nämlich das Problem der Überbevölkerung und der Armut in den Ländern der sogenannten Dritten Welt.
Denn „das ist der Zuwachs unserer Tage:
Kindersterblichkeit. Einzig hier, unter
den Vorzeichen Verelendung, Verslumung, Unterernährung, Hungertod, läßt
sich noch Fortschritt errechnen. Ich bin
mit Willy Brandt der Meinung, daß –
wenn wir überleben wollen – hier die
Hauptaufgaben der achtziger Jahre zu
suchen sind!“ (EuR III 9).
Und im Anschluss schließlich wendet
sich Grass dem Thema der drohenden
Zerstörung der Umwelt und der Selbstzerstörung der Menschheit zu, auf die
Willy Brandt bereits früh aufmerksam
gemacht hat: „Wenn Willy Brandt vor
zehn Jahren mutig genug gewesen ist, die
Gefährdung der Umwelt als erster beim
Namen zu nennen, warum sollte er heute die Konsequenzen seiner Einsicht verschweigen? Denn mit der Umwelt ist der
heiliggesprochene Wohlstand gefährdet.
Wem die Umwelt nicht teuer ist, dem mag
auch der Wohlstand billig sein“ (EuR II:
122). Die Aussage von Willy Brandts
Buch Das Überleben sichern steigert Günter
Grass mit seiner Apokalypse Die Rättin:
„In Willy Brandts Bericht wird uns, wenn
wir überleben wollen, konsequentes Umdenken, die Überprüfung unserer Bedürfnisse und folgerichtig eine zeitgemäße Askese empfohlen“, in Die Rättin ist es für
dieses Umdenken eventuell schon zu
spät, weil die Menschheit sich selbst zerstört.
Die Unkenrufe behandeln das Zusammenwachsen von Ost und West im Angesicht von Kriegsverbrechen, Vertrei-
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bung und Kommerz, also einem zentralen Punkt von Brandts Politik: „Immer
wieder hat Willy Brandt davor gewarnt,
unsere wirtschaftliche Stärke mit außenpolitischer Macht gleichzusetzen. Seine
jahrzehntelangen Erfahrungen ließen
ihn erkennen, daß uns jegliche Kraftmeierei – auch wirtschaftspolitische mit
nationalistischen Nebengeräuschen – in
die Isolation führen wird. Wir sind auf
wachsendes Vertrauen und schwindendes
Mißtrauen in West und Ost angewiesen.
Deshalb hat Willy Brandt rechtzeitig und
immer wieder gesagt, daß wir die Aussöhnung besonders mit Polen suchen müssen, wenn wir in unserer eigenen Sache,
in der Deutschlandpolitik, weiterkommen wollen. Die nüchterne und realistische Formel der SPD von der Anerkennung beziehungsweise Respektierung der
Oder-Neiße-Grenze hat nun auch in der
Volksrepublik Polen ein Echo gefunden:
Vierundzwanzig Jahre nach Kriegsende
könnte sich endlich die Möglichkeit des
Ausgleiches zwischen dem deutschen
und dem polnischen Volk bieten. Hierzu meine persönliche Meinung. Ich bin
in Danzig geboren und aufgewachsen,
weiß also, wovon ich spreche. Es ist uns
Deutschen nie besonders schwer gefallen,
getragen von Begeisterung und dem
Wunsch, mit Hilfe deutscher Waffen die
Welt zu erlösen, einen Krieg zu beginnen.
Doch schier unmöglich scheint es uns zu
sein, eine Niederlage einzugestehen, die
Konsequenzen eines begonnenen und
verlorenen Krieges zu begreifen und Frieden mit unseren Nachbarn, den Gegnern
von gestern, zu schließen“ (EuR I 510f.).
Ein weites Feld ist die Bearbeitung von
dem von Willy Brandt „auf Marktplätzen
zwischen bedeutungsvollen Pausen“ ge-
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sprochenen und „oft zitierten Satz, daß
nun zusammenwachse, was zusammengehöre“ (EuR III 283): „Als die Mauer fiel
und uns Deutschen die Möglichkeit der
Einigung geschenkt wurde, mag er mit
dem Satz ‚Jetzt wächst zusammen, was
zusammengehört’ die Bestätigung seiner
Politik gewünscht haben. Doch es wuchert nur und wächst nicht zusammen.
Abermals gespalten sind sich die Deutschen fremd. Haß kommt auf“ (EuR III
363). Dies setzt Grass in eine historische
Perspektive, die wieder in einer Rede und
wieder in Zusammenhang mit dem Wirken von Brandt früh ankündigt ist: „Wer
Erfurt 1970, die Begegnung zwischen dem
Sozialdemokraten Willy Brandt und dem
Kommunisten Willi Stoph, voll begreifen will, der wird Erfurt 1891, also das
Erfurter Programm und dessen Auswirkungen, zur Kenntnis nehmen müssen.
Geschichtliche Ereignisse sind nicht isoliert zu verstehen. Die Spaltung der deutschen Arbeiterbewegung und die Spaltung der deutschen Nation sind Wirklichkeiten von heute, deren Ursachen allzu lange verdrängt worden sind“ (EuR II:
19).
Sogar in Im Krebsgang könnte man
noch Rezeptionsspuren erkennen, gemahnt doch das Konstruktionsprinzip
der Novelle an ein von Grass an Brandt
gerühmtes Vorgehen: „Von Kapitel zu
Kapitel mißt Brandt das knapp bemessene Terrain aus, wobei er, nach rückwärts
gewendet, den immer noch stimmkräftigen Chor aus Zeiten des Kalten Krieges
beschwichtigen und gleichzeitig bemüht
sein muß, über den Alltag hinaus die Probleme der siebziger Jahre jetzt schon ins
politische Kalkül einzubeziehen. Diese
nach vorn wie rückwärts gewendete Ge-
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stik zeichnet den Stil des vorliegenden
Buches und erklärt seine Angestrengtheit“ (EuR I: 380).
So kann nur gehofft werden, dass die
Forschung dem Verhältnis von Willy
Brandt und Günter Grass noch genauere
Untersuchungen widmet. Das weite Feld
dieser obskuren Männerfreundschaft

mag ein Feld sein, auf dem sich Psychologen tummeln können. Die inhaltliche
Beeinflussung dieser beiden Männer,
welche die deutsche Geschichte des 20.
Jahrhunderts maßgeblich beeinflusst haben, ist aber einer näheren Analyse wert,
als sie bislang hauptsächlich in biographischen Kontexten unternommen wurde.
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Joanna Jabłkowska

W sprawie Grassa
Gdy przeszło rok temu, w lecie 2006, ukazała się autobiografia Güntera Grassa Przy
obieraniu cebuli, wybuchł skandal, który
omawiany był tak szeroko w mediach,
także naszych, że wydaje się zbędne przypominać przedmiot sporu: kilkutygodniową służbę późniejszego pisarza, wówczas siedemnastoletniego chłopca, na
froncie, w Waffen-SS. Warto natomiast
zwrócić uwagę na reakcję polskich publicystów i pisarzy na tę sensacyjną wiadomość. Gdy politycy zaczęli atakować noblistę, gdy chciano mu odebrać honorowe obywatelstwo Gdańska, gdy niemieckie media z satysfakcją wskazywały na
zakłamanie Grassa, który z moralną wyższością przez ostatnie pół wieku wytykał
Niemcom ich zbrodnie, zapominając o
własnych, polscy intelektualiści stanęli w
jego obronie. Adam Michnik pisał w „Gazecie Wyborczej” o zasługach pisarza dla
Polski i podkreślał tragedię pokolenia
uwikłanego bez własnej winy w nazizm i
wojnę. Czternaścioro naszych twórców,
m.in. Wisława Szymborska i gdańszczanie, Stefan Chwin oraz Paweł Huelle,
podpisało list otwarty, potępiający nagonkę polityczną na Grassa. Arcybiskup Gocłowski podziwiał odwagę cywilną i
otwartość Grassa. Piotr Buras opublikował w „Przekroju” bardzo rzeczowy artykuł na temat sporów ideologicznych w
Niemczech i roli, jaką odgrywał w nich
autor Blaszanego bębenka. Pozostał jednak
pewien niesmak i pozostało formułowa-

26

ne często w niemieckiej prasie podejrzenie, że leciwy pisarz chce przysporzyć sobie rozgłosu, wywołując skandal, którego
w ogóle dałoby się uniknąć, gdyby „przyznał” się do grzechu młodości w latach 50.
czy 60.
Pragnę krótko, w języku polskim, bo
niemieckim czytelnikom fakty te powinny być znane, przytoczyć kilka argumentów przemawiających „w obronie” Grassa, czy też na jego korzyść, albowiem deklaracja sympatii czy antypatii w sposób
oczywisty tu nie wystarczają. Także zwykłe, ludzkie zrozumienie motywacji pisarza być może nie przekonuje, jeżeli mamy
przed oczyma laureata Nobla i instancję
moralną.
To prawda, że Grass zdecydował się na
odkrycie wstydliwej przeszłości późno.
Jednak nigdy nie ukrywał, że został wychowany w duchu narodowego socjalizmu, że jego ojciec był członkiem
NSDAP, że jako chłopiec marzył o U-Bootach i że przejrzał na oczy dopiero po
wojnie. O czym innym opowiada jego
gdańska trylogia, jeśli nie o wypaczeniach
historii niemieckiej, którym ulegli zwykli,
często bardzo młodzi ludzie, niepotrafiący krytycznie spojrzeć na hitlerowską ojczyznę? Autobiograficzne podłoże Blaszanego bębenka czy Kota i myszy jest powszechnie znane. Nie tylko w utworach beletrystycznych, ale także, a może przede wszystkim, w swych esejach, przemówieniach i
artykułach podkreślał Grass swój udział
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w niemieckiej winie. W swych wykładach
z poetyki Pisać po Auschwitz (Schreiben nach
Auschwitz) wspominał, że nie chciał początkowo wierzyć w potworną prawdę o
ludobójstwie. Konfrontowany z „przytłaczającą masą fotografii, przedstawiających góry butów, włosów, wreszcie zamordowanych ludzi”, młody Grass myślał, że
„Niemcy nigdy, nigdy nie byliby do czegoś takiego zdolni”1 . Bardzo szybko zrozumiał, że się mylił. Po procesach norymberskich – Grass miał niespełna 20 lat –
pojął swoje zaślepienie. Większość społeczeństwa niemieckiego przyjęła Norymbergę z mieszanymi uczuciami. Sędziami
byli zwycięzcy i już z tym faktem nie było
łatwo się pogodzić „narodowi panów”.
Mimo to osądzenie przywódców nazistowskich dawało szansę powrotu do normalnego życia: sprawiedliwości stało się
za dość, winni zostali skazani, a zwykli
ludzi mogli powrócić do swych przerwanych wojną zajęć. W latach 50., w erze
Adenauera i w czasach Erhardtowskiego
cudu gospodarczego, przeciętny obywatel niemiecki zajmował się budowaniem
nowego dobrobytu, nie zaś roztrząsaniem dopiero co minionej wojny. Wstrząs
przyjdzie dopiero, gdy rozpoczną się procesy związane ze zbrodniami w obozach
koncentracyjnych, przede wszystkim procesy oświęcimskie. Po pierwsze sędziami
byli Niemcy, nie obcy okupanci, po drugie na ławie oskarżonych siedzieli wówczas nie znani politycy, wojskowi i przywódcy, lecz szare pionki ówczesnego systemu, których zbrodnie i bestialstwa przekraczały ludzką wyobraźnię.
1
G. Grass, Schreiben nach Auschwitz. Frankfurter
Poetik-Vorlesung, [w:] Grass, Essays und Reden, Bd. III:
1980-1997, s. 235-256, tu s. 236 (tłum. J.J.).

Także o tej drodze Niemców do rozliczenia z historią pisał Grass z podziwu
godnym samokrytycyzmem. W 1979 opublikował artykuł pt. Kein Schlußwort. Odniósł się w nim do do publikacji Fritza J.
Raddatza z „Die Zeit”, w której znany
publicysta zarzuca pokoleniu Grupy 47
tworzenie antyfaszystowskiego mitu założycielskiego Republiki Federalnej.
Większość członków grupy była natomiast uwikłana w niechlubną niemiecką
historię. Grass potwierdza zarzut Raddatza. Z podziwu godną otwartością zastanawia się, co by było, gdyby urodził się
nie w 1927, lecz w 1917 roku. Pisarz nie
ma złudzeń: stałby się nazistowskim pisarzem. Przyznaje, że jako chłopiec przystąpił do konkursu literackiego, którego
na swoje szczęście nie wygrał. To musiało
być w 1940, 1941 r. Był ambitny, chciał
pisać, chciał też wyrwać się z rodzinnej
ciasnoty. Grass wyobraża sobie, że pod
koniec wojny, rzucony na front wschodni, w konfrontacji z potwornościami wojny zacząłby wątpić. Pisałby może melancholijne wiersze, które jeszcze w 1944
roku znalazłyby wydawcę. Po wojnie stałby się – jak wielu innych – „antyfaszystowskim” pisarzem. To był życiorys nie
tylko możliwy, lecz także w wielu przypadkach prawdziwy. „Potworne, do dziś
trwające przerażenie o ogromie tolerowanych, wprost lub pośrednio zawinionych
zbrodni przyszło dopiero później, lata po
domniemanej godzinie zero, gdy znów
zaczęło być nieźle. I to przerażenie pozostanie”2 .
Nie jest więc prawdą, jakoby Grass
udawał lepszego od innych, wzorowego
G. Grass, Kein Schlusswort, [w:] Grass, Essays
und Reden, Bd. II, Göttingen 1997, s. 531.
2

27

Jubileusz Güntera Grassa
antyfaszystowskiego młodzieńca. Zdawał
sobie sprawę nie tylko ze swojej dziecinnej głupoty, lecz także ze swego udziału
w niemieckiej winie. Dlaczego wobec tego
nigdy dotąd nie przyznał się do epizodu
w swym życiorysie, który wiązał go z Waffen-SS? Nie zgłosił się do tej formacji dobrowolnie, został wcielony do wojska i
trafił akurat do dywizji Frundsberg. Grass
otwarcie przyznaje, dlaczego te dwie literki – SS – nigdy nie ukazały się w jego dotychczasowych wspomnieniach: nie mogły mu przejść przez gardło. Wydaje się,
że można to zrozumieć: Grass wstydził się
i nie wiedział, jak ma się przyznać do czegoś, co w oczach opinii publicznej uchodziło za największą zbrodnię, co taką
zbrodnią też – choć popełnioną z chłopięcej głupoty – faktycznie było. Ten
wstyd należy uszanować. Należy ponadto przypomnieć, że pisarz w sposób wręcz
zajadły atakował nie tylko nazistowską
przeszłość swego kraju, lecz także wszelkie przejawy „nawrotu”, jak to nazywał.
Niezwykle istotny był głos Grassa w
debacie, która rozpętała się na początku
lat 90., gdy prawicowa, nacjonalistyczna
młodzież zaczęła atakować i podpalać
domy dla azylantów. Nie były to jedynie
chuligańskie wybryki, bo zginęli ludzie.
Martin Walser pisał wówczas w „Der
Spiegel”, że ten wybuch agresji ma swe
podłoże w wakuum, jakie powstało po
odebraniu Niemcom – przez ich własną
elitą intelektualną, przez takich moralistów jak Grass – prawa do tożsamości
narodowej. Mordujących cudzoziemców
skinów nazwał „błądzącymi dziećmi”,
którym należy wreszcie dać szansę do
dumy z Niemiec.
Inaczej Grass. W mowie opublikowanej pod tytułem O tym, co utraciłem (Rede
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vom Verlust) napiętnował nie tylko młodych neonazistów, lecz także przyglądających się ekscesom „zwykłych obywateli”. Wskazywał na związki pomiędzy
zbrodniami na tle rasowym okresu Trzeciej Rzeszy a płonącymi domami azylantów w Rostocku, na antysemityzm pierwszej połowy XX w. i współczesną ksenofobię. Uważał, że historia zaczyna się powtarzać. W 1993 roku wystąpił z SPD, którą popierał bardzo aktywnie w latach 60.
i 70.3 Powodem było przyzwolenie partii
na propozycje zmiany prawa do azylu4 .
Przyszły noblista był zdania, że Niemcy
po Holocauście mają zobowiązania wobec obywateli innych krajów, przede
wszystkim wobec wszystkich prześladowanych, ściganych, poszkodowanych gospodarczo, tych, którzy z racji swego koloru skóry mają mniejsze szanse na asymilację w Europie niż biali. Ponadto obcy
przybysze wzbogacają niemiecką kulturę.
Apel o przyjęcie Cyganów do niemieckiej
społeczności był w 1992 roku jeszcze dość
utopijny, ale w 1997 pisarz założył fundację dla Romów i Sinti i proponował w
kilku wystąpieniach, m.in. Ohne Stimme
(Bez głosu) i Zukunftsmusik. Der Mehrwurm
spricht (Muzyka przyszłości), konkretne rozwiązania, polegające przede wszystkim na
nadaniu Cyganom praw mniejszości oraz
na publicznym uznaniu ludobójstwa dokonanego na tym narodzie, o którym
według Grassa dotąd mówi się jedynie z

3
W drugiej połowie lat 90. Grass pogodził
się ponownie z SPD i poparł Gerharda Schrödera w jego walce o urząd kanclerza.
4
Chodzi o plany zmiany artykułu 16 Ustawy Zasadniczej, dotyczącego prawa do azylu.
Zmiana została w końcu dokonana 26 maja 1993
roku.

Joanna Jabłkowska: W sprawie Grassa
ociąganiem5 . Również w roku 1997 wygłosił laudację dla Yșara Kemala, gdy turecki pisarz otrzymał Pokojową Nagrodę
Niemieckich Księgarzy (Friedenspreis
des Deutschen Buchhandels). Zwrócił
wtedy uwagę na podobieństwa niemieckiej i tureckiej historii: porównał Holocaust z rzezią na Ormianach i z prześladowaniem Kurdów. Pod koniec przyznał,
że wstydzi się swego kraju, który dopuszczając do handlu bronią przez niemieckie koncerny, popiera konflikty w Trzecim Świecie.
Grass był zdecydowanym przeciwnikiem zjednoczenia Niemiec. Obok troski
o przyszłość byłych obywateli NRD, którzy zostaną wchłonięci przez Niemcy
Zachodnie, pisarz argumentował względami moralnymi. W podziale kraju widział karę za zbrodnie nazizmu i pokutę
za drugą wojnę światową. Bał się wielkich
i silnych Niemiec. „Kto dziś myśli o
Niemczech i szuka odpowiedzi na niemiecką kwestię, musi myśleć jednocześnie o Auschwitz”6 . Świadomość niezmywalnej winy towarzyszyła twórczości
Grassa niemal od początku, w ostatnim
ćwierćwieczu stała się niemal obsesją, zakłócającą niekiedy obiektywny ogląd rzeczywistości. W jednym z wywiadów twierdził:
Jeżeli patrzy się wstecz na ten mijający
wiek [wiek XX] z niemieckiej perspektywy i niemieckiego doświadczenia, to
5
Por. G. Grass, Wie ich zum Stifter wurde. Rede
zur Gründung der „Stiftung zugunsten des Romavolkes”
in Lübeck am 28. September 1997, [w:] Grass, Ohne
Stimme. Reden zugunsten des Volkes der Roma und Sinti, Göttingen 2000, s. 7-24, tu s. 13.
6
G. Grass, Kurze Rede eines vaterlandslosen Gesellen, [w:] Grass, Ein Schnäppchen namens DDR, Frankfurt a. M. 1990, s. 7-14, tu s. 13.

widać jak na dłoni, że my – Niemcy – w
straszliwy sposób wpłynęliśmy na dzieje pierwszej połowy tego wieku: dwie
wojny światowe i okres między nimi.
Musimy ponosić do dziś, w drugiej połowie wieku, konsekwencje tej jego
pierwszej połowy. Zawsze, czy chcemy,
czy też nie, dosięgnie nas ta przeszłość7 .

Grass posługuje się tu w oczywisty sposób retoryką przesady, która może nie
tylko ranić Niemców, lecz także kazać
wątpić w wiarygodność pisarza. Winą za
pierwszą wojnę światową nie można bowiem, jak powszechnie wiadomo, obarczać jedynie Niemcy. Taka właśnie wykładnia doprowadziła w okresie międzywojennym do rozgoryczenia społeczeństwa Republiki Weimarskiej, które ideologia nazistowska bez trudu przechwyciła
dla swych celów propagandowych. Okres
między wojnami to czas dla młodej republiki niemieckiej trudny, zarówno politycznie, jak i gospodarczo. W zasadzie był
to czas bezustannego kryzysu. Ciągłe rządy mniejszościowe, załamania rynku,
ogromne reparacje wojenne stworzyły
podatny grunt dla rozwoju radykalnych
ideologii, komunizmu i nazizmu. Po
czternastu latach pierwsza niemiecka demokracja uległa. Jednak okres Republiki
Weimarskiej nie był dla historii Niemiec
i Europy stracony. Był to czas niezwykłego rozkwitu kultury, współkształtującej
Republikę i tworzącej godną naśladowania i dziś tradycję debat intelektualnych,
która nie sprostała wprawdzie hitlerow7
„Ich bin ein lebenslustiger Pessimist”. Ein ZEITGespräch mit Günter Grass über ein Jahrhundert voller
Schrecken und über das Glück dessen, der den Stein des
Sisyphus wälzen muß. Za: F.J. Raddatz, Günter Grass.
Unerbittliche Freunde. Ein Kritiker. Ein Autor, Arche:
Zürich 2002, s. 86–98, tu s. 87 i n.
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skiemu populizmowi, ale umożliwiła
odrodzenie się demokracji po 1945 r. To
z tejże kultury, stworzonej zarówno przez
braci Mann, jak i lewicowców w stylu
Brechta czy Carla Ossetzkiego, wyłoniła
się możliwość tworzenia „innych Niemiec” po wojnie; z tejże kultury wyłoniło się zaangażowanie polityczne Güntera
Grassa. Co więc powoduje, że pisarz z taką
zajadłością atakuje także tę tradycję i
zrównuje lata drugiej wojny z czasem
międzywojennym? Wydaje się, że powodem jest odrzucenie wszystkiego, co kojarzy się z historią narodową Niemiec.
Grass był skłonny zaakceptować kulturę
niemiecką i proponował – jeszcze przed
zjednoczeniem – reaktywację pojęcia narodu kultury, powstałego w okresie, gdy
Niemcy rozbite były na kilkaset mniejszych i większych państewek, a jednocześnie niemiecka kultura stała się dzięki
swym twórcom jedną z wiodących w Europie. Jest to okres XVII-wiecznego baroku i XVIII-wiecznego oświecenia. Grass,
świadomie nawiązując do tych epok i
odrzucając dążenia zjednoczeniowe,
wskazywał na niemiecką ksenofobię XIX
wieku, która doprowadziła wprawdzie do
powstania zjednoczonej Rzeszy, ale też
była współwinna wybuchowi pierwszej
wojny światowej. W artykule Co jest ojczyzną Niemca (Was ist des Deutschen Vaterland)
nawiązuje do znanego wiersza Ernsta
Moritza Arndta z okresu wojen napoleońskich, w którym koncepcja wspólnego
wroga stanowi podłoże dla politycznie
zjednoczonych Niemiec. Wskazywał na
zagrożenia płynące z z narodowej ideolo-
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gii i przypominał niemiecką lekcję historii. Jeżeli w takim kontekście spojrzymy
na ataki Grassa przeciw wszelkim objawom politycznej tożsamości, to staną się
one nieco bardziej zrozumiałe i wytłumaczalne. Grass nie wykluczał zresztą możliwości politycznej solidarności w Niemczech. Optował jednak – za Dolfem Sternbergerem i Jürgenem Habermasem – za
patriotyzmem konstytucyjnym, odrzucając patriotyzm narodowy. Patriotyzm
konstytucyjny oznacza solidarność z demokratycznie rządzonym państwem prawa, w którym pochodzenie etniczne,
przynależność kulturowa, nawet język nie
powinny odgrywać nadrzędnej roli. Ważne jest poczucie współodpowiedzialności
za obywateli i państwo.
Grass wstydził się błędów swej młodości, właściwie błędów dzieciństwa. Zaczął
wstydzić się wcześniej niż wielu innych
Niemców, także niemieckich intelektualistów. Świadomość winy spowodowała
być może, że pisarz stał się rygorystą moralnym, kierującym ostrze swej retoryki
przeciw wszelkim przejawom zapominania o niechlubnej historii. Zapewne niejednokrotnie przesadzał: i w swej Rede vom
Verlust, i w laudacji dla Kemala. Niemcom,
szczególnie młodemu pokoleniu, mogła
się ta patetyczna retoryka wydawać sztuczna czy nawet zakłamana. Sąsiedzi Niemiec powinni jednak docenić wysiłki jednego z ostatnich przedstawicieli tamtych
czasów, którzy nie odwracają oczu od historii, jak to ostentacyjnie uczynił Martin Walser już dziesięć lat temu, a wciąż
próbują stawić jej czoła.

Anselm Weyer

Sport, Kommerz und Politik
– Entwicklung der Körperertüchtigung
bei Günter Grass
An proklamierten schönsten Nebensachen der Welt besteht eine große Auswahl, unbestritten ist es jedoch für viele
Menschen der aktiv oder passiv genossene Sport. Als Massenphänomen ist er von
vielen Intellektuellen lange Zeit verpönt
worden, wobei selbstverständlich Ausnahmen die Regel bestätigen: So hat etwa
der Dichterfürst Goethe in Weimar das
Schlittschuhfahren eingeführt, und es
fühlten sich etliche „Künstler und Intellektuelle […] vom Boxsport angezogen“
(Mein Jahrhundert 1930).
Immer wieder beschäftigt sich Günter
Grass abseits aller Moden schon seit Beginn seiner künstlerischen Karriere mit
dem Thema Sport. Grass selbst ist in gewissem Sinne immer noch Turner, praktiziert er doch das Kopfstehen zu Jubiläen – aber sein Lieblingssport ist das Tanzen. Dieses hat er – so heißt es im gleichnamigen Gedicht – Früh Gelernt, nämlich
„als ich Kind noch,/ weil Krieg war und
Männer/ in Stiefeln weit ostwärts,/ so
daß sich die Mädchen/ aus Mangel und
Tanzlust/ uns Jungs von der Bank weg/
mit Fingerschnalz holten“. Die Liebe zu
dieser Form körperlicher Betätigung äußerte sich auch literarisch sehr früh, ist
doch bereits sein erster Essay der Ballerina gewidmet. Das Thema Tanz zieht sich

dann explizit von dem Gedicht Die bösen
Schuhe im ersten Gedichtband Die Vorzüge
der Windhühner, dem Gedicht Blutkörperchen
aus Gleisdreieck über die Hundejahre, dann
über Mein Jahrhundert (Jahre 1921, 1958,
1959) und die an die Ballerina Jenny aus
den Hundejahren anknüpfenden Passagen
aus Im Krebsgang bis zu eben den Letzten
Tänze und den entsprechenden Passagen
in Beim Häuten der Zwiebel. Sogar zu drei
Ballettlibretti, zur Uraufführung gebracht von Marcel Luipart, fühlte sich
Grass inspiriert. Die hier zum Ausdruck
kommende Liebe zum Tanz geht unter
anderem harmonisch einher mit seiner
erster Ehe, geschlossen mit der Schweizer
Ballett-Tänzerin Anna Schwarz. Grass jedenfalls beschreibt in Mein Jahrhundert den
Beginn seines Welterfolges vor allem als
symbiotischen Tanz zwischen ihm und
seiner Frau. Dies alles kann jedoch nicht
als Sport in dem Sinne verstanden werden, wie das Wort allgemein verwendet
wird.
Doch auch dem Sport im landläufigen Sinne widmet sich der Autor Grass
sehr oft. Bereits in der Blechtrommel erkennt Oskar im Jesus über dem Hochaltar der Herz Jesu Kirche einen bewundernswerten Sportler: „Mein süßer Vorturner, nannte ich ihn, Sportler aller
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Sportler, Sieger im Hängen am Kreuz
unter Zuhilfenahme zölliger Nägel. Und
niemals zuckte er! Das ewige Licht zuckte, er aber erfüllte die Disziplin mit der
höchstmöglichen Punktzahl. Die Stoppuhren tickten. Man nahm ihm die Zeit
ab. Schon putzten in der Sakristei etwas
schmutzige Meßdienerfinger die ihm gebührende Goldmedaille. Aber Jesus trieb
seinen Sport nicht um der Ehrungen willen. Es fiel mir der Glaube ein. Ich kniete, wenn es nur irgend mein Knie erlaubte, nieder, schlug das Kreuz auf meiner
Trommel und versuchte Worte wie gebenedeit oder schmerzensreich in Verbindung mit Jesse Owens und Rudolf Harbig, mit der vorjährigen Berliner Olympiade zu verbinden“ (Blechtrommel 177f.).
Ebenso ist nicht nur der Anfang von Katz
und Maus sportlicher Natur; später wird
auch in dieser Novelle eine Engführung
von Religion und Sport vollführt, denn
„die Marienkapelle, eine ehemalige Turnhalle des Sportvereines Neuschottland,
hatte man als Notkirche einrichten müssen, weil die Herz-Jesu-Kirche zu weit ab
lag“ (Katz und Maus 18). „Das Schlagballspiel, eine verhältnismäßig junge Sportart“ (Hundejahre 41), und die damit verbundenen sportlichen Aktivitäten Materns
spielen in den Hundejahren eine nicht zu
vernachlässigende Rolle. Der Tour de
France und somit dem Radsport hat
Grass vor den jüngsten Dopingskandalen
ein Gedicht gewidmet: „Als die Spitzengruppe/ von einem Zitronenfalter/ überholt wurde,/ gaben viele Radfahrer das
Rennen auf“.
Besonders intensiv interessiert und
beschäftigt sich Grass jedoch mit dem
Fußball, wobei er eher Zuschauer als Fußballer ist. Durch Interviews etwa mit der
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Süddeutschen Zeitung verbürgt ist nämlich
lediglich, dass Grass nach seinem Umzug
von Berlin nach Wewelsfleth auf Drängen
seines jüngsten Sohnes einmal als Linksaußen in der dortigen Altherrenmannschaft mitwirkte, die gegen die Werftmannschaft des Wewelsflether Schiffswerks spielte. Ansonsten schaut Grass offensichtlich lieber zu, erlebte allein sechs
Spiele der Weltmeisterschaft 2006 in
Deutschland live im Stadion. Auch das
Endspiel der Frauenweltmeisterschaft
2007 in China, das Deutschland gegen
Brasilien gewann, verfolgte Grass interessiert im Fernsehen nach einem Auftritt
an der Bremer Jacobs University. Nur
unter Protest vollführte Grass 1966 eine
Lesung gemeinsam mit dem Flötisten
Aurčle Nicolet in Schweiz, während parallel Deutschland das WM-Endspiel gegen England verlor.
Dieses Interesse für Fußball hat Auswirkungen – sowohl in zahlreichen Interviews, wenn er sich etwa im Fernsehen für
den Verbleib des Trainers Volker Finke
bei seinem Lieblingsfußballclub, dem
derzeitigen Zweitligisten FC Freiburg,
ausspricht oder anlässlich der Fußballweltmeisterschaft in Deutschland im
Gespräch mit der Süddeutschen Zeitung über
die Trainerqualitäten von Jürgen Klinsmann räsoniert, als auch in seinem poetischen Werk. Seine Einstellung ist also
offensichtlich anders als jene seiner Figur
Mallenbrandt aus den Hundejahren, denn
jener „galt als Experte und hatte ein Buch
oder ein Kapitel in einem Buch über deutsche Schülerkampfspiele geschrieben.
[…] Im Vorwort war er der Meinung, die
völkische Eigenart des Schlagballspielens
trete ganz besonders im Gegensatz zum
allvölkischen Fußballspiel zu Tage. […]

Anselm Weyer: Sport, Kommerz und Politik...
Er war ein erklärter Feind des Fußballspieles“ (Hundejahre 126f.).
Grass war dem Fußball anscheinend
stets zugetan. Nicht nur handeln diverse
Nebenbemerkungen in Ein weites Feld vom
„wackligen Tabellenplatz des Fußballclubs Carl Zeiss Jena“ (Ein weites Feld 353,
vgl. Ein weites Feld 564, 655). Zuvor entsteht
bereits das Gedicht Nächtliches Stadion:
„Langsam ging der Fußball am Himmel
auf./ Nun sah man, daß die Tribüne besetzt war./ Einsam stand der Dichter im
Tor,/ doch der Schiedsrichter pfiff: Abseits“. Außerdem ist bereits in Die Plebejer
proben den Aufstand das Fußballspiel „VfB
Stuttgart gegen Kaiserslautern“ (Theaterspiele 383) eine Erwähnung wert, ebenso
„die Fußballergebnisse des Wochenendes“ in der Rättin (142). Anlässlich der
Fußballweltmeisterschaft in Deutschland
2006 war Günter Grass einer von acht
Autoren – außer ihm waren es Ilse
Aichinger, Ulrike Draesner, Péter Esterházy, Franzobel, Robert Gernhardt, Elfriede Jelinek und Urs Widmer –, die
Gedichte für eine Plakataktion über gängige Fußballphrasen zur Verfügung stellten. Grass nahm sich Herbergers Weisheit
Der Ball ist rund an: „Meiner hat eine Delle./ Von Jugend an drücke/ und drücke
ich; aber/ er will nur einerseits rund sein.“
Eine eigene Fußballweisheit, die zugegebenermaßen nicht ihren Weg zum Volksmund gefunden hat, brachte Grass bereits
im Gedicht Der amtliche Tod unter: „An
Krebs und Kollaps stirbt der Kranke;/ des
Sportlers Tod heißt kurz: Die Flanke“.
Vornehmlich handeln aber Episoden
in dem Geschichtenbuch Mein Jahrhundert
vom Sport im allgemeinen und dem Fußball speziell. Neben dem Boxen 1930 berichtet das Buch über die fiktive Radio-

übertragung der Olympischen Spiele in
Berlin 1936 im NS-Straflager Sachsenhausen, das Sprinten bei den Olympischen
Spielen 1960 und die Tennisspieler Boris
Becker und Steffi Graf 1985. Im Hinblick
auf Fußballereignisse wird in Mein Jahrhundert immerhin das Jahr 1903 dem „Finale“ um die deutsche Fußballmeisterschaft zwischen Prag und Leipzig, das
Jahr 1954 dem nunmehr verfilmten
Wunder von Bern gewidmet. Im Jahr
1974 ringt Guillaume bei einem Fußballspiel zwischen Ost und West mit der
deutsch-deutschen Teilung seines Fußballherzens.
Diese Sportgeschichten hat Grass
2004 auch anlässlich einer Benefizlesung
für den finanziell angeschlagenen Lieblingsfußballclub seines Sohnes Bruno
und seiner Enkeltochter, den FC St. Pauli,
in dessen Fußballstadion vor immerhin
2000 Zuschauern vorgetragen: Grass las
auf einem kleinen Podest auf dem Spielfeld stehend zwei Fußballhalbzeiten lang,
unterbrochen durch eine reguläre Halbzeitpause. Der Club findet in Mein Jahrhundert übrigens sogar selbst Erwähnung,
allerdings in der nur bedingt schmeichelhaften Hinsicht, dass „die Ausstrahlung
des Fußballspiels zwischen dem F.C. St.
Pauli und Hamborn 07 langweilig“ (Mein
Jahrhundert 1952) gefunden wird.
Anhand der verschiedenen Geschichten lassen sich an Variationen und Modifikationen der Sportdarstellungen geschichtliche Änderungsprozesse ablesen,
welche Grass zu entdecken meint, nämlich eine zunehmende Verquickung des
Sports mit Politik und Kommerz.
Erstmals kommt der Fußball im Jahr
1903 vor, wenn das Buch über das Finale
der ersten Deutschen Fußballmeister-
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schaft berichtet. Der Sport wird bei diesem im Nachhinein als ungemein geschichtsträchtig eingeschätzten Ereignis
noch als harmlose und amateurhaft organisierte Freizeitbeschäftigung dargestellt, ausgeübt auf einem ordinären Exerzierplatz, „den sogar ein kiesgestreuter
Weg“ kreuzt. Das Spielfeld wird vom
Schiedsrichter persönlich abgesteckt,
„die Strafräume sowie die Mittellinie eigenhändig mit Sägespänen markiert“.
Das eingenommene spärliche Geld deckt
nicht einmal die Unkosten. Das Spiel
steht im Mittelpunkt, die konkrete
Durchführung ist unprofessionell, so
dass eher trotz der Umstände gespielt
wird – ähnlich wie in den Jugendjahren,
von denen die Hundejahre berichten: „Wer
jemals auf einem kiesbestreuten Turnplatz Handball, Fußball, Völkerball,
Faustball oder gar Schlagball spielen
mußte, wird später, sobald er auf Kies
tritt, all der zerschundenen Knie gedenken müssen, jener Schürfwunden, die
schlecht heilen, krustig verschorfen und
alle kiesbestreuten Turnplätze zu blutgetränkten Turnplätzen machen. Nur
weniges auf dieser Welt prägt sich so ewiglich ein wie Kies“ (Hundejahre 120). Das
Spielfeld ist fast schon der härteste Gegner, den man aus Spaß an der Freude in
Kauf nimmt. Eine ähnliche Idylle wird
als Utopie auch in Meine grüne Wiese dargestellt: „Meine Wiese, dachte ich, am
Sonntag spielen sie Fußball in der Nachbarschaft, deutlich höre ich diesen trokkenen Ton, wenn Ball und Schuh sich
berühren. […] An meiner Wiese warten
keine Zuschauer. Zwar spielen in der
Nachbarschaft die Burschen Fußball,
doch mein Fisch ist nicht ihr Fisch“ (Meine grüne Wiese. In: Gedichte 563, 567).
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Sportlichkeit im Sinne von Fair Play
ist in dieser Phase der Unschuld eine Tugend, die außer Diskussion steht. Auch
die sexuellen Eskapaden aus Katz und
Maus sind ausdrücklich sportliche Wettkämpfe, welche diesem dem Sport entnommenen Ehrenkodex unterliegen:
„Diese Darbietungen hat Joachim Mahlke weder wiederholen noch überbieten
müssen, weil keiner von uns, jedenfalls
nicht nach dem Schwimmen und auslaugenden Tauchen, seinen Rekord erreichte; denn was wir auch taten, wir trieben
Sport und achteten die Regel“ (Katz und
Maus 42). Auf diese sportliche Tugend
kann Grass später wiederholt verweisen
– etwa als Vergleichsmaßstab in politischen Reden, etwa seiner Nadelstichrede:
„Sie werden bemerkt haben, meine Damen und Herren, daß ich nicht bereit
bin, der großen Koalitionsregierung die
übliche faire Chance einzuräumen. Wir
befinden uns nicht auf dem Fußballplatz;
es ist auch kein Schiedsrichter da, der ein
deutliches Foul mit seiner Pfeife quittierte“. Im Interview mit dem Hamburger
Abendblatt erklärt Grass 2004 zu den positiven Auswirkungen des Sports: „Fußball
bindet Aggressionen. Sie werden auf ein
Spiel konzentriert, mit Regeln, die auch
auf die Zuschauer übertragen werden.
Fußball hat daher eine wichtige Funktion. In Friedenszeiten steigern sich aus
sozialen Gründen die Aggressionen bei
jungen Leuten. Das führt dazu, dass diese Regeln gelegentlich durch Fangruppen
überschritten werden und dass es zu Ausschreitungen kommt, aber die Bindung
findet dennoch statt“. Diese positive
Schilderung des ‚Sports an sich’ mag verwundern, wenn man ein Zitat aus dem
Text In Uniform von Kurt Tucholsky aus
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dem Jahr 1927 damit kontrastiert, denn
dieser Schriftsteller behauptet, es hebe
„sich ja in Deutschland kein Pferdebein
und kein Fußballstiefel, ohne daß dabei
nicht brausend betont werde, solches Tun
sei gut, um späterhin Menschen für Petroleum abzuschlachten; denn andres
bedeutet die Phrase von der ‚Ertüchtigung der Jugend’ nicht. Wir sind wohl
das einzige Volk, das es fertig bekommt,
noch am Barren aggressiv zu sein“. Sport
als Vorläufer der Grundausbildung für
den Dienst an der Waffe klingt bei Grass
anfangs kaum an. Dies mag erklärlich
sein, verdankt doch Grass sein Überleben
unter anderem sportlichen Defiziten,
nämlich dem Unvermögen, Fahrrad zu
fahren, wie wir aus Beim Häuten der Zwiebel wissen.
Nach diesem unschuldigen Anfang,
bei dem immerhin Mannschaften aus
den Städten Leipzig und Prag eine Deutsche Fußballmeisterschaft miteinander
ausspielen, geschildert aus der Perspektive des Sportlers, wird die Fußballweltmeisterschaft 1954 bereits aus dem wirtschaftlichem Blickwinkel eines Ökonomen
und Anlageberaters im Sinne genutzter
oder ungenutzter Vermarktungschancen
der beiden exponiertesten Protagonisten
des Endspiels erzählt. Sport wird nicht
mehr aus Liebe zum Sport betrieben, sondern ist einerseits von finanziellem Interesse für Großkonzerne wie Adidas. Diese Firma und die Konkurrenzfirma
Puma, die damals „den Weltmarkt für
Renn- und Fußballschuhe beherrscht“
(Mein Jahrhundert 1960) haben, sind es
auch, um die es eigentlich geht, wenn von
der Olympiade 1960 berichtet wird – erzählt wird eigentlich das Ende des Amateursports. Bereits eine Aufzählung aus

der Blechtrommel lässt auf den stetig wachsenden gesellschaftlichen Rang erfolgreicher Fußballer schließen: „Die Gäste: Geschäftsleute, Ärzte, Anwälte, Künstler,
auch Bühnenkünstler, Journalisten, Leute vom Film, bekannte Sportler“ (Blechtrommel 689).
Andererseits dient der Fußball, jedenfalls wenn er erfolgreich praktiziert wird,
als Kriegsgewinnsurrogat von nationaler
Bedeutung. So wird wieder bereits von
Kurt Tucholsky im Gedicht Don’t gish me
der Vergleich mit der Politik gezogen:
„Hat der Germane die Partie verloren/ in
Fußball oder Politik –:/ dann übermannt
ihn das Gefühl bis über beide Ohren,/
dann ist er fromm und philosophisch
(mit Musik)./ Gehts gut, schlägt er des
Gegners Augen auf;/ gehts schief, dann
wird gesungen/ ein doitsches Lied,/ weil
das ja immer zieht –/ er ist ein Drittel
Held, ein Drittel Kellner und ein/ Drittel Nibelungen…“. Klabunds Gedicht
Nach der Schlacht an der englischen Front enthält die Zeile: „Ein Fußballspieler schätzt
den grünen Rasen“. Die Gleichsetzung
von Sport und Krieg ist somit gängig und
auch von Grass in Katz und Maus geschildert, wenn sich Mahlkes sportlicher Ehrgeiz dem Abschießen feindlicher Panzer
widmet.
Das Endspiel 1954 wird von Grass somit auch wie der Krieg geschildert, nämlich als Medienereignis. Wie ansonsten
im Radio die deutsche Wehrmacht in
Form von Sondermeldungen von Sieg zu
Sieg eilt, etwa „im Radio ein leise gestellter Bericht über die Erfolge der Fallschirmjäger“ (Blechtrommel 388) zu hören
ist, insgesamt also im Grunde nur „im
Radio Krieg war“ (Gedichte: Im Sommer
Neununddreißig 341), ist es nun die deut-
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sche Nationalmannschaft oder die jeweilige Regionalmannschaft, mit der man
sich identifiziert. Speziell mit der Danziger Fußballmannschaft ist der Krieg für
Grass verbunden: „An Fußballspiele der
Danziger Mannschaft, die eher Mittelklasse war, gegen auswärtige Vereine —
Breslau, Fürth, sogar Schalke — erinnere
ich mich. Namen damals berühmter Fußballer wie Goldbrunner, Lehner fallen
mir ein. Und daß ich am 21. Juni 1941, an
einem Sonntag, als mit Sondermeldungen der Rußlandfeldzug begann, dort,
vom Stehplatz aus, in der vertieften
Stadionschüssel ein Spiel gesehen habe —
weiß nicht mehr, gegen wen“ (Unkenrufe
57-58). Im Gedicht Schlager im Ohr heißt es
dementsprechend: „Jetzt hat Goldbrunner eine Flanke von Lehner…/ Wir hörten Fußball/ und Sondermeldungen/
über den Drahtfunk“.
Da das Staatsgeschick mit fußballerischen Darbietungen verknüpft scheint,
sind Länderspiele Anlass für Plötzliche
Angst: „wenn um den Fußball Urlauber
zelten/ und der Nationen verspielter
Blick/ große Entscheidungen spiegelt,/
[…]/ liegt plötzliche Angst in der Luft“.
Der Gewinn der Weltmeisterschaft wird
in der Rede von der Gewöhnung eingereiht
in die diversen deutschen Wunder der
Nachkriegsjahre: „dem deutschen Wirtschaftswunder, dem Wiederaufbauwunder, dem Fräulein- wie dem Fußballwunder“. Auch der Abgrenzung zur
DDR dienen die Länderspiele, denn
„selbstverständlich leistet sich die Bundesrepublik eine Fußballnationalmannschaft, während auf der anderen Seite, je
nach Gusto des Fernsehsprechers, die
mitteldeutsche bzw. Zonenmannschaft
gewinnt, verliert oder ein Unentschieden
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erkämpft“ (Essays und Reden I: Die kommunizierende Mehrzahl 257).
Wie schon das Spiel von 1954 ist auch
Spiel von 1974 ein Politikum, an dem
Grass die deutsch-deutsche Teilung anschaulich macht. In seinem Roman Der
Butt betonte Grass noch die einheitsstiftende Funktion des gemeinsamen
Fußballgenusses:
„Als ich, nahbei dem Städtischen
Krankenhaus, in einer Imbißstube zuerst
paar Schnäpse zum Bier, dann eine, dann
noch eine Bockwurst mit Senf und Brot
bestellte, liefen im Fernsehen die Spiele
der Zwischenrunde: Polen lag vorne.
Chile war ausgeschieden. Und immerzu
regnete es. Die Fußballweltmeisterschaft
machte mich zum Zuschauer zwischen
anderen männlichen Zuschauern, die wie
ich Kornschnäpse tranken, Bockwürste
in Senf stippten, zubissen, mit Bier nachspülten, den verlorenen Blick hatten und
alle Väter sein mochten, um ihre Töchter besorgt“ (Butt 683).
In Mein Jahrhundert geschildert wird
dann das Spiel Deutschland gegen
Deutschland mitsamt des berühmten
Sparwasser-Tores zum 1:0 für die DDR als
hochbrisantes Politikum aus der Perspektive des Spions Guillaume, der zu der Zeit
in der Haftanstalt Köln-Ossendorf sitzt,
aber von der Gefängnisleitung einen
Fernsehapparat in die Zelle bekommt.
Guillaume, der einerseits Bewunderer
von Willy Brandt ist und ihn andererseits
ausspioniert, weiß aus dieser inneren
Spaltung heraus nicht, für welches
Deutschland er jubeln soll. Dies ist umso
bemerkenswerter, als der Autor seine erzählende Figur Guillaume gestehen lässt,
gar kein Fußballfan zu sein. Das Spiel
steht für etwas anderes, wird zunehmend
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instrumentalisiert, so dass Grass sich zur
Mahnung genötigt sieht wie: „Ein Fußballänderspiel in Moskau kann zwar entspannend wirken und deshalb nützlich
sein, doch der Vorbereitung neuer Schauprozesse sollte es nicht als kaschierender
Vorhang dienen“ (Essays und Reden II:
Auch Leisetreten macht Spuren 319). Wie diese Instrumentalisierung funktionieren
könnte, wird bereits anhand der Olympiade 1936 in Berlin in Mein Jahrhundert
dargestellt. Wieder ist eine sportliche
Großveranstaltung ein Medienereignis
von nationalem Interesse, ein Politikum,
das diesmal nicht Rivalität zum Ausdruck bringt, sondern kaschiert. Die Insassen der Konzentrationslager im ausrichtenden Gastgeberland rücken nicht
ins Blickfeld der Öffentlichkeit, denn
„die sportliche ‚Jugend der Welt’ hatte
genug mit sich selbst zu tun“ (Mein Jahrhundert 1936). Der Höhepunkt der Vertuschung ist ein „Händeschütteln, zu dem
sich Hitler mit dem mehrfach siegreichen
Neger herabgelassen haben soll“ (Mein
Jahrhundert 1936).
Im Jahr 1985, dem Jahr des ersten
Wimbledon-Sieges von Boris Becker, ist
der Sport dann angekommen in der Mitte der Entertainmentindustrie. Eine Frau
ist es sogar, die sich, obwohl sie sich eigentlich für „dieses ewige Hin und Her“
nicht begeistern kann, mit der Männerdomäne Sport befasst und Tennis als Unterhaltung mit zweifellos nationalem
Charakter – schließlich wird nur den
Deutschen zugejubelt und die Nationa-

lität der Gegner, des „Tschechen Lendl“
und des „Schweden Edberg“, als anscheinend wichtige Information erwähnt. Steffi Graf und Boris Becker aber sind letztlich doch nur noch Spielball der Werbeindustrie und lediglich an Geld interessiert – bei Graf schimpft die Erzählerin
noch eher über „ihren Herrn Vater, diesen Steuerbetrüger mit seinen Schmuddelaffären“, während Boris Becker missfällt, „daß er keine Steuern hat zahlen
wollen und deshalb nach Monaco ausgewandert ist“ sowie ohne finanzielle Not
anfing, „für Nutella zu werben“.
Trotz all dieser Kritik an den marktwirtschaftlichen Auswüchsen der Sportindustrie, sieht Grass aber auch zuweilen
das revolutionäre Element des Kampfes
David gegen Goliath, den im wahren Leben natürlich auf lange Sicht immer David verliert. Es gibt aber Ausnahmen, die
Grass als Sinnbild dienen, etwa wenn ostdeutsche Mannschaften nach der Wende
gegen die hochkarätig zusammengekauften etablierten Westteams bestehen.
Wenn Grass also über die Deutsche Einheit nachdenkt, fallen ihm in seiner Bitterfelder Rede „jene elf Fußballer aus Rostock
ein, die sich, wenn auch nur wenige Wochen lang, selbstbewußt an die Spitze
spielten, als hätten sie stellvertretend für
viele den Ausweg aus der allgemeinen
Sackgasse gesucht“.
ZITATE AUS: Grass. Das literarische
Werk in 18 Bänden. Hg. von V. Neuhaus
u. D. Hermes. Göttingen: Steidl, 1997ff.
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Hans Hecker

Das Problem des Großinquisitors
und das Dilemma des Politikers
Es ist schon lange her, da gehörte es zum
Bildungskanon westdeutscher Gymnasien, die Erzählung „Der Großinquisitor“ von Fjodor Dostojewskij zu lesen.
Damals, in den Fünfziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts, ging mir der
Sinn dieses merkwürdigen Stückes Literatur nur schwer, höchstens zu einem
sehr begrenzten Teil auf. Vielleicht lag das
auch daran, dass bei der Interpretation
ein verbindliches Christentum zu Grunde gelegt wurde, das aus dem zeitgebundenen Umgang mit der zurückliegenden
Herrschaft des Nationalsozialismus und
dem Zweiten Weltkrieg resultierte. Inzwischen haben sich die Zeiten geändert,
und die Schüler von damals haben begonnen, sich aus dem aktiven Berufsleben zu
verabschieden. Da ist auch für den Historiker, der seiner Profession mit einiger
Leidenschaft gefolgt ist, die Sicht auf den
Großinquisitor Dostojewskijs eine andere geworden.
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Worum geht es? Die Erzählung ist ein
Kapitel aus Dostojewskijs großem Werk
„Die Brüder Karamasow“. Zwei der drei
Karamasow-Brüder unterhalten sich,
und der eine, Iwan, erzählt dem anderen,
Aljoscha, wie er Gott und die Welt sieht,
und er kleidet diesen Bericht in die Form
einer Erzählung. Kurz gesagt, geht es darum, dass Jesus Christus wieder auf die
Erde kommt und die Verbrennung von
Ketzern miterlebt. Die Menschen erkennen in ihm, wenn nicht Christus, so zumindest einen Menschen von herausragender Bedeutung und Wirkung. Sie umdrängen ihn und erhoffen von ihm ein
Wort oder eine Tat der Befreiung und die
Lösung ihrer Probleme. Jesus geht darauf
ein, er wirkt Wunder, macht einen Blinden sehend und ein totes Mädchen lebendig. Der Großinquisitor, der die Ketzer zum Flammentod verurteilt hat, erkennt die Unruhe, vor allem aber den Urheber dieser Unruhe als Gefahr. Als er
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den Wachen befiehlt, ihn zu verhaften,
weicht die eben noch begeisterte Menge
zurück und lässt es geschehen. Im Kerker besucht der Großinquisitor seinen
Gefangenen und spricht zu ihm. Es geht
um die zentrale Frage der Menschheit,
um das Verhältnis zwischen Freiheit und
Glück. Eine eindeutige, womöglich endgültige Antwort auf die Frage, was denn
Freiheit, was Glück sei, wird nicht gegeben. Sie bleibt so offen und unlösbar wie
die Pilatus-Frage nach der Wahrheit. Der
Großinquisitor beschuldigt Jesus, die
Möglichkeit zur Freiheit den Menschen
aufgebürdet, ja ihnen zur untragbaren
Last gemacht zu haben. Er habe sich der
Aufgabe entzogen, der Menschheit den
Weg der Freiheit zum Glück zu weisen.
Diese Aufgabe hätten die Führer der
Menschheit auf sich genommen; sie seien nun, nach vielen Jahrhunderten endlich so weit gekommen, dass die Menschen ihnen ihre Freiheit zu Füßen legten, um ihr kleines Glück materieller Sicherheit, des täglichen Brotes zu erlangen. Eine langwierige und schwere Aufgabe sei es gewesen, den Menschen ihre
Ureigenschaft abzugewöhnen, Rebellen
zu sein.
Der Großinquisitor erinnert Jesus an
das Ereignis in der Wüste, als der Versucher, Satan, ihm alle irdische Macht angeboten hatte. Er wirft Jesus vor, dieses
Angebot und das Bündnis mit dem Satan abgelehnt zu haben. Damals habe er,
Jesus, dem Versucher widerstanden, um
seine Ideale, seine Botschaft der Freiheit
zu retten. Nun hätten die irdischen Führer dieses Bündnis eingehen müssen, um
die Aufgabe zu lösen, die Jesus ihnen
schlimmerweise hinterlassen habe: eine
klare Ordnung zu schaffen, ein System

der Autorität und der Deutungsmacht
aufzubauen.
Und der Greis im Kardinalspurpur
sagt zu Jesus:
„… heute noch stehen wir mit diesem
Werk erst am Anfang, aber der Anfang
ist gemacht. Wir werden noch lange auf
seine Vollendung warten müssen, und
die Erde wird noch großes Leid erdulden, aber wir werden es vollenden, und
wir werden die Caesaren sein und werden dann an das Glück der Menschen
denken. Indessen hättest du damals
schon das Schwert der Caesaren ergreifen können. Warum hast du diese letzte
Gabe von dir gewiesen?“1

Er erinnert Jesus daran, dass er es gewesen sei, der den irdischen Autoritäten
die Macht verliehen habe, zu binden und
zu lösen – und das heißt nichts anderes
als die Macht, aber damit auch die Verpflichtung, die Herrschaft zu übernehmen und mit allen Konsequenzen auszuüben. Und dann wirft er ihm vor, die
mühselig erreichten Verhältnisse zu stören. Worin besteht die Störung? Fasst
man die lange Rede des Großinquisitors
zusammen, dann stört Jesus dadurch,
dass er gegen die Machtverhältnisse, die
auf die irdischen Verhältnisse, die schwierigen Eigenschaften der Menschen abgestimmt sind, die erst aus dem Bündnis
mit dem Versucher, dem genial-totalitären Gegenpart Gottes heraus aufgebaut
worden sind, – dass er gegen diese Machtverhältnisse seine Ideale, seine hohen
ethischen Normen, seine Freiheitsverheißung setzt: Ideale und Normen, die
1
Fjodor Dostojewskij: Die Brüder Karamasow. Aus dem Russischen von Swetlana Geier, Frankfurt am Main 2006, S.415.
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von den Menschen nicht zu erfüllen und
ihnen daher unerträglich seien. Schließlich droht der Großinquisitor Jesus: Er
solle verschwinden, und zwar unverzüglich, sonst bleibe nichts anderes übrig, als
ihn ebenfalls zum Ketzer zu erklären und
dem Flammentod zu überantworten.
Der 90jährige Greis wartet auf eine
Antwort, und sei sie auch noch so
schrecklich. Aber der Gefangene schweigt
und küsst ihn schließlich auf die blutleeren Lippen. Darauf entlässt der Alte ihn
aus dem Kerker und sagt: Geh und komme
nicht wieder … Komme nie mehr wieder …
Niemals! Niemals!“ 2 Und Jesus geht.
Eine großartige Erzählung mit tiefen
Geheimnissen. Ich greife davon eines
heraus, das den Historiker interessiert.
Das Problem des Großinquisitors, um
das es hier gehen soll, besteht in der Aufgabe, unter dem Druck der von Gott gesetzten, von Jesus in die Welt gebrachten
Werte und Normen die irdischen Geschicke der Menschheit zu organisieren.
Diese Aufgabe ist deswegen so schwer,
schier unlösbar, weil Gott die Menschen
zu schwach geschaffen hat, um seinen
Anspruch wirklich erfüllen zu können.
Statt sie mit den dafür notwendigen Fähigkeiten auszustatten, hat er ihnen
durch seinen Sohn eine Freiheit der Entscheidung überbringen lassen, der sie gar
nicht gewachsen sind. Denn ihre unumgängliche Sorge für das Überleben im
Alltag frisst alle ihre bescheidenen Kräfte auf. So bleibt es ihren Führern überlassen, ihnen das kleine Glück zu ermöglichen, d.h. das irdische Leben lebbar zu
machen. Da diese Führer selbst Menschen sind, wenn auch Menschen mit tie2
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ferer Einsicht und vor allem größerer
Macht als die Masse, müssen sie die Entscheidung treffen, die die Menschen
nicht treffen können. Diese verzichten
auf die Freiheit, um das kleine Glück auf
Erden zu schaffen. Der Großinquisitor,
der für die Führer der Menschen steht,
sieht die Tragweite der Aufgabe und der
Entscheidung. Er erkennt auch, dass er
das Angebot Gottes ausschlagen muss,
um die Ordnung auf Erden erkämpfen
und durchsetzen zu können. Die Kenntnis des göttlichen Anspruchs und der irdischen Möglichkeiten und die Aufgabe,
die praktischen Konsequenzen daraus
ziehen zu müssen, sind schon kaum erträglich. Da kann man nicht zulassen,
dass Gott sich plötzlich wieder bemerkbar macht, seine Wertsetzungen und Angebote erneuert und damit die über viele
Jahrhunderte hinweg mühselig aufgebaute Ordnung stört. Also: Hinweg mit ihm
– „kehre niemals wieder!“ Der Kirchenfürst vertreibt Gott aus der Welt, um diese von Gott geschaffene Welt regierbar zu
machen.
Der Großinquisitor hat sein Problem
mit Gott, in der Auseinandersetzung mit
ihm formuliert er es, in der Vertreibung
Gottes aus der Welt sucht er die Lösung.
Im Dilemma des Politikers findet das Problem seine Fortsetzung. Der Politiker ist
derjenige Mensch, dem es obliegt, die irdische Ordnung, das kleine Glück der
Menschen zu organisieren. Er entwirft
die Ziele, er kennt die Instrumente und
Möglichkeiten, und er sucht die Wege,
beides miteinander zu vereinbaren. Sein
Dilemma liegt in seiner eigenen Menschlichkeit und in der Zeitbedingtheit seiner
Aufgabe. Und er hat es sehr schwer, nicht
ein Gefangener seiner Ziele, seiner Auf-
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gabe und seiner Möglichkeiten zu werden, ihnen womöglich zum Opfer zu fallen. Aktuelle Beispiele finden wir genügend, wenn z.B. Politiker Schwierigkeiten
haben, ihre Wahlversprechen zu erfüllen.
Aber blicken wir in die Geschichte
Osteuropas: Die Kiever Rus am Ende des
10. Jahrhunderts. Als Vladimir I. 988 das
Christentum als Staatsreligion einführte,
war dies für ihn der geeignete Weg, seine
Herrschaft nach innen und außen zu legitimieren und abzusichern. Es war eine
politische Maßnahme, die er mit großem
Nachdruck, umsichtig und sorgfältig ins
Werk setzte.
Nach allem, was wir über ihn wissen,
ist er persönlich nicht gerade das geworden, was man einen guten Christen
nennt. Die frommen Mönche, die in ihren Chroniken über ihn berichten, haben
den Kunstgriff angewandt, dessen sie sich
stets in ähnlichen Fällen zu bedienen
pflegten: Sie deuteten dieselben Verhaltensweisen, die sie bei Heiden verurteilten, nun nach biblischen Vorbildern um.
War Vladimir als Heide wegen seiner zahllosen Frauengeschichten noch der sündige Hurenbock, so eiferte er nach seiner
Taufe dem großen Salomo nach.
An den Berichten über seine persönliche Frömmigkeit dürfen wir erhebliche
Zweifel anmelden. Was wir aber erkennen
müssen, ist eine wichtige Konsequenz aus
seiner Entscheidung: Er kam nicht mehr
von ihr los, und er hatte damit Weichen
gestellt, die den weiteren Gang der russischen Geschichte bis heute maßgeblich
bestimmen sollten, denn eine Staatsreligion wechselt man nicht. Auch musste er
sich selbst an Normen, Regeln und Verhaltensweisen der neuen Religion halten.
Das hieß für ihn: zumindest in der Öf-

fentlichkeit Frömmigkeit demonstrieren:
die Messen besuchen, den Kirchen und
Klöstern fromme Stiftungen machen, die
Kirchenfeste feierlich begehen, dem Metropoliten mit Ehrfurcht begegnen usw.
Der Herrscher war nicht mehr frei in seinen Entschlüssen, sondern hatte sein Verhältnis zur Kirche stets genau im Auge
zu behalten. Dies war eine Grundbedingung seiner Herrschaft. So blieb es für alle
seine gekrönten Nachfolger. Die autokratische Natur ihrer Herrschaft gab ihnen
sehr viel an Macht und Möglichkeiten,
die Bindung an die Orthodoxie blieb
aber für sie eine Richtschnur, von der sie
nicht mehr loskamen, die sie aber benötigten, um die staatliche und gesellschaftliche Ordnung zu organisieren.
Ins Dilemma gerieten sie, wenn diese
Bindung an die orthodoxe Kirche ihnen
zur Fessel wurde, die sie in ihrer politischen Bewegungsfreiheit behinderte.
Die Ehe des Moskauer Großfürst
Vasilij III. (erstes Drittel des 16. Jahrhunderts) war kinderlos geblieben. Daher
wollte er, um seine Nachfolge, die Fortdauer der Rjurikiden-Dynastie sicherzustellen, sich scheiden lassen und eine andere Frau heiraten. Um die kirchliche
Zustimmung dazu zu erreichen, musste
er erhebliche politische Manöver vollführen. Er sah sich gezwungen, eine kirchenpolitische Richtung zu fördern, die ihm
an sich aus staats- und gesellschaftspolitischen Gründen nicht recht war. Er benötigte sie aber, um die Herrschaft zu sichern und ein drohendes politisches
Chaos zu verhindern.
In diesem Fall ging es lediglich darum,
das Kirchenrecht zurecht zu biegen. Ungleich schwerer wiegt es, wenn ein Herrscher aus Staatsräson gegen göttliche Ge-
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bote verstößt oder verstoßen zu müssen
glaubt. Wenn er, was öfter vorkam, politische Gegner umbringen, vielleicht auch
noch vorher foltern ließ.
So ließ der polnische König Bolesław
II. Śmiały (der Kühne) im Jahre 1079 den
Krakauer Bischof Stanisław/Stanislaus
von Szczepanów umbringen, auf ziemlich unangenehme Weise übrigens, er ließ
ihm die Gliedmaßen abhacken, wahrscheinlich während der Messe. Dass er
selbst das Beil geschwungen habe, ist Legende. Stanislaus wurde 1253 von Papst
Innozenz III. heilig gesprochen und damit offiziell einer der heiligen Schutzpatrone Polens. Daran zeigt sich, dass die
Kirche diesen Mord als Sünde gegen Gott
und als Vergehen gegen Polen als Staat
und Idee betrachtete. Dabei beruht die
Begründung für die Heiligsprechung wieder um auf einer Legende: man betrachtete ihn als Märtyrer, d.h. als einen Mann,
der für seinen Glauben gestorben ist.
War er das wirklich? Nach allem, was
wir heute über die Affäre wissen können,
verhielt es sich so, dass er den kleinpolnischen Adel anführte, der in Opposition zum König stand. Das hieß: Regionalismus des Adels gegen Zentralismus
des Königs. Was die Sache besonders
schlimm machte, war, dass der König
selbst dem Stanislaus auf den Krakauer
Bischofsstuhl verholfen hatte, und nun
erleben musste, dass sein Protegé sich gegen ihn wandte. Wenn wir von einem erkennbaren Hang zu emotionalen Ausbrüchen des Königs Bolesław absehen
(derartige Neigungen findet man häufiger bei Regierenden als man so denkt),
war die Motivation der grausamen Ermordung politischer Natur. Die Grausamkeit sollte abschrecken.
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Ein ähnlicher Fall sei hier erwähnt,
um die Verbreitung solcher Usançen zu
markieren: Rund drei Jahrhunderte später in Böhmen: 1393 ließ König Wenzel
IV. den hochgelehrten Generalvikar von
Prag Johann von Nepomuk fürchterlich
foltern und anschließend in die Moldau
werfen. Dass der Arme ein bis heute überaus populärer Heiliger werden sollte mit
Zuständigkeit für alle Ertrinkenden und
Hochwassergeschädigten, resultiert aus
der Pragmatik katholischer Frömmigkeit; aber das ahnte damals noch niemand. Aus der Sicht des Königs gehörte
Johann von Nepomuk zur böhmischen
Adelsopposition, und als Wenzel glaubte, ihn ertappt zu haben, wie er seine innen- und kirchenpolitischen Pläne
durchkreuzte, statuierte er an ihm ein
Exempel. Alles andere ist Legende, in
Wirklichkeit ging es um die Macht im
Lande.
Die Grausamkeit, möglicherweise
emotional verstärkt, aber politisch motiviert, finden wir übrigens bei vielen Herrschern, auch bei solchen, die als Heilige
zur Ehre der Altäre erhoben wurden. Das
gilt gerade auch für Herrscher, die das
Christentum als Staatsreligion annahmen, und ihre Nachfolger, die es sukzessive durchsetzten. Die neue monotheistische Religion wurde meistens recht brutal durchgesetzt, weil sie ein Herrschaftsinstrument war. Der eine Gott legitimierte den einen Herrscher. Wer sich der Taufe widersetzte, hatte häufig nichts gegen
diesen Gott, sondern er hatte etwas gegen
die neue Herrschaft. Für sie war die Annahme der Taufe zugleich ein politisches
Treuegelöbnis. Die Verweigerung der Taufe war demnach Widerstand oder Verrat
und wurde entsprechend bestraft.
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Wenn László / Ladislaus I., 1076 bis
1095 ungarischer König, viele Kirchen
und Klöster stiftete und sie reich ausstattete, zugleich aber seine innenpolitischen
Gegner aufs härteste verfolgte und vernichtete, so widersprach sich das aus seiner Sicht nicht. Dass er die Gliedmaßen
der Feinde gern an Kirchentüren annageln ließ, war ein unzweideutiges Signal
an den oppositionellen Adel: Das Bekenntnis zur neuen Staatsreligion bedeutet die Unterwerfung unter meine Herrschaft. Wer die Taufe ablehnt, wird als
Feind – heute würde man sagen: als Staatsfeind – behandelt.
Wie stark die Regenten früherer Zeiten von dem Dilemma, als christliche
Herrscher gegen zentrale christliche Gebote (du sollst nicht töten!) aus politischer
Notwendigkeit verstoßen zu müssen, in
ihrem Innern und Gewissen wirklich berührt waren, können wir meistens nicht
genau sagen. Die Zuverlässigkeit der
Quellen, der Viten und Biographien,
steht wirklich nicht außer Zweifel. Einen
Herrscher allerdings finden wir an der
Schwelle zur Neuzeit, der sich in zahlreichen Selbstzeugnissen zu diesem Dilemma geäußert hat: Ivan IV., „der Schreckliche“, der erste gekrönte Zar des Moskauer Reiches, Herrscher von 1547 bis 1584.
Das Bild dieses „grausen Zaren“, wie Johannes Scherr ihn genannt hat, ist von
viel Fürchterlichem bestimmt. Gewiss, er
neigte zum Jähzorn, er ließ viele Gegner
auf schreckliche Weise foltern und hinrichten, auch erschlug er in einem Wutanfall seinen Sohn und Thronfolger. Bei
nüchterner Betrachtung fällt die Bilanz
seiner Schreckenstaten jedoch vergleichsweise günstig aus. Allein die Bartholomäusnacht forderte in Paris doppelt so

viele Opfer wie die gesamte Herrschaftszeit des schrecklichen Ivan, von anderen
nicht minder schrecklichen Ereignissen
und Herrschern ganz zu schweigen. Insofern war Ivan der Schreckliche durchaus ein Kind und ein Herrscher seiner
Zeit.
Was ihn wirklich hervorhebt, ist seine umfangreiche publizistische Tätigkeit.
Was er tat, welche Maßnahmen er traf,
kommentierte er, oftmals sogar recht ausführlich. Nicht alles erklärte er in einer
Weise, die dem heutigen Historiker zufrieden stellende Auskünfte gäbe. Dem
damaligen Moskauer Geist entsprechend
erklärte er vieles mit dem Willen Gottes,
den er als rechtgläubiger (orthodoxer)
Herrscher zu erfüllen habe, nachdem das
frühere Zentrum der Orthodoxie, Konstantinopel, ein Jahrhundert vorher von
den heidnischen Osmanen erobert worden war. Erst durch den Vorhang seiner
geradezu ausschweifenden theologischen, ideologischen und narzistischselbstmitleidigen, weithin in Bibelzitate
gekleideten Betrachtungen hindurch
können wir seine politischen Motive ausmachen. Wenn Ivan IV. vor allem die
Bojaren der Häresie, des Verrats bezichtigte und sie erbittert verfolgte, so bekämpfte er in ihnen den regionalen
landbesitzenden Erbadel, der seiner Politik im Wege stand, dem Aufbau des
Moskauer Zentralstaates und der Fortentwicklung der autokratischen Monarchie.
Es ging also um Politik, um Macht. Dass
er in der Ausübung seines Amtes neben
Milde auch unnachsichtige Härte zeigen
musste, formulierte er mehrfach, so z.B.:
Und immerdar geziemt es den Herrschern, umsichtig zu sein: hier sehr milde, dort grimmig; für die Guten Gnade
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und Milde, für die Bösen Grimm und
Pein. Wenn er aber das nicht hat, so ist
er gar kein Zar; denn der Zar ist nicht
den guten Werken, sondern den bösen
zu fürchten. Willst du dich aber nicht
fürchten vor der Obrigkeit, so tue Gutes; tust du (aber) Böses, so fürchte dich!
Denn er trägt das Schwert nicht umsonst, zur Rache den Übeltätern, zum
Lobe den Rechttuenden.3

Wenn der Zar hier die Bedingungen
effektiver Herrschaft klar beschreibt, ist
er sich ebenso klar des Zusammenhangs
zwischen dem Notwendigen einerseits
und den Forderungen eines christlichen
Lebens bewusst:
Ein anderes ist es, seine Seele zu retten,
ein anderes für viele Seelen und Leiber
Sorge zu tragen; ein anderes ist das Dasein im Fasten, ein anderes das Zusammenleben im gemeinsamen Leben, ein
anderes die geistliche Gewalt, ein anderes die zarische Regierung.4

Es gibt zwar einen Zusammenhang
zwischen den Forderungen an den Herrscher und den Forderungen an den
Christenmenschen. Aber diese Polarität
ist nicht aufhebbar, der Gegensatz nicht
überbrückbar. In diesem Zwiespalt sieht
Ivan den tiefsten Grund seiner Krankheiten. Vielfach beschreibt er sich als Kranken, dem kein Arzt helfen kann, als
sündhafte(n) und schlechte(n) Knecht Gottes. In
seinem Testament sagt er von sich:
Aber da ich in Dürftigkeit des Verstandes befangen bin, vermochte ich vom
armseligen Haus meines Geistes keine
3
Der Briefwechsel Iwans des Schrecklichen
mit dem Fürsten Kurbskij (1564-1579). Eingeleitet und aus dem Altrussischen übertragen unter
Mitwirkung von K.H. Meyer von Karl Stählin,
Leipzig 1921, S.40f.
4
Ebenda, S.48f.
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Festtafel zu bieten, voll der Speise engelhafter Worte, denn der Geist ist von
Wunden bedeckt, der Körper kraftlos,
die Seele krank, die leiblichen und geistlichen Schwären haben sich vermehrt,
und da es keinen Arzt gibt, der mich
heilt, wartete ich auf einen, der den
Kummer mit mir teilt, aber auch den
gab es nicht, Tröster habe ich nicht gefunden, man vergalt mir Gutes mit
Bösem und meine Zuneigung mit Hass.5

Hier lässt Ivan auch den entscheidenden Grund für sein Kranksein am Zwiespalt der Macht erkennen: die Einsamkeit
des Herrschers, also des verantwortlichen
Politikers, der niemanden findet, der den
Kummer mit ihm teilt, nicht einmal jemanden, der ihn tröstet. Wer an der Spitze regiert, ist immer allein, er nimmt eine
Aufgabe wahr, die ihm persönlich auferlegt ist, und so werden die notwendige
Härte, die er als Herrscher üben muss,
und die Art und Weise, diese Belastung
abzureagieren, zu seiner ganz persönlichen Sündenlast. Aus dieser Selbsterkenntnis beichtet mit biblischen Worten
er in seinem Testament:
Denn alle in Gesetzlosigkeit Sündigen
von Adam bis zum heutigen Tage habe
ich übertroffen, deshalb bin ich allen
verhasst, Kains Morde habe ich überboten, dem Lamech war ich ähnlich, dem
ersten Mörder, dem Esau bin ich gefolgt
in übler Zügellosigkeit, dem Ruben, der
das väterliche Lager besudelte, tat ich es
nach an Unersättlichkeit, und vielen
anderen an Maßlosigkeit in Wut und
Zorn.6
Günther Stökl: Testament und Siegel Ivans
IV., Opladen 1972 (Abhandlungen der Rheinisch-Westfälischen Akademie der Wissenschaften. Band 48), S.71.
6
Ebenda, S.72.
5
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Auch die Verführung durch die Macht
mit ihren sündhaften Folgen verschweigt
Ivan IV. nicht:
… und zu den Bürgern dieser Welt
geführt, gab ich mich im Geiste ganz
dem Purpur des Ruhms und dem Gleißen des Goldes hin, und ich fiel unter
die Räuber, geistige und sinnliche, im
Gedanken und in der Tat …7

Immerhin erkennt Ivan der Schreckliche diese Verführung und integriert sie
mit allen ihren Folgen in seine Lebensbeichte.
Die Nachweise ließen sich noch lange fortsetzen, aber ich breche sie hier ab.
Es ist wohl zur Genüge deutlich geworden, in welchem – vielleicht einzigartigen
– Ausmaß gerade dieser Zar Ivan IV., der
landläufig als Inbegriff des furchtbaren,
grausamen, Schrecken erregenden Herrschers gilt, das Dilemma des Politikers reflektiert und durchlitten hat: das Dilemma, aus Gründen politischer Notwendigkeit, von mir aus auch aus Staatsräson,
gegen Normen verstoßen zu müssen, die
die ethischen Grundlagen und den ethischen Anspruch der Gesellschaft und des
Staates bestimmen, für die man verantwortlich ist. Für den orthodoxen Christen Ivan Vasil’evič hieß das: sich aufs
Schwerste versündigen zu müssen gegen
den Gott der Kirche, die er gegen ihre
zahlreichen Feinde zu verteidigen verpflichtet ist.
Offensichtlich hat Ivan IV. seine Situation in diesem Dilemma als ausweglos betrachtet. Zumindest beschreibt er
sie so, und es besteht wenig Grund, ihm,
wenn man von seiner Neigung zur Theatralik und Selbstdarstellung absieht,
7

Ebenda, S.71f.

nicht grundsätzlich zu folgen. An dieser
Stelle will ich eine Bemerkung einfügen,
die ich sehr oft – möglicherweise gebetsmühlenartig – in Lehrveranstaltungen gemacht habe: Eine der gefährlichsten und
unglaubwürdigsten politischen Behauptungen lautet: Dazu, d.h. zu meiner Politik,
gibt es keine Alternative. Das ist eine Beleidigung des menschlichen Verstandes und
der Phantasie, außerdem stimmt es einfach nicht. Es gibt immer eine Alternative. Sie ist schon in der Grunddisposition
des Menschen und der Welt angelegt. Das
zeigt uns die Parabel vom Großinquisitor, das sagt uns übrigens schon die Bibel.
Ein historisches Beispiel dafür bietet
der Fürst von Novgorod und Großfürst
von Vladimir, Alexander Nevskij, eine
ganz eigenartige Gestalt in der russischen
Geschichte. Seinen festen Platz im russischen Geschichtsbild gewann er dadurch,
dass er zur Zeit der Eroberung und Unterwerfung der Rus durch die Mongolen eine Weichenstellung von zentraler
Bedeutung vornahm: Die Hinnahme der
Eroberung durch die mongolisch-tatarischen Reiterheere aus dem Osten, gegen
die die zerstrittenen russischen Fürsten
ohnehin keinerlei Aussichten hatten,
und Gegenwehr gegen die Feldzüge der
christlichen Nachbarn im Westen, die
versuchten, die Schwäche der Rus für
eigene Eroberungen zu nutzen. 1240 besiegte er die Schweden an der Neva, 1242
das Heer des Deutschen Ordens auf dem
Eis des Peipussees. Durch seine Entscheidung, die er mit harter Hand durchsetzte, rettete er große Teile der Rus vor der
Zerstörung.
Eine maßgebliche Rolle spielte es jedoch, dass die christlichen Brüder im We-
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sten die Unterwerfung der russisch-orthodoxen Kirche unter die Oberhoheit des
Papstes forderten, bevor sie überhaupt
über eine Hilfe gegen die Mongolen nachzudenken bereit waren. Den Mongolen,
damals noch weithin Anhänger von Naturreligionen, war die Religion der unterworfenen Völker hingegen gleichgültig.
Sie schonten die russische orthodoxe Kirche und verlangten lediglich, dass man
für ihren Herrn, den Khan, betete. Die
Forderung aus dem päpstlichen Avignon
lief auf die religiös-nationale Selbstaufgabe der Rus hinaus, deren Selbstverständnis von Beginn an auf der Annahme des Christentums und damit des
Staats- und Gesellschaftsbildes von Byzanz her fußte. Davor hat Alexander
Nevskij die Rus und die russische orthodoxe Kirche bewahrt. Vordergründig
handelte er gegen nationalreligiöse Interessen, indem er Heiden als Oberherren
der rechtgläubigen Rus zuließ, die im
Laufe der Zeit auch noch den Islam annahmen. Daher hat die russische orthodoxe Kirche große Schwierigkeiten mit
der Kanonisierung dieses Fürsten gehabt,
und er wurde erst spät heilig gesprochen
– der einzige Herrscher in der Rus , der
wegen seiner weltlichen Taten ein Heiliger wurde, im Zweiten Weltkrieg einer der
zentralen Patrone des sowjetrussischen
Patriotismus. Alexander Nevskij ließ zu
seiner Politik keine Alternative zu, aber
es gab eine. Ich brauche sie wohl nicht
weiter zu beschreiben. Dem beschriebenen Dilemma des Politikers entging auch
er nicht.
Es gibt noch ein weiteres Dilemma, in
das ein Politiker sehr leicht geraten kann,
und es ist wohl das größte und gefährlichste. Will jemand in der Politik erfolgreich
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sein, d.h. will er eine einflussreiche, eine
Machtposition gewinnen, von der aus er
Entscheidungen treffen und wirksam
umsetzen kann, muss er den unbedingten Willen dazu haben. Ein Politiker
ohne diesen Machtwillen scheitert; dafür
gibt es viele Beispiele. Dieser persönliche
Machtwille definiert sich jedoch so gut
wie niemals aus sich selbst heraus. Ein
Politiker wird niemals erklären, er wolle
aus purem Ehrgeiz an die Macht. Er stellt
sein Machtstreben oder auch seine Machtgier stets unter eine Idee, unter ein großes,
allgemeines Ziel, er behauptet, einer höheren Macht oder dem Willen des Volkes zu dienen. Zunächst einmal können
wir diese Behauptung als subjektiv wahr
akzeptieren. Aber auch der größte und
stärkste Mensch ist eben nur ein Mensch,
mit Fehlern, Schwächen und der Fähigkeit, gegenüber dem eigenen hohen Anspruch zu versagen.
Für Politiker heißt das, sie können an
den Punkt gelangen, an dem sie zwischen
der ihnen übertragenen Aufgabe und ihrem Ehrgeiz, ihrem Hochmut, dem Gefühl, unersetzbar zu sein, nicht mehr
unterscheiden. So wandeln Politiker auf
einem ganz schmalen Grat, und ihr Absturz in die Suggestion der Macht, in das
falsche Bewusstsein, uneingeschränkter
Eigentümer der Macht zu sein, liegt nahe.
Wenn sie vergessen, dass ihnen diese
Macht nur verliehen wurde mit einem
ganz bestimmten Auftrag, muss es nicht
böse Absicht sein. Vielmehr erliegen sie
dem Angebot des großen Versuchers,
dem Jesus, wie der Großinquisitor ihm
vorhält, widerstanden hatte.
Der russische Schriftsteller Wladimir
Maximow hat dieses Dilemma auf erschütternde Weise beschrieben, und zwar
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am Beispiel eines der monströsesten Politiker, die die bisherige Weltgeschichte
hervorgebracht hat, am Beispiel Stalins.
Maximow, der zu den sowjetischen Autoren gehörte, die seinerzeit vom Breschnew-Regime ins Exil getrieben wurden,
gab in seinem großen Roman „Quarantäne“ 8 eine Deutung der Geschichte
Russlands, in der er Ideen des russischen
19. Jahrhunderts, vor allem der Slavophilen, aufnahm. Er lässt auch Stalin auftreten und knüpft dabei an Dostojewskijs
„Brüder Karamasow“ und die Erzählung
vom Großinquisitor an.
Er erzählt vom kleinen, begabten georgischen Seminaristen, der vor Eifer
brennt, Gott zu gefallen und den Weisungen seines geistlichen Lehrers, des Starez
Ignatij, mit Hingabe zu folgen. Er möchte das größte Opfer bringen, zu dem ein
Mensch fähig ist. Und so übernimmt er
mit freudiger und schaudernder Bereitschaft den Auftrag, den der Starez ihm
erteilt: die Reinigung der verblendeten
und sündhaften Menschheit, die sich von
Gott entfernt hat, von ihren Sünden und
der ewigen Verdammnis. Dies ist nur
möglich, indem er uneingeschränkte
Macht über die Menschen erlangt und sie
einem Regime des Verbrechens, der
Rechtlosigkeit, des Verrats und Lüge, einem Blutbad sondergleichen unterwirft.
Der Seminarist übernimmt die Aufgabe,
erbittet und erhält den Segen des Starez
und beginnt sein Werk.
Nach einiger Zeit erkennt er:
dass er betrogen worden ist, betrogen
von allem Anfang an, betrogen von dem
8
Wladimir Maximow: Die Quarantäne.
Roman, Bern und München 1974. Russische
Originalausgabe Frankfurt am Main 1973.

hinterlistigen Starez Ignatij. Das vergossene Blut hat die Menschen weder weiser noch einsichtiger gemacht.9

Und nun zeigt sich, dass der Starez ihn
auf dieselbe Probe gestellt hat, wie seinerzeit der Versucher Jesus. Stalin verfällt
dem Zynismus der Macht. Er verachtet
die Menschen und probiert voll hämischer Neugier aus, wie weit sie sich erniedrigen lassen, und genießt die tödliche
Angst, die alle vor ihm haben, einschließlich seiner Kinder.
Mit zunehmendem Alter quälen ihn
nicht nur Ängste, sondern vor allem die
Frage, was eigentlich die Bestimmung seines Lebens sei. Im Sterben erscheint ihm
der Heiland.
„Verzeih!“ Fleht kaum hörbar der ehemalige Seminarist. „Habe ich nicht um
Deinetwillen Mutter, Frau und Kinder
verraten, habe ich nicht um Deiner Lehre willen die Gesetze und Gebote übertreten, das halbe Blut der Menschheit
vergossen?“ – „Nein“, schüttelt der Heiland sein Haupt, „aber ich vergebe dir,
denn du hast nicht gewusst, was du
tust.“10

Vergebung, mehr erlangt er nicht,
denn er hat sich im Hochmut verfangen
und als Eigentümer der Macht betrachtet, die ihm nur verliehen worden war.
Da ist es kein Trost, wenn der Autor
dieser Erzählung, Wladimir Maximow,
Stalin nicht als Einzelfall hinstellt. Er ist
nur einer in einer langen Reihe von Politikern. Wenige Zeilen später wird nämlich die Frage gestellt: Ob diese furchtbaren Verbrechen und schrecklichen Schicksale, die Ströme von Blut die Menschheit
9

Ebenda, S.82.
Ebenda, S.83.
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nicht auf den Weg zur Vernunft gebracht
hätten, und niemand werde daran persönlich schuldig gesprochen? Und die
Antwort lautet:
„Einen anderen Ausweg gibt es nicht“
… Und die Menschen haben bis heute
nichts gelernt. Das bedeutet, man muss
es noch einmal versuchen.“11

Und jeden kann es treffen, dass er für
diesen erneuten Versuch ausgewählt wird.
Zugespitzt formuliert: Dieses Dilemma
des Politikers besteht nicht nur darin, den
schmalen Pfad zwischen Auftrag und Eigenmächtigkeit zu finden, sondern auch
in der zwangsläufigen Unzulänglichkeit
seines Handelns: Er kann, da er ein
Mensch ist, die Aufgabe, der Menschheit
Freiheit und Glück zu schaffen, nicht
wirklich lösen. Vielmehr bleibt alles
Stückwerk, und er bleibt nur einer von
vielen, die diese Aufgabe übernehmen,
weil sie es als ihren Auftrag verstehen.
Meine Damen und Herren, ich habe
Sie jetzt eine ganze Weile durch die russische Geschichte gehetzt, mit einigen Abstechern in die ostmitteleuropäische Geschichte. Wenn Sie jetzt von mir hören
wollen, dass mir das leid tue, warten Sie
leider vergebens. Ich habe versucht, anhand von Beispielen aus der Geschichte
und Kultur, respektive Literatur, des östlichen Europa einem allgemeinen historisch-politischen Problem auf die Spur zu
kommen. Das kann ich weder als Extravaganz noch als Überforderung betrachten, denn mein unzählige Male wiederholtes ceterum censeo heißt: Der Ostteil
Europas ist die gleichwertige und integrale Hälfte Europas. Und ich bin froh, dass
diese Erkenntnis, wenn auch nur allmäh11
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lich und mühselig, um sich greift, auch
an dieser Universität; allerdings bleibt
noch sehr viel zu tun. Weiterhin habe ich
bewusst an den Anfang und an das Ende
der hier vorgetragenen Überlegungen Literatur gesetzt. Damit soll ausdrücklich
die Literatur, ja soll die Kultur im Ganzen als wesentlicher Faktor der Geschichtswissenschaft, auch der politischen Geschichte, markiert werden. Damit integriert sich das Fach Osteuropäische Geschichte in die Entwicklung unserer Philosophischen Fakultät und in die
Entwicklung der Geisteswissenschaften
insgesamt.
Die Frage, die hier, unbehelligt von
irgendwelchen mehr oder minder kurzatmigen bildungspolitischen Aktionen,
immer wieder neu gestellt werden muss,
heißt: Was steckt wirklich hinter den äußeren Erscheinungen? Was und wo sind
die treibenden Kräfte unseres Menschenlebens?
Und was unser heutiges Thema betrifft: Sollte ich etwa Mitleid mit den Politikern gepredigt haben? Das wäre ein
großes Missverständnis. Es geht darum,
ihr Handeln in den Motiven und Zielsetzungen zu erkennen und einzuordnen.
Das kleine Glück, das ist hier die Ermöglichung von Herrschaft, die Herstellung von Ordnung – das ist der Ort, auf
den der Großinquisitor zielte, der Ort, an
dem sich die Machtgier der Regierenden
mit dem Bedürfnis der Regierten nach
Ordnung und Orientierung trifft, wo der
Rahmen für den gesicherten Alltag der
Menschen gezimmert werden soll.
Von hier aus kann die Politik auch eines russischen Präsidenten Vladimir
Putin verständlicher werden: Ihm obliegt
die Organisation einer funktionierenden

Hans Hecker: Das Problem des Großinquisitors...
Ordnung im Übergang vom Bevormundungs- und Kontrollsystem des Sozialismus sowjetischer Prägung in ein
anderes System, von dem noch niemand
weiß, wie es aussehen wird. Und das ist
das Dilemma wiederum aller Politiker:
Sie kennen nicht die Zukunft, sie wissen
nicht wirklich, was sie mit ihrer Politik
bewirken. Sie können es gar nicht wissen.

Denn zum Glück haben alle Großinquisitoren der Welt den Menschen ihren Hang
zur Rebellion, besser: zur Freiheit, das
heißt auch: zur Unberechenbarkeit, zur
Spontaneität und zur Individualität,
noch nicht völlig austreiben können.
Und so lange das so bleibt, gibt es lebendige Geschichte, und so lange brauchen
wir – Historiker.
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Theo Mechtenberg

Krisensymptome
in Polens katholischer Kirche
Von Fürstbischof Adam Sapieha (18671951), dem Krakauer Metropoliten in den
Jahren nationalsozialistischer und stalinistischer Kirchenverfolgung, wird berichtet, er sei als junger Priester während
eines Aufenthaltes im weitgehend laisierten Frankreich gefragt worden, wie man
es in Polen schaffe, Sonntag für Sonntag
die Kirchen zu füllen. Darauf habe er lakonisch geantwortet: Wir lassen die Glokken läuten.
Auch zu Beginn des 21. Jahrhunderts
erscheint Polens Kirche kraftvoll und
stark, zumal im Vergleich zu anderen traditionell katholischen Ländern Europas.
Doch das Bild der Polonia semper fidelis zeigt
Risse. Viele Polen folgen nicht mehr wie
selbstverständlich dem Ruf der Kirchenglocken. Vor allem in den größeren Städten zeigen sich Auswirkungen einer mit
der gesellschaftlichen Modernisierung
verbundenen Säkularisierung. So legte
unlängst das kirchensoziologische Institut der Pallotiner eine Untersuchung von
zwölf Diözesen vor. In diesem „Ranking
der Religiosität“ nimmt Polens Hauptstadt den letzten Platz ein. Nur jeder vierte Warschauer Katholik nimmt mit einer
gewissen Regelmäßigkeit an der sonntäglichen Eucharistiefeier teil. Ähnlich wie
der sprichwörtliche fromme bretonische
Bauer mit der Ankunft auf dem Pariser
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Bahnhof Gare du Nord seine bisherige religiöse Praxis aufgibt, so ergeht es auch
zahllosen polnischen Dörflern, die auf
der Suche nach Arbeit in die Hauptstadt
strömen. Der sozialen Kontrolle entronnen, fühlen sie sich bald als „Städter“ und
sehen nun im Verzicht auf Religion ein
besonderes Zeichen der Anpassung an
Modernität und Weltläufigkeit.1
Auch wenn die kirchliche Situation in
Warschau nicht für das gesamte Land typisch ist, so wird an ihr doch deutlich, daß
der innere Zusammenhang zwischen Modernisierung und Säkularisierung auch
für Polen gilt. Ihn ernst zu nehmen, bedeutet, das bisherige kirchliche Selbstverständnis zu überprüfen und daraus die
entsprechenden Folgerungen zu ziehen.
Mit welchen Krisensymptomen es Polens
Kirche dabei zu tun hat, soll im Folgenden dargelegt werden.
Polens Kirche und die gegenwärtige
politische Machtkonstellation
Zwei nahe beieinander liegende Ereignisse markieren den Ausgangspunkt für eine
Analyse der aktuellen Situation der katholischen Kirche Polens: Der Tod Johannes
1
Grzegorz Pac, Wiara na Dworcu Centralnym (Glaube am Zentralbahnhof), Tygodnik
Powszechny v. 15. April 2007.
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Pauls II. am 2. April 2005 sowie die von
der nationalkonservativen Partei „Recht
und Gerechtigkeit“ (PiS) gewonnenen
Parlaments- und Präsidentschaftswahlen
im Herbst des gleichen Jahres. Mit dem
Tod des „polnischen“ Papstes verlor
Polens Kirche ihren „Übervater“. Jahrzehntelang hatte seine Autorität in
schwierigen Zeiten ihren inneren Zusammenhalt garantiert. Nun leidet Polens
Kirche unter einer deutlichen Führungsschwäche. Bislang verdeckte Unterschiede und Gegensätze im Episkopat treten
zutage, die Konflikte im polnischen Katholizismus verschärfen sich. Die Probleme nehmen zu, und der äußere Beobachter gewinnt den Eindruck, daß sich die
Kirche mit ihrer Lösung schwer tut.
Hinzu kommt die nach den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen vom
Herbst 2005 veränderte politische Situation. Regiert wird Polen gegenwärtig von
einer Koalition aus Jarosław Kaczyńskis
nationalkonservativer Partei „Recht und
Gerechtigkeit“ (PiS), Leppers populistischer „Selbstverteidigung“ (Samoobrona) und der von Roman Giertych angeführten national-katholischen „Liga
der Polnischen Familien“ (LRP). Nachdem auch noch Jarosławs Zwillingsbruder Lech die Präsidentschaftswahlen für
sich entscheiden konnte, ergibt sich eine
Machtkonstellation, wie es sie im demokratischen Polen nach dem Ende kommunistischer Herrschaft bislang nicht gegeben hat.
Die neuen Verhältnisse scheinen auf
dem ersten Blick ganz im Sinne der Kirche zu sein. So fehlt es denn auch nicht
an Zeichen der Zustimmung und Zufriedenheit, zumal aus Kreisen national-katholisch eingestellter Bischöfe und Prie-

ster. Offene Unterstützung findet die
Regierungskoalition durch den Redemptoristenpater Tadeusz Rydzyk und sein
Medienimperium, bestehend aus „Radio
Maryja“, dem Fernsehsender „Trwam“,
der Tageszeitung „Nasz Dziennik“ sowie
der Stiftung „Lux Veritatis“. Als die Dreiparteienkoalition nach wenigen Monaten auseinander zu brechen drohte, waren es der „Patron“ von „Radio Maryja“,
Erzbischof Sławoj Leszek Głódź sowie
Pater Rydzyk, die sich persönlich in die
Verhandlungen einschalteten. Unter ihrer tatkräftigen Mitwirkung kam es am
2. Februar 2006 zum Abschluß eines
„Stabilitätspaktes“. Zu seiner Unterzeichnung wurden nur Pater Rydzyk treu ergebene Journalisten zugelassen. Dies
führte zu Protesten der ausgeschlossenen
Medienvertreter, die in diesem Vorgang
einen eklatanten Verstoß gegen allgemein
gültige demokratische Spielregeln sahen.
Auf diesen Protest reagierte die Regierung mit einem neuen Mediengesetz.
Dieses räumt dem überwiegend mit Anhängern der Koalitionsregierung besetzten Medienrat das Recht ein, in die Pressefreiheit einzugreifen, wann und wo
nach Meinung dieses Aufsichtsgremiums
die „journalistische Ethik“ verletzt erscheint. Einen weiteren Beweis für die
enge Verbindung zwischen der Regierung
und „Radio Maryja“ bildet die Aussage
von Jarosław Kaczyński während der Feierlichkeiten zum 15jährigen Bestehen des
Senders. Damals erklärte er, daß der Versuch, in der polnischen Politik einen
Wandel herbeizuführen, ohne „Radio
Maryja“ unmöglich wäre.
Diese kaum mehr unterscheidbare
Nähe zwischen Politikern und einflußreichen Kirchenvertretern birgt, wie das an-
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geführte Beispiel zeigt, eine doppelte Gefahr in sich: Zum einen droht eine Politisierung der Kirche, und dies mit der
Konsequenz einer verschärften gesellschaftlichen und innerkirchlichen Polarisierung, zum anderen ihre politische
Instrumentalisierung, indem die mangelnde wechselseitige Distanz den Politikern die Chance eröffnet, ihre guten
kirchlichen Beziehungen gezielt für den
eigenen Machterhalt zu nutzen.
Daß die Autonomie der Kirche nicht
nur durch ein kirchenfeindliches System,
sondern gleichfalls, wenn auch auf andere Weise, durch kirchennahe Politiker
gefährdet sein kann, illustriert eine seltsam anmutende Initiative national-katholischer Sejmabgeordneter. Sie sprachen sich dafür aus, durch einen Parlamentsbeschluß Christus zum König
Polens zu erklären. Zur Begründung beriefen sie sich auf die „Taufe Polens“ im
Jahr 966, wodurch Polen zu einem der
„Herrschaft Christi unterworfenen,
christlichen Staat“ geworden sei. Dadurch sei die „Identität“ der polnischen
Nation „unlösbar mit dem katholischen
Glauben verbunden.“ Zudem verwiesen
sie auf die Inthronisation Mariens zur
Königin Polens in Zusammenhang mit
der Rettung aus der „Sintflut“ des Schwedeneinfalls vor 350 Jahren. Ähnlich wie
damals sei ein solcher Akt in der „gegenwärtigen allgemeinen Weltkrise des Glaubens und der Werte“ von herausragender
Bedeutung.2
Abgesehen von ihrer theologischen
Fragwürdigkeit, ihrer mit dem pluralistischen Demokratieverständnis unverein2
Marek Zając, Jezus nie chce byc władcą (Jesus will kein Herrscher sein), Tygodnik Powszechny v. 31. Dezember 2006.
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baren Nähe zur Vorstellung eines katholischen Bekenntnisstaates und der ihr zugrunde liegenden einseitigen Geschichtsdeutung, stellt diese Initiative eine
Kompetenzüberschreitung und Einmischung in die kirchliche Zuständigkeit
dar. Sie wurde denn auch von der Kirche
zurückgewiesen und scheiterte im Übrigen an den Mehrheitsverhältnissen im
Parlament.
Polens Kirche hat unter Primas Wyszyński dem kommunistischen Druck erfolgreich widerstehen und weitgehend
ihre Unabhängigkeit bewahren können;
sie hat nach dem politischen Umbruch
des Jahres 1989 Anfang der 90er Jahre bei
dem Versuch, direkten politischen Einfluß zu nehmen, einen Mißerfolg erlebt
und einen Autoritätsverlust erlitten. Nun
droht ihr die Gefahr, durch national-katholische Kräfte politisiert zu werden,
und dies mit der möglichen Konsequenz
einer Polarisierung in der zwar durch
kirchenamtliche Dokumente klar verneinten, im praktischen Verhalten jedoch keineswegs entschiedenen Frage, ob sich die
Kirche mit ihrer Autorität in die aktuelle
Parteipolitik einmischen darf und soll.
Verdeckter Konflikt um den Aufbau
einer „IV. Republik“
Weniger offenkundig als die folgenschwere Gefahr einer Politisierung der Kirche
durch national-katholische Kräfte ist der
eher verdeckte grundsätzliche Konflikt
um den Aufbau einer „IV. Republik“.
Ihre Errichtung ist das erklärte Ziel der
Kaczyńskis und ihrer politischen Formation. Entsprechend ist man bemüht, sich
mit allen Mitteln nicht nur von der kommunistischen Volksrepublik, sondern
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auch von der III. Republik der Jahre 19892005 abzusetzen, indem diese Phase - wie
es in der Programmerklärung der Koalition vom 16. Oktober 2006 heißt - als
„Fortsetzung vieler schädlicher Mechanismen und Verbindungen aus der Zeit
der Volksrepublik“ gedeutet wird. In jenen Jahren sei der Staat durch „informelle Seilschaften, zumeist postkommunistischer Herkunft, aufgebaut“ worden,
und eben diese Fehlentwicklung müsse
nun durch eine „Umgestaltung des Staates“ überwunden werden.
Mit der Etablierung einer „IV. Republik“ steht aber auch Polens Kirche auf
dem Prüfstand. Bei der von der Regierung
betriebenen Abrechnung mit der kommunistischen Vergangenheit stellt sich
nämlich auch die Frage nach möglichen
Verstrickungen von Priestern, die als Informelle Mitarbeiter für den Sicherheitsapparat tätig waren. Es ist daher kein
Zufall, daß im Rahmen der von der Regierung verstärkt betriebenen Lustration
sich auch Polens Kirche, wie noch zu zeigen sein wird, genötigt sieht, die dunklen
Seiten ihrer Vergangenheit aufzuarbeiten.
Darüber hinaus ist die Kirche, auch
wenn dies im öffentlichen Bewußtsein
derzeit kaum einen Niederschlag findet,
durch die negative Einschätzung der III.
Republik mit betroffen. Zu ihren Gründern zählen schließlich so profilierte
Katholiken wie Lech Wałęsa und Tadeusz
Mazowiecki, Polens erster postkommunistischer Premier. Mehr noch: Bei den
Verhandlungen am Runden Tisch, die
den Weg zu einem demokratischen Polen
frei machten, spielten ranghohe offizielle Vertreter der Kirche eine herausragende Rolle. Man kann mit Fug und Recht
sagen, daß 1989 Polens Kirche den Sy-

stemwechsel mit ihrer Autorität legitimiert hat, der nun von den Protagonisten
einer „IV. Republik“ als nicht radikal genug kritisiert und für angebliche oder
auch tatsächliche Fehlentwicklung der
Jahre 1989-2005 verantwortlich gemacht
wird. „Haben etwa - so fragt Tomasz
Wołek in der „Polityka“ - die Vertreter der
Kirche, angesehene, kluge und erfahrene
Leute, nicht gemerkt, zu welchem schändlichen Tun sie die Hand reichten? Daß sie,
indem sie den Runden Tisch autorisierten, de facto dem System im Keim ihren
Segen erteilten? Und sollte die Beteiligung der Kirche von Verdächtigungen
ablenken?“3
Polens Kirche hat allen Grund, die
Gründung der III. Republik gegen die
Angriffe und Mißdeutungen aus dem
Regierungslager zu verteidigen und absolut keinen Grund, sich den Slogan einer
„IV. Republik“ zu Eigen zu machen. Wer
den damaligen Akteuren der „Solidarność“ mangelnde Radikalität in der
Abrechnung mit dem kommunistischen
System vorwirft, verkennt die damaligen
innen- wie außenpolitischen Rahmenbedingungen und denkt daher ahistorisch.
Dem Urteil von Tadeusz Mazowiecki ist
vorbehaltlos zuzustimmen: „Ich war und
bin überzeugt, daß sich die Zeit für den
‘Völkerfrühling’ 1989 sehr verzögert hätte, und dies nicht nur in Polen, hätten wir
nicht so gehandelt, wie wir gehandelt haben - auch wenn ich nicht meine, daß jede
Entscheidung richtig war.“4
3
Tomasz Wołek, Tron ponad ołtarzem
(Thron über dem Altar), Tygodnik Powszechny
v. 10. März 2007.
4
Pomówmy o dylematach (Sprechen wir
über Dilemmata. Interview mit Tadeusz Mazowiecki), Tygodnik Powszechny v. 22. April 2007.
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Konfrontation in der Abtreibungsfrage
Im Herbst 2006 machte eine parteiübergreifende Gruppe von Abgeordneten den
Vorschlag, Art. 38 der Verfassung, der jedem Menschen den Rechtsschutz seines
Lebens garantiert, zu verändern. Dabei
geht es nur um wenige, indes folgenschwere Worte, nämlich um die Ergänzung: „vom Augenblick der Empfängnis“. Eine vom Parlament eingesetzte
Kommission schlug ihrerseits eine Neufassung von Art. 30 vor, der die Reihe der
Bestimmungen zu den Grundrechten des
Menschen und Bürgers eröffnet. Er handelt von der „angeborenen und unveräußerlichen Würde des Menschen als Quelle der Freiheit sowie der Menschen- und
Bürgerrechte“, die „unantastbar“ sind
und von der „öffentlichen Gewalt geachtet und geschützt werden.“ Nach dem
Willen der Kommission sollte dieser Artikel so geändert werden, daß die Würde
des Menschen als „vom Augenblick der
Empfängnis“ an gegeben zum Ausdruck
kommt.
Nun betreffen, wie Włodzimierz
Wróbel zu Recht betont, beide Änderungsvorschläge keineswegs direkt die
Abtreibungsfrage.5 Angesichts der embryonalen Stammzellenforschung
spricht sogar einiges dafür, daß die vorgeschlagenen Präzisierungen zum Schutz
des pränatalen menschlichen Lebens
sinnvoll sind. Doch die öffentliche Diskussion zeigt, daß mit dieser Gesetzesinitiative weniger ein bioethischer Embryonenschutz angestrebt wurde als viel5
Włodzimierz Wróbel, Czy zmieniać Konstytucję? (Soll die Verfassung geändert werden?),
Tygodnik Powszechny Nr. 13 v. 1. April 2007.
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mehr eine Verschärfung der Abtreibungsgesetzgebung.
Angesichts dieser Gesetzesinitiative
und der in der Öffentlichkeit um sie entbrannten Diskussion sah sich der polnische Episkopat zu einer Stellungnahme
veranlaßt: Einerseits ließ er keinen Zweifel daran, daß nach Lehre der Kirche die
Würde des Menschen mit der Empfängnis beginnt, andererseits vermied er jeden
Hinweis auf die von national-katholischen Kräften angestrebte Verschärfung
des Verbots von Abtreibungen. Schließlich haben Polens Bischöfe schmerzlich
erfahren müssen, daß die von 76 katholischen Abgeordneten am 10. Mai 1989,
also noch vor dem Ende der Volksrepublik, eingebrachte Gesetzesvorlage „Über
den Rechtsschutz des ungeborenen Kindes“ innerhalb der Gesellschaft eine polemisch und emotional aufgeladene Diskussion auslöste. Das damals intendierte
absolute Verbot eines Schwangerschaftsabbruchs trotz kirchlicher Befürwortung
gesellschaftlich nicht durchsetzbar war.
Das heute geltende, 1993 verabschiedete
Gesetz „Über den Schutz der Leibesfrucht und die Bedingungen eines zulässigen Schwangerschaftsabbruchs“ erlaubt
im Unterschied zur Praxis fast aller anderen europäischen Länder einen Abbruch nur, wenn die Gesundheit der
Mutter ernsthaft bedroht ist sowie in Fällen von Inzest und Vergewaltigung. Die
jetzige Regelung, gegen die immer wieder
Versuche einer Liberalisierung unternommen werden, dürfte für Polens Kirche das Optimum dessen sein, was von
der Gesellschaft akzeptiert wird. Zudem
erklärten Polens Bischöfe auf ihrer Plenarsitzung am 14. März 2007, sich nicht
in die politische Debatte einmischen und
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sich mit keiner Partei solidarisieren zu
wollen. Die Erklärung, mit der sich
Polens Bischöfe gegen Versuche einer
politischen Instrumentalisierung ihrer
Aussagen wandten, muß auf den Hintergrund der Sejmdebatte gesehen werden.
In ihr wurden moralische und politische
Argumente auf gefährliche Weise miteinander vermischt. Befürworter der Verfassungsänderung beriefen sich wiederholt
auf die kirchliche Lehre und erweckten
damit den Anschein, daß jeder, der ihr
seine Stimme verweigert, moralischen
und religiösen Verrat begeht. Mit dieser
Argumentation wurden Abgeordnete diffamiert, die aus gutem Grund den Lebensschutz auch ohne Verfassungsänderung garantiert sahen und eine weitere
Verschärfung des Abtreibungsverbots
angesichts der gesellschaftlichen Polarisierung weder für opportun noch für
durchsetzbar hielten.
Während im Sejm diskutiert wurde,
formierten sich wie vor Jahren die Demonstranten auf den Straßen. Verfechter
einer Liberalisierung des geltenden
Rechts protestierten gegen die von der
Regierung geplante Verfassungsänderung, und „Radio Maryja“ organisierte
„Märsche für das Leben“. Als zum Frauentag, dem 8. März 2007, die Gattin des
Präsidenten eine Konferenz zur Situation
der Frau in den Präsidentenpalast einberief und sie in diesem Rahmen einen
Appell gegen die Verfassungsänderung
unterschrieb, bezeichnete Pater Rydzyk
diese Initiative „gegen positive Veränderungen in Polen“ wörtlich als „Skandal“.
Und er fügte dem hinzu: „Anders bezeichnen wir dies nicht, wie wir auch eine
Kloake nicht eine Parfümerie nennen.“6
Am Ende erbrachte die Abstimmung im

Parlament nicht die zu einer Verfassungsänderung erforderliche Stimmenmehrheit.
Auch wenn der Episkopat in einer öffentlichen Stellungnahme das Scheitern
der Verfassungsänderung „zum besseren
Schutz des menschlichen Lebens“ bedauert hat, so läßt sich doch aus dem maßvollen Wortlaut eine gewisse Erleichterung schließen, vor erneuten Spannungen in der Abtreibungsfrage bewahrt worden zu sein.
Die Schatten der Vergangenheit
1990 sondierte Innenminister Krzysztof
Kozłowski beim Sekretär der Bischofskonferenz, dem inzwischen verstorbenen
Erzbischof Bronisław Dąbrowski, „ob die
Kirche an Materialien interessiert sei, die
Priester betreffen, welche als Agenten des
Sicherheitsapparats geführt wurden. Der
Erzbischof antwortete, die erhalten gebliebenen Dokumente seien für den Episkopat prinzipiell ohne Interesse.“7 Damit verzichtete er, anders als die Bischöfe in der ehemaligen DDR, auf die Möglichkeit, Verwicklungen von Priestern in
die Machenschaften des Überwachungsstaates frühzeitig aufzuklären. Die ostdeutschen Bischöfe hatten 1993 zu diesem Zweck eine eigene Arbeitsgruppe gebildet. Diese „sollte Erkenntnisse für die
Bewertung staatlicher Akten im Prozeß
der innerkirchlichen Aufarbeitung bereitstellen und damit der katholischen
6
Ewa Milewicz, Czy ojciec Rydzyk powinien
przeprosić panią prezydentową (Soll sich P. Rydzyk bei der Präsidentengattin entschuldigen?),
Gazeta Wyborcza v. 15. März 2007.
7
Kościół i teczki (Kirche und die Akten),
Tygodnik Powszechny 9/2005.
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Kirche in der ehemaligen DDR zur Klarheit über die Bereiche ihrer Vergangenheit verhelfen, die sich in den staatlichen
Akten widerspiegeln.“8 Aufgrund ihrer
Initiative konnten die ostdeutschen Bischöfe diesen Teil kirchlicher Vergangenheit mit der Veröffentlichung des Abschlußberichts relativ zügig und ohne
Glaubwürdigkeitsverlust bewältigen.
Warum haben Polens Bischöfe den
von ihren ostdeutschen Amtsbrüdern
gewählten Weg nicht beschritten? Zwei
Gründe dürften dafür den Ausschlag gegeben haben: Zum einen bestand, anders
als in der Bundesrepublik, nach 1990 in
Polen weder ein gesellschaftliches Interesse an einer Aufarbeitung der Vergangenheit, noch erlaubten die politischen
Rahmenbedingungen zu diesem frühen
Zeitpunkt die Einrichtung einer der
Gauck-Behörde vergleichbaren Institution. Das erste Lustrationsgesetz, das Opfern die Einsicht in ihre Akten gestattete, wurde erst 1997 verabschiedet. Zum
anderen hatte Polens Kirche, die sich
nach dem Ende kommunistischer Herrschaft als Sieger der Geschichte sah und
von einem Gefühl des Triumphalismus
nicht frei war, gewiß kein Interesse, ihr
Selbstbild durch Schatten der Vergangenheit zu verdunkeln. Nach 1989/90 hatten
sie einseitig und allzu sehr den Kampf
gegen das kommunistische System betont. Kaum einmal war die Rede davon,
daß die Kirchenführung - und zwar aus
durchaus verständlichen Gründen - immer auch ein Verhandlungspartner des
8
Dieter Grande/Bernd Schäfer, Kirche im
Visier. SED, Staatssicherheit und katholische
Kirche in der DDR, Leipzig 1998, S. 11. Vgl. auch
Theo Mechtenberg, Abschlußbericht mit Klärungsbedarf, Orientierung 62/1998.
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Staates und seiner Institutionen gewesen
war, um in Situationen kirchenpolitischer Verschärfung Kompromisse einzugehen oder bei gesellschaftlichen Konflikten zu vermitteln. In Anbetracht dieser Strategie konnte sich leicht die Grenze zwischen offiziellen Gesprächen und
informellen Kontakten verwischen.
Stanisław Obierek zitiert in diesen Zusammenhang eine recht freimütige Äußerung eines Bischofs: „Nun ja, sie kamen zu mir, wir tranken das eine oder
andere Gläschen und redeten miteinander.“ Und Obierek kommentiert: „Er sah
darin kein Problem; im Grunde machte
er daraus eine Taktik. Als andere es von
den Kommunisten auf den Kopf bekamen, ja sogar in Gefängnissen saßen, legten sich die Bischöfe einen modus vivendi
mit der Macht zurecht.“9 Dabei zeigt
Obierek unter Hinweis auf Primas Wyszyński durchaus Verständnis dafür, daß
es in bestimmten Situationen klug und
geboten war, Kompromisse einzugehen,
fügt aber hinzu: „Die Kirche hätte allerdings nach 1989 sagen können, daß sie
sich – mit dem Rücken an der Wand –
auf ein Spiel mit der Partei eingelassen
und zur Rettung oder zum Schutz von
Menschen Zugeständnisse gemacht hat.
Ich denke, die Nation hätte dies nicht als
Kollaboration, sondern als Glaubwürdigkeit der Kirche verstanden.“10
1997, nach dem ersten Lustrationsgesetz, hätte Polens Kirche Gelegenheit
gehabt, Fälle, bei denen Priestern als Informelle Mitarbeiter des Sicherheitsapparats verdächtigt wurden, aufzukläStanisław Obierek/Andrzej Brzeziecki/Jarosław Makowski, Przed Bogiem (Vor Gott), Warschau 2005, S. 13.
10
Ebd., S. 12.
9
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ren. Sie tat es nicht. Durch dieses Versäumnis geriet sie zunehmend unter
Druck, nachdem nun die Opfer beim
„Institut für das Nationale Gedächtnis“
(IPN) Einsicht in ihre Akten nehmen
konnten und damit nicht nur die Untaten von Funktionsträgern des Sicherheitsapparats ans Licht kamen, sondern auch
die Namen ihrer Informellen Mitarbeiter, darunter auch die einfacher Pfarrer,
prominenter Theologen und ranghoher
Prälaten. An den „Enthüllungen“ beteiligten sich die Medien, so daß die skandalumwitterte Verstrickung von Geistlichen in das Unrechtsystem monatelang
verkaufsträchtige Schlagzeilen abgab.
Statt eigenes Versagen einzugestehen, verhielt sich Polens Kirche zunächst äußerst
defensiv, indem sie den Wahrheitsgehalt
der Akten in Frage stellte und Recherchen einzelner von den Sicherheitskräften verfolgter Priester, wie die von
Tadeusz Isakowicz-Zaleski, behinderte.
Als mit der „Solidarność“ eng verbundener Priester war er von Funktionären des
Sicherheitsdienstes äußerst brutal mißhandelt worden und nur knapp mit dem
Leben davon gekommen. Bei der Lektüre seiner Akten war er auf zahlreiche Namen priesterlicher Zuträger gestoßen.
Darauf weitete er seine Forschungen aus
und forderte seitens der Kirchenleitung
eine gründliche Aufarbeitung dieses für
die Kirche dunklen Kapitels, worauf Primas Glemp ihn als „Oberstasi“ betitelte,
sich dafür allerdings wenig später entschuldigte. Zaleskis Ordinarius, Kardinal
Stanisław Dziwisz, verhängte über ihn
zeitweilig ein öffentliches Redeverbot in
Sachen Lustration und zeigte sich über
die Veröffentlichung seines Buches „Priester und Sicherheitsapparat“ alles ande-

re als erfreut. Dabei enthält es keineswegs
nur die Schattenseite einer Zusammenarbeit von Priestern mit dem Überwachungsstaat, sondern gleichzeitig zahlreiche Belege dafür, daß sich andere Geistliche trotz massiven Drucks Anwerbungsversuchen erfolgreich widersetzt hatten.
Erst nach einer Vielzahl von „Enthüllungen“ und einer breit geführten gesellschaftlichen Diskussion reagierte der
Episkopat endlich auf die für die Kirche
belastende Situation. Er verabschiedete
am 25. August 2006 eine „Gedenkschrift
bezüglich der Zusammenarbeit von einigen Geistlichen mit den Organen des
Sicherheitsapparats in den Jahren 19441989“ und berief zugleich eine „Kirchliche Historische Kommission“ zur Aufklärung von Verdachtsfällen.11 Ihre erste
Untersuchung galt ausgerechnet dem als
Nachfolger von Primas Glemp auf den
Warschauer Stuhl berufenen Erzbischof
Stanisław Wielgus. An diesem Fall wird
– wie die folgenden Überlegungen zeigen
– deutlich, was Polens Kirche erspart geblieben wäre, wäre sie nicht erst 2006, sondern bereits Jahre früher initiativ geworden.
Die Umstände eines ungewöhnlichen
Amtsverzichts
Der Vorfall, der sich am 7. Januar 2007
in der Warschauer Kathedrale zugetragen
hat, dürfte in der Kirchengeschichte
präzedenzlos sein. Der Chorraum war
mit Bischöfen und Priestern dicht gefüllt,
in den Kirchenbänken drängte sich das
Gottesvolk, Regierungsvertreter, unter
11
Wolfgang Schlott, Wider die Sünde der
Zusammenarbeit mit dem Feind, Orientierung
71/2007.
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ihnen Polens Staatspräsident, waren anwesend. Sie alle wollten an der Amtseinführung von Erzbischof Stanisław Wielgus teilnehmen. Doch dazu kam es nicht.
Durch ein Kommuniqué des Nuntius erfuhren die Anwesenden vom Amtsverzicht des am 6. Dezember 2006 zum
Nachfolger von Kardinalprimas Józef
Glemp ernannten neuen Erzbischofs. Zwei
Stunden vor Beginn der Feierlichkeiten
war, so hieß es, die Mitteilung aus Rom
eingetroffen, Papst Benedikt XVI. habe
dessen Rücktrittsgesuch angenommen.
Wie konnte es zu diesem höchst ungewöhnlichen Ereignis kommen? Was
sind die Gründe für den überraschenden
Amtsverzicht des Warschauer Oberhirten? Und warum entschloß er sich zu diesem Schritt erst auf vatikanischen Druck
unmittelbar vor seiner Amtseinführung?
Nachdem Kardinalprimas Glemp vor
zwei Jahren, der kirchlichen Regelung
entsprechend, sein Amt mit 75 Jahren
niedergelegt hatte, ließ sich der Vatikan
mit einer Nachfolgeentscheidung Zeit.
Im Oktober 2006 verdichtete sich dann
das Gerücht, Stanisław Wielgus, der
67jährige Bischof von Płock, sei der Erwählte. Sein Wahlspruch „Für Gott und
Vaterland“ wies ihn als Vertreter des konservativ-nationalen Flügels des polnischen Episkopats aus. Zudem galt er als
besonderer Schutzpatron von „Radio
Maryja“. Doch nicht dies bestimmte in
den folgenden Monaten die Diskussion
um seine Person, sondern der erstmals im
November 2006 in der Presse erhobene
Vorwurf, er sei als geheimer Mitarbeiter
des kommunistischen Sicherheitsdienstes tätig gewesen.
Am 7. Dezember 2006, einen Tag nach
seiner Ernennung zum Warschauer Erz-
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bischof, nahm Wielgus öffentlich zu den
Vorwürfen Stellung: „In jener Zeit hatte
jeder Geistliche mit seinem Eintritt ins
Seminar eine Akte. Dort finden sich verschiedene Sachen, auch Halb- und Viertelwahrheiten, und manchmal auch Unwahrheiten. Man muß damals gelebt haben, um das zu verstehen.“ Und unter
Hinweis auf seine Fachkompetenz als
Mediävist ergänzte er: „Das Mittelalter ist
zwar vorbei, doch immer noch schlummern in manchen inquisitorische Gelüste. Mit vorschnellen Anschuldigungen
kann man leicht jemandem das Leben
zerstören.“12
Doch mit dieser Erklärung ließen sich
die Vorwürfe nicht aus der Welt schaffen.
Dazu hätte es einer von Erzbischof
Wielgus beantragten Prüfung seiner Akten bedurft. Dies hielt er jedoch nicht für
erforderlich. Mehr noch: Er bestritt, jemals für den polnischen Sicherheitsapparat tätig gewesen zu sein. Nicht nur
in öffentlichen Erklärungen, sondern
auch während einer vom Warschauer
Nuntius Józef Kowalczyk unter Eid vorgenommenen Befragung verheimlichte
er, mit dem polnischen Sicherheitsapparat zusammen gearbeitet zu haben.
Als spekuliert wurde, der Nuntius habe
Erzbischof Wielgus belastende Informationen zurück gehalten, machte dieser,
was höchst ungewöhnlich ist, das Ergebnis der eidlichen Befragung öffentlich:
Erzbischof Wielgus „beschrieb seine Ausreise nach Deutschland, legte die gesamte Prozedur dar, wie er den Pass erhielt
etc. Doch mit keinem Wort erwähnte er
die Tatsache einer schriftlichen Verpflich12
Jan Pleszczyński u. a., Idę do zadań bardzo
trudnych (Mir stehen sehr schwere Aufgaben bevor) Tygodnik Powszechny v. 17. Dezember 2006.
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tung zur Mitarbeit.“13 Die nach Rom weitergeleitete Befragung bildete die Grundlage für das Kommuniqué des Vatikanischen Pressebüros vom 21. Dezember
2006, in dem es u. a., Erzbischof Wielgus
entlastend, heißt: „Bei der zur Ernennung des Warschauer Erzbischofs führenden Entscheidung wurden alle seine Lebensumstände in Betracht gezogen, darunter auch die seine Vergangenheit betreffenden … Dies bedeutet, daß der Heilige Vater Erzbischof Stanisław Wielgus
volles Vertrauen geschenkt und ihm im
vollen Bewußtsein die Mission eines Hirten der Warschauer Erzdiözese anvertraut
hat.“
Sowohl der Nuntius als auch der Vatikan haben sich somit angesichts der
Gerüchte um die Person des Erzbischofs
auf dessen Glaubwürdigkeit verlassen.
Dies sollte sich als verhängnisvoller Fehler erweisen, der für Polens Kirche - und
über sie hinaus - einen beträchtlichen
Verlust an Glaubwürdigkeit nach sich
zog.
Wenige Tage vor der geplanten Amtseinführung überschlugen sich die Ereignisse. Am 2. Januar 2007 gab Erzbischof
Wielgus in einem der „Gazeta Wyborcza“
erteilten Interview erstmals zu, der polnischen Auslandsspionage gegenüber
unter Druck eine handschriftliche Verpflichtung zur Zusammenarbeit eingegangen zu sein. Gleichzeitig erteilte er
endlich der auf Veranlassung der Bischofskonferenz gebildeten Kirchlichen
Historischen Kommission den Auftrag,
seine dem Institut für das nationale Gedächtnis vorliegenden Akten prüfen zu
13
Adam Boniecki, Historia odwołanej nominacji (Die Geschichte der widerrufenen Ernennung), Tygodnik Powszechny v. 21. Januar 2007.

lassen. Zwei Tage später waren dann diese Materialien durch Veröffentlichung
der „Rzeczpospolita“ und der „Gazeta
Polska“ jedermann zugänglich. Ihnen
zufolge wurde Wielgus bereits seit 1967,
fünf Jahre nach seiner Priesterweihe, unter verschiedenen Decknamen als geheimer Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes
geführt, ab 1973 auch als solcher des Auslandsgeheimdienstes. Sowohl die vom
Ombudsmann eingesetzte unabhängige
Untersuchungskommission als auch die
Kirchliche Historische Kommission kamen am 4. bzw. 5. Januar 2007 zu dem
übereinstimmenden Ergebnis, daß die
vorliegenden Dokumente zweifelsfrei
eine bewußte und geheime Mitarbeit von
Stanisław Wielgus mit dem Sicherheitsapparat belegen, wodurch er - so die
Kirchliche Historische Kommission gegen ein ausdrückliches Verbot der Bischofskonferenz verstoßen habe. Auch
ließen die Unterlagen den Schluß zu, daß
Wielgus während der Jahre seiner Lehrtätigkeit an der Katholischen Universität
Lublin „verschiedenen Personen aus
kirchlichen Kreisen hätte schaden können.“ Das Untersuchungsergebnis der
Kirchlichen Historischen Kommission
wurde unverzüglich dem Vatikan übermittelt. Es war für den letztendlichen
Amtsverzicht von Erzbischof Wielgus
ausschlaggebend.
Trotz allem blieb Erzbischof Wielgus
bei seiner Rechtfertigungsstrategie. Auf
das Untersuchungsergebnis der Kirchlichen Historischen Kommission reagierte er mit einer dreiseitigen Erklärung, „in
der er eine Mitarbeit sowohl mit dem
Lubliner Sicherheitsapparat als auch mit
dem Auslandsgeheimdienst kategorisch
abstritt.“ Den Wahrheitsgehalt der Akten
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Der unter dramatischen Umständen vollzogene Amtsverzicht von Erzbischof
Wielgus fiel in eine Zeit, in der traditionsgemäß die Geistlichen ihre Gemeindeglieder aufsuchen. So wurden sie unmittelbar mit der Betroffenheit der Gläubigen konfrontiert. Es herrschte eine
Traurigkeit vor, vergleichbar der beim
Tode von P. Johannes Paul II. Unter Hinweis darauf, das Geschehene erst einmal
verdauen zu müssen, wurden Priester ab-

gewiesen und auf einen Besuch im nächsten Jahr vertröstet. Besonders schmerzlich wurde empfunden, daß der Erzbischof gelogen und erst unter der Last der
Beweise sein Versagen eingestanden hatte. Unter Tränen fragte man den Pfarrer:
„Und der soll unser Hirte sein?“ Es zeigte sich, daß die Gläubigen weniger über
die den Erzbischof belastenden Kontakte erschüttert waren als darüber, „daß er
die Fakten geleugnet hatte.“15
Eine derartige Leugnung von Fakten
verweist auf ein gestörtes kirchliches Verhältnis zur Öffentlichkeit. Zu einem Teil
erklärt sich dieses Verhalten aus den Jahrzehnten kommunistischer Herrschaft.
Damals besaßen Partei und Regierung
das Monopol über die Medien, die entweder ihrer direkten Kontrolle unterlagen oder durch einschneidende Zensurbestimmungen an einer freien Berichterstattung gehindert waren. In jener Zeit
erfüllte Polens Kirche in kritischer Auseinandersetzung mit dem System gewissermaßen die Ersatzfunktion einer „Gegenöffentlichkeit“. Damit fehlte es ihr
nach 1989/90 an Erfahrung im Umgang
mit den Medien in einer freien, demokratischen und pluralistischen Gesellschaft,
so daß eine die Kirche betreffende Kritik
allzu leicht und oft unbegründet als eine
gezielte kirchenfeindliche Aktion mißverstanden wurde.
Analysiert man das Verhalten der Kirche in der öffentlichen Debatte um Priester, die als Informelle Mitarbeiter des
repressiven Sicherheitsapparates beschuldigt wurden, dann zeigt sich trotz gegen-

Marek Zając, Inne poważne przyczyny (Andere wichtige Gründe), Tygodnik Powszechny v.
14. Januar 2007.

Wojciech Markiewicz, Krajobraz po kolędzie (Landschaft nach den weihnachtlichen
Hausbesuchen), Polityka v. 27. Januar 2007, S.
27.

stellte er rundweg in Frage: „Die Charakterisierung meiner Person, soweit sie in
den Materialien des Sicherheitsdienstes
enthalten ist, weicht so weit von der Wahrheit ab, daß ich sie auf dieser Grundlage
niemals erkannt hätte, wäre sie anonym.“
Noch zwei Tage vor dem Termin seiner
Amtseinführung wandte er sich mit einer
Erklärung an die Gläubigen und Priester
der Warschauer Erzdiözese. Darin beklagt
er zwar im Nachhinein, er habe es bei seinen Kontakten mit dem Sicherheitsdienst an der „nötigen Vorsicht“ fehlen
lassen. Zudem sei er sich bewußt, die
kirchliche Glaubwürdigkeit beschädigt
zu haben, indem er „angesichts der erbitterten Pressekampagne der letzten Tage“
das Faktum seiner Mitarbeit weiterhin
bestritten habe. Doch seinen Amtsverzicht erkärt er in diesem Schreiben nicht.
Im Gegenteil: „Wenn Ihr mich annehmt,
worum ich Euch mit reumütigem Herzen bitte, dann werde ich ein Bruder unter Euch sein…“14
Gestörtes Verhältnis zur Öffentlichkeit

15

14
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teiliger Beteuerung, daß die Kirchenleitung keineswegs der Maxime gefolgt
ist, „die Wahrheit wird euch frei machen“. (Jo 8,32) Allzu lange hatte man
gegen die Aussage der Schrift gehofft, daß
das Verborgene „nicht bekannt wird.“
(Mt 10,26) Nun zeigte es sich, daß sich die
Vertuschung von Tatsachen sowie eine
Verzögerungstaktik nicht ausgezahlt hatten. Auch wenn Polens Kirche, wenngleich verspätet, mit der Berufung einer
Kirchlichen Historischen Kommission
nunmehr zur Aufklärung ihrer Vergangenheit bereit ist, so bedarf es doch darüber hinaus einer grundsätzlich veränderten Einstellung zur Öffentlichkeit, um
verlorenes Vertrauen zurück zu gewinnen. Wenig hilfreich erscheint da der
Brief der polnischen Bischöfe vom 12.
Januar 2007, in dem sie das Verhalten von
Erzbischof Wielgus aus einer „mangelnden Beachtung des allgemein geltenden
Prinzips der Unschuldsvermutung“ erklären, wodurch „um den beschuldigten
Erzbischof eine Atmosphäre des Drucks
geschaffen wurde, die es ihm nicht erleichterte, der öffentlichen Meinung eine
entsprechende Verteidigung vorzulegen,
zu der er das Recht hatte.“
Gegen eine derartige Verharmlosung
wendet sich der Dominikaner Paweł
Kozacki, indem er einfordert, das Böse,
von wem immer es auch begangen wird,
beim Namen zu nennen und nicht zu
beschönigen. Er wirft dem Episkopat vor,
mit doppeltem Maß zu messen: „Ein gewöhnlicher Mensch lügt, doch ein Bischof weicht von der Wahrheit ab; ein
gewöhnlicher Mensch sündigt, ein Bischof begeht Fehler.“ Und unter den Beispielen, die Paweł Kozacki als Beleg anführt, findet sich auch eine Äußerung

von Erzbischof Wielgus in seiner Eigenschaft als Mitglied eines Gremiums pastoraler Sorgfaltspflicht gegenüber „Radio Maryja“. Vor Jahren hatte er auf eine
von „Radio Maryja“ verbreitete Verleumdung, Lech Wałęsa sei ein Agent des Sicherheitsdienstes gewesen, wie folgt reagiert: „Es kommt vor, daß Menschen um
extreme, mitunter radikale Ansichten
gebeten werden, doch sollen wir diese
zensurieren?“ Kozacki kommentiert:
„Als ähnliche Vorwürfe Erzbischof
Wielgus betrafen, hörten wir, daß ihm das
Recht auf Unschuldsvermutung vorenthalten wurde.“16 Diese Doppelmoral verleitet dazu, die Medien als kirchenfeindlich zu beschuldigen und rein defensiv zu reagieren, wenn sie die Kirche belastende Fakten ans Licht bringen. Der
Beobachter gewinnt dann den Endruck,
die Kirche wünsche sich, vor jeder „Enthüllung“ durch die Medien geschützt zu
sein.
Dies hatten offenbar Parlamentsabgeordnete aus dem Umfeld von „Radio
Maryja“ im Sinn. In einem an den Präsidenten, den Premier sowie an den Justizminister gerichteten Schreiben forderten
sie „einen Schutz der Geistlichen vor Attacken der Medien. Käme das Parlament
dieser Initiative nach, dann würde das
eine Gleichstellung des Klerikerstandes
mit öffentlichen Mandatsträgern - Richtern, Staatsanwälten und höheren Beamten - bedeuten.“ Die Eingabe zeigt, auf
welche Weise national-katholische Kräfte auf den „Fall Wielgus“ reagieren, auf
den sich die Unterzeichner des Schreibens denn auch ausdrücklich berufen
16
Paweł Kozacki, Wierzę, że Kościół jest święty (Ich glaube, daß die Kirche heilig ist), Tygodnik Powszechny v. 4. Februar 2007.
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und für den sie die „Pressekampagne“
verantwortlich machen: „Wir sehen in
der rechtlosen Attacke durch kirchenfeindliche Massenmedien einen Anschlag auf die Einheit und Glaubwürdigkeit der Kirche in Polen sowie die Absicht, die mit der Nation verbundenen
Geistlichen zu diskreditieren.“17 Auch
wenn diese Initiative keine Chance hat,
verwirklicht zu werden, so ist sie doch ein
bedenkliches Indiz für eine wachsende
national-katholische Einflußnahme auf
die Politik sowie für eine zunehmende
innerkirchliche Polarisierung.
Kirchlicher Umgang mit sexuellen
Skandalen
Vor einigen Jahren erregte der Fall des
Posener Erzbischofs Juliusz Paetz über
Polens Grenzen hinaus Aufsehen. Er hatte sich nachweislich an Seminaristen sexuell vergangen. Doch die darum wußten, hüllten sich in Schweigen und unternahmen nichts. Erst als sich die Betroffenen dem Dekan der Theologischen Fakultät, Prof. Tomasz Węclawski, gegenüber offenbarten und er sich ihrer annahm, kam die Angelegenheit ins Rollen.
Nach langen Bemühungen und gegen
manche innerkirchlichen Widerstände
erreichte Prof. Węclawski schließlich den
Rücktritt des Posener Metropoliten. In
einem dem „Tygodnik Powszechny“ gewährten Interview hatte er das Verhalten
des Erzbischofs scharf kritisiert und führenden Kirchenleuten vorgeworfen, den
Skandal vertuschen zu wollen. Er selbst
17
Artur Sporniak, Konstantyńskie déjà vu
(Konstantinisches Déjà-vu-Erlebnis), Tygodnik
Powszechny v. 11. Februar 2007.
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wurde wenig später als Dekan abgelöst
und schied auch als Mitglied der römischen Theologenkommission aus. Außer
dem erzwungenen Amtsverzicht blieb
Erzbischof Paetz vor jeder kirchlichen
Sanktion verschont. Er lebt weiterhin in
Posen und zeigt sich mit Vorliebe bei
kirchlichen Feierlichkeiten, auch als
Konzelebrant, im Kreis seiner bischöflichen Amtsbrüder.
Ohne auf den Fall des Posener Metropoliten einzugehen, befaßt sich der Jesuit und Psychotherapeut Jacek Prusak kritisch mit der verbreiteten Praxis, sexuelle
Skandale von Priestern möglichst nicht
an die Öffentlichkeit gelangen zu lassen,
um - wie man glaubt - dem guten Ruf der
Kirche nicht zu schaden. Die Folge sei
eine „falsche Solidarität“ des Klerus und
eine Marginalisierung der Opfer, die man
zudem auch noch für eine etwaige Verunglimpfung der Kirche verantwortlich
mache. Bei den Tätern sei man dagegen
allzu leicht zu Entschuldigungen bereit:
„Die Umstände hätten ihn dazu gebracht, weil er einsam und überfordert
war, nicht genügend geschützt wurde und
mit dem Streß nicht zurecht kam.“ Mit
der Versetzung der betroffenen Geistlichen in eine andere Pfarrei sei die Sache
bald vergessen. Eine solche Praxis sei um
der Opfer willen unverantwortlich. Zudem bewirke sie, wie Erfahrungen in anderen Ländern gezeigt hätten, eine gewaltige Zunahme an kirchenfeindlicher Einstellung. Zumal das Beispiel der Kirche
in den Vereinigten Staaten müsse der Kirche in Polen eine Warnung sein.
Prusak bedauert, daß die Polnische
Bischofskonferenz bis heute keine verbindlichen Richtlinien für derlei Fälle
verabschiedet hat. Möglich, daß sie in
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absehbarer Zeit erlassen werden, nachdem unlängst in der Diözese Płock sexueller Mißbrauch von Geistlichen durch
die Medien bekannt wurde, worauf die
Kurie eine knappe Woche später mit der
Suspendierung der beschuldigten Priester
reagiert hat. Der Fall wurde an die
Glaubenkongregation sowie an die Justizbehörden weitergeleitet. Zudem wurden
die Opfer aufgefordert, sich bei der Kurie zu melden. 18
Priester in der Sinnkrise
Wenn Priester aus dem Amt scheiden und
Ordensleute ihr Habit ablegen, dann bedeutet dies zwar für die Betroffenen in
aller Regel einen tiefen Lebenseinschnitt,
doch finden derlei Fälle kaum Beachtung
- es sei denn, sie treten gehäuft auf. Eben
dies läßt sich gegenwärtig in Polens Kirche beobachten, in der Amtsniederlegungen, darunter die von namhaften Theologen, ein reges öffentliches Interesse
wecken.
Zwar erfaßt das Statistische Institut
der polnischen Kirche weder die Anzahl
der aus dem Amt geschiedenen Priester
noch die der Ordensleute, die ihr Habit
ablegen, wie überhaupt die Kirchenleitung dazu neigt, diesen Problembereich zu tabuisieren. Doch anhand von
Daten des Vatikanischen Statistischen
Büros sowie aufgrund unabhängiger Untersuchungen läßt sich für die letzten Jahre diesbezüglich ein deutlicher Anstieg
feststellen. Waren es 1998 lediglich 32
Diözesanpriester, die ihr Amt aufgaben,
18
Jacek Prusak, Milczenie jest wyrokiem
(Schweigen heißt Urteilen), Tygodnik Powszechny v. 14. März 2007.

so waren es 2004 bereits 57 bzw. 0,24 %.
Damit lag Polen bereits über dem europäischen Durchschnitt. Beunruhigen
muß aber, daß nach neuesten Untersuchungen des Posener Religionssoziologen Prof. Józef Baniak im Jahr 2006 allein in drei Diözesen 60 Priester in einen
zivilen Beruf wechselten. Diese Entwicklung deutet auf eine Sinnkrise, die durch
weitere Erhebungen von Prof. Baniak
ihre Bestätigung findet.
Aufgrund einer knapp tausend Priester umfassenden Befragung sprachen
sich 53,7% für ein normales Familienleben bei gleichzeitiger Ausübung des
Priesterberufs aus. Prof. Baniak sieht in
diesem Ergebnis ein deutliches Zeichen
für eine unter Geistlichen verbreitete
doppelte Berufung - zum Priestertum wie
zur Ehe. Und er folgert: „Weil sie beides
zusammen nicht realisieren können, entscheidet sich ein Teil für eine ‘halbe Desertion’, ein anderer Teil aber, der sich
bereits mit einer Frau verbunden hat, verzichtet auf das Priestertum … Sie wollen
und können nicht länger in einer ‘doppelten’ Moral verbleiben oder sich selbst
und ihre Partnerinnen betrügen, besonders dann nicht, wenn sie sich ihnen
emotional verbunden fühlen oder der
eigenen Kinder wegen; dies war der Fall
bei 65% ehemaliger Priester.“ Anzumerken ist, daß die befragten Geistlichen in
der Übernahme des Zölibats keine freie
Entscheidung sahen, weil ja in der römischen Kirche die Verpflichtung zur Ehelosigkeit die unabdingbare Voraussetzung dafür sei, überhaupt geweiht zu werden.
Dennoch ist nach Prof. Baniak die
priesterliche Sinnkrise nicht primär
durch die Zölibatsverpflichtung bedingt.
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Ihr Hauptgrund sei eine tiefe psychische
und emotionale Verunsicherung aufgrund jahrelanger Einsamkeit, aus der
sich dann die Verbindung mit einer Frau
als Ausweg erweise. Ein weiterer Grund
seien Konflikte mit kirchlichen Vorgesetzten, mit Bischöfen, Pfarrern oder
Ordensoberen.19
Daß erstmals in Polen wochenlang
über die Priesterkrise eine öffentliche
Diskussion geführt wurde, verdeutlicht
den Ernst der Lage. Die im „Tygodnik
Powszechny“ erschienenen Beiträge waren jeweils mit ein und demselben Foto
versehen. Es zeigt einen in Soutane bekleideten, im Regen stehenden Priester unter einem aufgespannten Schirm. Die
Gestalt ist in tiefes Dunkel gehüllt, der
Himmel schwarz verhangen. Einzig die
Innenseite des Schirms ist lichthell und
wirft einen blassen Schein auf das Haupt
des in seiner Einsamkeit nicht gänzlich
schutzlos preisgegebenen Priesters.
Auf die breit geführte Diskussion
kann an dieser Stelle nicht detailliert eingegangen werden. Es kamen ehemalige
Priester zu Wort, deren Aussagen sich mit
den Untersuchungsergebnissen von Prof.
Baniak decken. Die Stellungnahmen und
Kommentare zu den Amtsniederlegungen reichen von Verurteilungen bis zu
mehr oder weniger verständnisvollen
Erklärungsversuchen. Sehr hart fallen die
Urteile des Episkopats aus, der - im Unterschied zu seiner relativ milden Reaktion auf die als Informelle Mitarbeiter des
Sicherheitsapparats enttarnten Geistlichen - das Ausscheiden aus dem Priester-

amt allgemein als „Verrat an Christus“
wertet. Bezeichnend ist eine Äußerung des
Posener Erzbischofs Stanisław Gądecki in
seiner diesjährigen Gründonnerstagspredigt, in der er die Aufgabe des Priestertums
einen schlimmeren Verrat nannte als den
Bruch des Eheversprechens. Eine solche
Entscheidung sei ein „Ärgernis“. Und unter Anspielung auf Röm 14,13 fügte er hinzu: „Wer Ärgernis gibt, wird zum Versucher seines Bruders, verletzt Tugend und
Rechtschaffenheit und kann seinen Bruder in einen geistigen Tod führen.“20 Indirekt nahm der Posener Metropolit damit Stellung zu dem kurz vorher erfolgten Schritt des bereits erwähnten, international anerkannten Posener Theologieprofessors Tomasz Węclawski. Am 9.
März 2007 hatte dieser zu seinem Ausscheiden aus dem Priesteramt öffentlich
erklärt: „Aus Gewissensgründen kann ich
in meiner Tätigkeit nicht mehr länger die
kirchliche Institution und Gemeinschaft
repräsentieren.“ Allerdings war Prof.
Węclawski in seiner Erklärung auch darum bemüht, einem möglichen Ärgernis
vorzubeugen, indem er ausdrücklich davor warnte, das eigene Handeln an seiner
Entscheidung auszurichten: „Wer die
Dinge so sieht, den warne ich vor dem
schweren Fehler, sich nicht völlig unabhängig von mir und meinen Beschlüssen
zu entscheiden.“21
Prof. Węclawski sagt nicht im einzelnen, warum er es mit seinem Gewissen
nicht weiter vereinbaren kann, der Kirche als Priester weiterhin zu dienen. Doch
deutet seine Äußerung auf ernste Kon-

Wołanie o wybór (Der Ruf nach freier
Wahl. Interview mit dem Religionssoziologen J.
Baniak), Tygodnik Powszechny v. 18. Februar
2007.

Tygodnik Powszechny v. 15. April 2007
(Notiz)
21
Tomasz Węclawski, Deklaracja (Erklärung),
Tygodnik Powszechny v. 18. März 2007.

19

64

20

Theo Mechtenberg: Krisensymptome in Polens katholischer Kirche
flikte zwischen persönlicher Verantwortung und eingefordertem kirchlichen
Gehorsam, wie sie auch sonst in der Diskussion beklagt wurden. Statt auf die sich
häufenden Amtsniederlegungen in aller
Schärfe zu reagieren, wäre daher eine
selbstkritische Prüfung kirchlicher Amtsführung angebracht. In diesem Sinne
schreibt die Religionspsychologin Justyna Melenowska: „Es wäre gut, wenn die
Kirche die männliche Berufung zum
Priestertum schätzen würde … Stattdessen kann man den Eindruck gewinnen,
daß Symptome eines starken Willens sowie die Unabhängigkeit als Bedrohung
der Tugend des Gehorsams verstanden
werden.“ Sie beruft sich dabei auf Äußerungen ehemaliger Priester, die von der
Kirche „das Bild einer totalitären und bedrohlichen Institution“ entwerfen, welche die „natürlichen Gaben“ und „Charismen“ ihrer Diener nicht zu würdigen
weiß, die es doch „zum Wohle der Gemeinschaft zu nutzen gilt.“ Und sie fragt:
„Auf welchen Weg begibt sich die Kirche,
wenn sie ihn mit vergeudeten Talenten
pflastert?“22
Die mit der kirchlichen Situation in
einer offenen, pluralistischen Gesellschaft sowie mit einer zunehmenden Säkularisierung in Zusammenhang stehen-

den Krisensymptome verlangen eine veränderte Pastoral und kirchliche Selbstdarstellung. In dieser Hinsicht setzte der
neue 57jährige Warschauer Metropolit,
Erzbischof Kazimierz Nycz, ein deutliches Zeichen. Er legte Wert darauf, daß
seine Amtseinführung - ganz gegen sonstige Gewohnheit - ohne jeden kirchlichen Pomp vollzogen wurde. Es fehlten
denn auch am Palmsonntag, dem Tag seines Ingresses, in der Warschauer Kathedrale bis auf den Nuntius und Primas
Glemp kirchliche und auch weltliche
Würdenträger, so daß sein Amtsantritt
„in einem für Warschau völlig neuen Stil
stattfand.“23 Auch sonst unterscheidet
sich Erzbischof Nycz deutlich von seinem vom Amt zurückgetretenen Vorgänger. Anders als dieser hatte er zwölf Jahre
lang jeden Anwerbungsversuch des Sicherheitsdienstes entschieden zurückgewiesen. Auch durch seinen Wahlspruch
„Aus dem Volk und für das Volk“ hebt
er sich vom national-konservativ eingestellten Wielgus ab. Man wird gespannt
sein dürfen, auf welche Weise der als
volksnah, kommunikativ und weltoffen
geltende neue Warschauer Erzbischof auf
die Zeichen der Zeit pastoral zu reagieren versteht.

22
Justyna Melenowska, Duchowny w roli
dziecka (Priester in der Rolle eines Kindes), Tygodnik Powszechny v. 27. Februar 2007.

23
Adam Boniecki, Ciężar nowych czasów
(Die Last neuer Zeiten), Tygodnik Powszechny
v. 15. April 2007.
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Daniel Vogel

Wielka solidarność, wyobrażona
wspólnota czy kulturowy artefakt?
Rozważania o narodzie, państwie i nacjonalizmie

Pomimo wielu kontrowersji dotyczących
momentu, w którym świat podzielony
został na poszczególne narody, większość
uczonych zajmujących się tą problematyką zgadza się, że współczesna koncepcja narodu związana jest z Wielką Rewolucją Francuską. Jak określił to K. Gawlikowski: „od czasu Wiosny Ludów ugruntowało się w Europie przekonanie, iż
ludzkość składa się z narodów, które winny być traktowane jako równe i suwerenne”, tak więc „w codziennym myśleniu
politycznym i publicystyce naród stał się
dla dużej części Europejczyków niemalże tak samo fundamentalną formą postrzegania, jak czas i przestrzeń” (1984,
cyt. za: Zdybel (red.) 1998, s. 9). Można
tutaj również dodać, że oprócz „myślenia
politycznego” i „publicystyki” pojęcia
narodu i nacjonalizmu stały się jednym
z podstawowych tematów rozważań
współczesnej filozofii, socjologii, antropologii i nauki o kulturze.
O ile jednak pojęcie narodu funkcjonuje dzisiaj w sferze prób jego opisu (zdefiniowania), o tyle pojęcie nacjonalizmu
pojawia się zazwyczaj jako kategoria zdecydowanie negatywna, niepożądana,

66

wręcz destrukcyjna. W 85. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości Jan
Nowak-Jeziorański wyraził się o nacjonalizmie w następujący sposób:
Nacjonalizm jest ideologią, która w
oczach jego wyznawców uwalnia ich
dążenia od hamulców natury etycznej.
Własny naród stoi ponad wszelkimi innymi wartościami. Jest celem nadrzędnym, któremu należy podporządkować
wszystko inne, a więc własne dążenia,
ambicje i plany, interesy osobiste, partykularne i klasowe. Określenie interesu narodowego jako celu nadrzędnego
uwalnia od norm etycznych i moralnych w dążeniu do niego. Korzenie takiej orientacji tkwią w pojmowaniu postępu jako nieustannej walki gatunków.
Zwycięża w niej silniejszy, niszcząc słabszego. Dążąc do prymatu własnych interesów kosztem innych, nacjonalizm
stał się źródłem konfliktów prowadzących do wojen i tragedii ludzkich, jak
działo się wielokrotnie w czasach mego
pokolenia. Wystarczy przypomnieć losy
nacjonalizmu w najbardziej zdeprawowanej postaci, jaką były hitleryzm w
Niemczech i faszyzm u Mussoliniego,
a z przykładów ostatnich – tragiczny
koniec nacjonalizmu serbskiego i losy
Miloszevicia (Jeziorański 2003, s. 15).
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Negatywne postrzeganie zjawiska nacjonalizmu, jak zauważa Lech Zdybel,
spowodowane jest faktem znacznego wyprzedzenia przez dynamiczne zmiany w
rzeczywistości polityczno-społeczno-narodowej sfery refleksji nad nią i zdolności jej właściwego opisu. Niektórzy autorzy zajmujący się problematyką narodu
nie dostrzegają konieczności rozróżnienia nacjonalizmu i szowinizmu, ksenofobii czy też rasizmu, niejednokrotnie
traktując te kategorie zamiennie (por.
Zdybel 1998, s. 10).
Wydaje mi się, że aby przybliżyć problematykę związaną z próbami zdefiniowania pojęć takich jak naród, tożsamość
narodowa i nacjonalizm, warto rozpocząć od odczytu Ernesta Renana zatytułowanego Co to jest naród 1 , wygłoszonego
w Sorbonie 11 marca 1881 r. Renan stwierdza w nim, na samym początku, że:
Narody, w naszym rozumieniu, to coś
w zasadzie nowego w historii. Starożytność nie znała ich wcale. Egipt, Chiny,
Chaldea – kraje te nie znajdowały się na
żadnym poziomie rozwoju narodowego. To były stada prowadzone przez Synów Słońca czy Synów Nieba. Nie było
w ogóle obywateli egipskich, nie było też
obywateli chińskich (Renan 1998, s.
198).

Dodaje on, że co prawda w starożytności klasycznej istniały republiki, nie
miały one jednak nic wspólnego z naszym
rozumieniem narodu. Jakie jest więc owo
„nasze rozumienie” słowa „naród”? Aby
udzielić odpowiedzi na to pytanie, Renan
stara się wziąć pod uwagę czynniki takie jak
Tekst odczytu zamieszczony został w Oeuvres complčtes, t. 1, Paris 1947, s. 887-906. Wydanie
polskie w przekładzie Stanisława Jedynaka: Renan 1998.
1

rasa, język, religia, wspólnota interesów,
geografia. Każdy z tych czynników przyczynia się do określenia danego narodu,
żaden z nich nie stanowi jednak, sam w
sobie, o powołaniu go do istnienia.
Czynnik rasowy, trwalszy co prawda
od wywodzących się z feudalizmu książęcych małżeństw czy też podziałów kongresów dyplomatów, doprowadzić może
do tworzenia prawa pierwotnego, nieróżniącego się zbytnio od boskiego prawa
królów, co z kolei przyczynia się do powstawania wielu niebezpieczeństw grożących postępowi. Język, pomimo że zbliża ludzi i niejako „zaprasza do jednoczenia się”, również nie jest jedynym, najważniejszym elementem decydującym o istnieniu narodu. Są bowiem kraje, takie jak
Stany Zjednoczone i Wielka Brytania, w
których używa się tego samego języka, ale
które tworzą przecież osobne narody. Są
też kraje, w których mówi się kilkoma językami, tak jak w Szwajcarii, ale które stanowią jeden naród. Renan podkreśla tutaj, że: „W człowieku jest jeszcze coś wyższego od języka: jest to wola” (Renan
1998, s. 207). Tak więc dzięki tej woli
Szwajcarzy, pomimo różności swych języków, są narodem. Religia, według Renana, również nie stanowi wystarczającego podłoża dla ukształtowania się nowoczesnego narodu. W początkowych okresach rozwoju cywilizacji obrzędy religijne były w zasadzie obrzędami ograniczonymi i zależnymi od bardzo wąskiej grupy społecznej. W starożytnych Atenach
religia była kultem ich mitycznych twórców, nie niosła ze sobą żadnej „teologii
dogmatycznej”, była jednak formą utożsamiania się z daną cywilizacją. Wspólnota interesów, pomimo iż odgrywa dużą
rolę w kształtowaniu się więzi między-
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ludzkich, prowadzi w zasadzie tylko do
zawarcia określonych umów handlowych. W przypadku narodowości, jak
określa to Renan, „występuje element
uczuciowy”. Według niego „narodowość
ma zarówno ciało, jak i duszę” (Renan
1998, s. 209). Geografia z kolei, mająca
duży wpływ na dokonujące się przemiany historyczne, nie może być traktowana
jako naturalny czynnik świadczący o
przynależności narodowej. Granice narodów nie są wypisane na mapie, narody nie
mogą rościć sobie prawa do powiększania
zamieszkiwanych terytoriów. Renan
stwierdza, że nie ziemia, a człowiek jest
„wszystkim w wykształcaniu się świętej rzeczy, którą zwie się narodem” (Renan 1998,
s. 209). To nie czynniki materialne, a oddziaływania historyczne i poczucie więzi
duchowej odgrywają tu decydującą rolę.
Czymże wobec tego jest naród? Możemy go określić jako pewną „zasadę duchową”, która opiera się na dwóch elementach: wspólnym posiadaniu bogatej
tradycji oraz pragnieniu życia we wspólnocie i kontynuowaniu niepodzielnego
dziedzictwa. Renan ujmuje to w następujący sposób:
Naród jest […] wielką solidarnością, stanowiącą rezultat procesu poświęcenia,
a także rezultat poczuć związanych z gotowością do poświęceń. Naród wymaga
dla swego istnienia tradycji. W teraźniejszości jednak zasada narodowa wyraża
się w namacalnym fakcie: dobitnej zgodzie i pragnieniu kontynuowania wspólnego życia (Renan 1998, s. 210).

Definiując naród w ten sposób, Renan
przenosi ciężar ze sfery instytucjonalnej
i materialnej na sferę ludzką. To ludzie,
ich dziedzictwo kulturowe i chęć bycia
razem, tworzą naród, i nie są oni w tym
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względzie bynajmniej uzależnieni od
rasy, języka, religii czy też usytuowania
geograficznego.
Wykład prowadzony przez francuskiego filozofa miał miejsce ponad sto dwadzieścia lat temu i pomimo że wiele spośród przedstawionych tam koncepcji nie
straciło na aktualności, trudno jest nam
dzisiaj przyjąć jego punkt widzenia w bezkrytyczny sposób. Należy pamiętać o
tym, że pod koniec XIX wieku zachodnie
mocarstwa kontrolowały większość powierzchni ziemi. Idee Ernesta Renana
dotyczące narodu, jego dziedzictwa i swoistego ducha ograniczone były w zasadzie
wyłącznie do krajów należących do kultury europejskiej. Renan nie brał pod
uwagę grup etnicznych stanowiących
potencjalne narody, które miały powstać
z byłych kolonii i które kulturowo były
zupełnie odmienne od narodów europejskich. Stąd na przykład Renan przekonany był o znikomym wpływie religii na
kształt współczesnego narodu i o konieczności sprowadzenia jej do sfery osobistej.
Historia XX wieku pokazała jednak, że
istnieje wiele nowo powstałych państw,
których funkcjonowanie bądź całkowicie
(tak jak w przypadku niektórych państw
islamskich), bądź w znacznym stopniu
opiera się na dogmatach religijnych. Stąd
też współcześni myśliciele zajmujący się
problematyką narodu starają się podejść
do niej z nieco innej strony. Przykładem
może tu być Ernest Gellner, którego dzieło Narody i nacjonalizm (wyd. polskie 1991)
uważane jest obecnie za klasykę literatury związanej z tą tematyką. Autor tej książki, budując teorię opartą na założeniu, iż
w procesie rozwoju ludzkość przeszła
przez trzy stadia: preagrarne, agrarne i
industrialne, stara się przedstawić mecha-
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nizm powstawania narodów i przyczyny
rozprzestrzeniania się nacjonalizmów.
Gellner zaczyna swoją pracę od prób
ogólnego zdefiniowania pojęć takich jak
nacjonalizm, państwo czy też naród. Nacjonalizm, według Gellnera, jest przede
wszystkim „zasadą polityczną, która głosi, że jednostki polityczne powinny pokrywać się z jednostkami narodowościowymi” (Gellner 1991, s. 9). Zasada ta jest
jednak często naruszana, granice państwa
nie zawsze obejmują wszystkich rodaków,
czasami zaś obejmują inne grupy. Bardzo
często ma to miejsce jednocześnie. Gellner zwraca uwagę na jedną ze szczególnych sytuacji naruszania zasady nacjonalizmu, sytuację, w której rządzący należą
do innego narodu niż rządzeni. Zdarza
się to wówczas, gdy terytorium narodowe staje się częścią większego imperium.
Nacjonalizm jest więc jedną z teorii politycznego legitymizmu, według której niedopuszczalne jest, by granice etniczne
przecinały się z granicami politycznymi.
Niedopuszczalne również jest, by owe
granice etniczne oddzielały rządzących
od reszty obywateli.
Problem z nacjonalizmem polega na
tym, że, jak twierdzi Gellner, sprzeciwia
mu się sama natura: liczba potencjalnych
narodów znacznie przerasta liczbę możliwych państw, tak wiec niemożliwe jest
zaspokojenie wszystkich nacjonalizmów
(przynajmniej jednocześnie). Problemem
jest również współistnienie na tym samym terytorium różnych grup etnicznych. Grupa dominująca, aby móc stosować się do zasady nacjonalizmu preferującej etniczną homogeniczność, musiałaby doprowadzić do sytuacji, w której inne
grupy zostają eksterminowane, wypędzone lub też zasymilowane. Trudno nie za-

uważyć, że w historii sytuacje takie miały
i nadal mają miejsce. Wynika z tego jednak, że pokojowe wdrożenie nacjonalizmu jest niesłychanie trudne.
Próbując zdefiniować zasadę nacjonalizmu, Gellner posłużył się pojęciem państwa i pojęciem narodu. Starając się wyjaśnić, czym jest państwo, Gellner odwołuje się do znanej, aczkolwiek kontrowersyjnej propozycji Maksa Webera:
[P]aństwo to społeczne działanie, które
ma monopol na prawomocne użycie
siły. Idea przedstawia się prosto i przekonująco. W dobrze zorganizowanych
społeczeństwach, tj. takich, w jakich
większość z nas żyje lub chciałaby żyć,
przemoc prywatna czy klasowa jest
czymś nielegalnym. Dopuszcza się konflikty, ale ich rozstrzyganie siłą indywidualną lub grupową uchodzi za występek. Do siły wolno uciekać się tylko władzy politycznej i tym, którzy zostali do
tego upoważnieni. Tę ostateczną sankcję, służącą utrzymaniu porządku, może
stosować wyłącznie specjalna instytucja;
instytucja dająca się łatwo zidentyfikować, scentralizowana i zdyscyplinowana. Instytucja ta to właśnie państwo
(Gellner 1991, s. 12).

Definicja ta wydaje się całkiem słuszna, współczesne państwo charakteryzuje
się podziałem i organizacją pracy, wdrażaniem społecznego ładu z wyodrębnionymi w tym celu organami porządkowymi, takimi jak policja czy też sądownictwo. Jak twierdzi Gellner, „to one są państwem” (Gellner 1991, s. 12). Istnienie państwa, rozumianego w tym sensie, związane jest z przejściem społeczeństwa ze stadium agrarnego, w którym jest ono opcją,
do stadium industrialnego, w którym jesteśmy niejako na nie skazani. Dzieje się
tak dlatego, że państwa industrialne za-
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wsze odznaczają się sporymi rozmiarami,
co z kolei wiąże się ze skomplikowanym
podziałem pracy sterowanym przez jakąś
centralną jednostkę. Istnienie takich scentralizowanych jednostek politycznych
przyczynia się do powstania, choć nie w
każdym przypadku, nacjonalizmu. Nacjonalizm objawia się więc tylko w sytuacjach, w których istnienie państwa przyjmowane jest za rzecz naturalną i niepodlegającą dyskusji.
Choć we współczesnym świecie istnienie państwowości traktuje się jako rzecz
oczywistą, możliwe jest, głównie dzięki
pracy antropologów, wyobrażenie sytuacji, w której mamy do czynienia z brakiem państwowości (Gellner przytacza tu
przykład różnych form organizacji plemiennych, które należy uznawać za bezpaństwowe). Inaczej przedstawia się sytuacja z narodem; we współczesnym świecie trudno jest wyobrazić sobie sytuację
braku narodowości. Czym jednak tak
naprawdę jest narodowość? Wydaje mi
się, że w tym wypadku definicja, jaką dostarcza nam Gellner, nie różni się zbytnio od definicji Ernesta Renana. Według
niego „dwie osoby należą do tego samego narodu, jeżeli – i tylko jeżeli – uczestniczą w tej samej kulturze” (Gellner 1991,
s. 16). Przez kulturę rozumiemy tutaj pewien system znaków, idei, skojarzeń bądź
też sposobów zachowania i porozumiewania się. Oprócz tego „dwie osoby należą do tego samego narodu, jeżeli – i tylko
jeżeli – uważają, że należą do tego samego narodu” (Gellner 1991, s. 16). Innymi
słowy, to człowiek stwarza narody, są one
efektem jego lojalności, poczucia więzi ze
swoimi „rodakami”.
Gellner stwierdza jednak, że podejście
Renana – sugerujące, iż narody to grupy,
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które same z siebie chcą tworzyć wspólnoty – jest zbyt szerokie. Owszem, narody z pewnością są grupami, które dążą do
uzyskania własnej odrębności, chcą rządzić się swoimi własnymi prawami, ale:
[T]o samo da się powiedzieć (na nieszczęście dla definicji) o wielu klubach,
gangach, konspiracjach, partiach, zespołach, nie wspominając już owych
licznych zrzeszeń i społeczności epoki
preindustrialnej, które powstawały i
określały się nie według zasad narodowościowych, a często wręcz w opozycji
do nich. Wola, zgoda, utożsamianie się
są czymś, co wychodzi często na ludzką
scenę, jakkolwiek prawie zawsze w towarzystwie strachu, kalkulacji i interesu
(Gellner 1991, s. 70).

Widzimy więc, że element woli, chociaż ważny, nie wystarcza do zdefiniowania narodu. W obecnych czasach, zdominowanych przez nacjonalizm, preferuje
się grupy narodowościowe, zaspokajające potrzebę identyfikacji i przynależności, pomniejsza się jednak niejednokrotnie znaczenie grup innego typu.
Podobnie, według Gellnera, przedstawia się sprawa z kategorią kulturową, drugim z elementów zaproponowanych
przez Ernesta Renana. Gellner zwraca
uwagę na to, iż:
Historia naszego gatunku obfitowała i
obfituje w zróżnicowania kulturowe.
Ich granice są czasem wyraźne, czasem
zaś rozmyte; wzorce bywają proste i dobitne, bywają też złożone i zagmatwane
[…] to bogactwo zróżnicowań nie pokrywa się – i nie może się pokrywać – z
granicami całości politycznych (jurysdykcjami faktycznych władz), ani też z
granicami całości powstałych w wyniku
demokratycznego sakramentu woli i
zgody (Gellner 1991, s. 71).

Daniel Vogel: Wielka solidarność, wyobrażona wspólnota...
Gellner odwołuje się tutaj do pojęcia
„kultury wyższej”, rozumianej jako pewnego rodzaju ujednolicony system komunikowania się, dla którego fundamentalne znaczenie mają piśmiennictwo i wykształcenie. Kultura ta charakterystyczna
jest dla społeczeństwa industrialnego,
opartego na technologii i ciągłym rozwoju, wymagającego zmiennego podziału
pracy i niezwykłej mobilności. Członkowie takiego społeczeństwa muszą mieć za
sobą określony trening, gwarantujący rozumienie podręczników czy też różnego
rodzaju instrukcji. Trening taki, w formie
ogólnej, dostępnej dla wszystkich, możliwy jest tylko w sytuacji, gdy kontrolę nad
nim sprawuje państwo. Nawet jeżeli
szkolnictwo znajduje się w pewnym stopniu w rękach prywatnych, to państwo
odpowiedzialne jest za odpowiedni poziom kształcenia. Edukacja jest wiec „znacjonalizowana”, łączy ona w sobie elementy państwa i kultury.
Skoro więc ani kultura, ani wola nie
są wystarczające dla zdefiniowania narodu, czy istnieją jeszcze inne elementy,
dzięki którym istniałaby możliwość stworzenia takiej definicji? Gellner zwraca
nam uwagę na pewien paradoks: „narody da się zdefiniować tylko w kategoriach
właściwych epoce nacjonalizmu, a nie –
jak można by się spodziewać – na odwrót” (Gellner 1991, s. 71). Przyczyną takiego stanu rzeczy jest to, że kultura wyższa, kojarzona z systemem oświaty, jest
jedyną zbiorowością, z którą się utożsamiamy. Kultura ta jest z kolei podłożem
nacjonalizmu. Gellner podkreśla to jeszcze raz, stwierdzając, że:
Nacjonalizm stwarza narody, a nie na
odwrót. Oczywiście, czyni on użytek z
wcześniejszej, historycznie odziedziczo-

nej proliferacji kultur (czy też zasobów
kulturowych), jest to jednak użytek niesłychanie selektywny. Najczęściej dochodzi do radykalnych przeobrażeń.
Ożywia się martwe języki, wymyśla tradycje, wskrzesza fikcyjną pierwotną czystość (Gellner 1991, s. 72).

Nacjonalizm jednak, sprawiający niejednokrotnie, że społeczeństwa „wielbią
się bezkrytycznie”, nie jest absolutnie
bezstronny. Jak dodaje Gellner, jednym
z największych oszustw nacjonalizmu jest
to, że narzuca się kulturę wyższą społeczeństwu, w którym wcześniej rozkwitały kultury niższe. Rezultatem tego jest
powstanie anonimowej, bezosobowej
zbiorowości, na którą składają się jednostki związane ze sobą wspólną kulturą.
Kultura ta wyparła czy też wręcz zniszczyła wcześniejszy system oparty na kulturach ludowych. Nacjonalizm jednak nigdy się do tego nie przyznaje, twierdzi
wręcz coś zupełnie przeciwnego. Jak pisze Gellner, „nacjonalizm dokonuje zwykle swych podbojów w imię rzekomej
kultury ludu” (Gellner 1991, s. 74). Oczywiście, elementy ludowe są w owej masowej kulturze wyższej obecne, w postaci
pieśni, tańców, strojów ludowych, są to
jednak elementy zapożyczone i niejednokrotnie stylizowane. Ale to dzięki nim
nacjonalizm i ci, którzy w niego wierzą,
są głęboko przekonani o tym, że kultura
ludowa podlega z jego strony ochronie i
wsparciu.
Ponieważ w książce Narody i nacjonalizm
Gellner wielokrotnie podkreśla, że obecnie żyjemy w epoce nacjonalizmu, trudno nie zadać sobie pytania, jaka może być
jego przyszłość. Autor, wdając się w spekulacje, przedstawia nam dwie teorie: teorię konwergencji, w której różnice kultu-
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rowe sprowadzone zostają do poziomu
różnic fonetycznych między poszczególnymi językami2 , i teorię niewspółmierności, w której różnice kulturowe albo zachowane zostają na poziomie epoki agrarnej, albo są jeszcze bardziej wyeksponowane3 . Jak ma to miejsce w przypadku
większości przeciwstawnych poglądów
czy teorii, prawda lokuje się z reguły
gdzieś pośrodku. Z jednej strony jesteśmy
świadkami „umiędzynarodawiania” wielu sfer naszego życia, specjaliści danej
dziedziny nauki czy też techniki nie odczuwają specjalnych barier wynikających
z przynależności narodowej i podróżują
bez przeszkód po całym świecie. Z drugiej strony współczesne państwo industrialne musi uszanować różnice kulturowe tam, gdzie one przetrwają. Choć, jak
dodaje autor, nie uda nam się prawdopodobnie zachować minionej żywiołowości
kultur ludowych, nie zanosi się na to, by
ludzie mieli się tych kultur wyrzekać bądź
też o nich zapominać.
Teoria ta związana jest z pewnym „nasyceniem”; industrializacja, rozwój handlu, podział
pracy – zaczynają dominować nad różnicami
kulturowymi. Język nie jest już tylko wyznacznikiem danej kultury, staje się czymś w rodzaju
„waluty werbalnej”, koniecznej przy międzynarodowych kontaktach handlowych. Kultura wyższa zaczyna podlegać wiec coraz bardziej dynamicznemu procesowi globalizacji, doprowadzając do osłabienia wpływu i znaczenia nacjonalizmu.
3
Teoria niewspółmierności jest teorią przeciwną do teorii konwergencji; według niej dochodzi do wyeksponowania różnic kulturowych, co
w skrajnej postaci doprowadza do sytuacji, w której każda kultura ma swoje własne standardy
dotyczące tego, co dobre, tego, co złe; tego, co
realne, i tego, co nierealne. Żadna kultura nie
może być więc oceniana za pomocą standardów
należących do kultury innej.
2
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Jan Nowak-Jeziorański ostrzega nas
przed negatywnymi skutkami ideologii
nacjonalizmu, stawiającej „własny naród” ponad innymi. Przeciwieństwem tej
ideologii miałby być patriotyzm, który
jest „wysoką wartością moralną, bo uczucie przywiązania do własnego kraju nie
idzie w parze z nienawiścią czy wrogością
do innych”. Według Jeziorańskiego:
Patriotyzm mieści w sobie szacunek i
sympatie wobec patriotyzmu innych. W
przeciwieństwie do nacjonalizmu, patriotyzm nie jest konfliktogenny. Wręcz
przeciwnie – towarzyszy mu często,
choć nie zawsze, poczucie solidarności
z ruchami patriotycznymi innych narodowości. Podsumowując, można skrótowo powiedzieć, że patriotyzm jest cnotą, nacjonalizm – grzechem (Jeziorański
2003, s. 15).

Ernest Gellner porównuje te dwa pojęcia w nieco inny sposób:
[P]rzywiązanie do własnej grupy nie musiało czekać na powstanie gospodarki
industrialnej, by móc się zamanifestować. I jeśli ktoś nazwie je „patriotyzmem”, chętnie przyznam, że pewna
doza tak pojmowanego patriotyzmu
stanowi odwieczną cząstkę egzystencji
człowieka […] Utrzymuję natomiast stanowczo, że nacjonalizm jest bardzo
szczególną odmianą patriotyzmu – odmianą szerzącą się tylko w bardzo szczególnych warunkach społecznych, a mianowicie w warunkach takich, jakie wytworzyły się dopiero we współczesnym
świecie. Nacjonalizm opowiada się za
grupami homogenicznymi, za grupami
opartymi na wspólnej kulturze, która
stara się zachować status kultury wyższej
i dysponuje orężem pisma. Są to grupy
wielkie; w przeciwnym razie nie sposób
utrzymać odpowiedniego systemu
oświaty, upowszechniającego ową kul-
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turę w całej populacji. Są to jednocześnie grupy o niesłychanie ubogiej strukturze wewnętrznej; brak w nich ogniw
pośrednich i jednostki czerpią swe poczucie przynależności z uczestnictwa w
pewnym kulturowym stylu, a nie z
uczestnictwa w życiu jakiejś pomniejszej
wspólnoty. Powtórzmy raz jeszcze: nie
da się zrozumieć nacjonalizmu nie
uwzględniając takich kategorii, jak homogeniczność, anonimowość, umiejętność czytania i pisania (Gellner 1991, s.
165).

Na uwagę w powyższym opisie zasługuje fakt, iż nacjonalizm, w ujęciu Gellnera, nie jest przedstawiony jako zjawisko
negatywne. Nowoczesna gospodarka,
związana z industrializacją, nie byłaby w
stanie obejść się bez scentralizowanych
struktur państwa. Nacjonalizm, będąc
produktem owej (ery) industrializacji, jest
więc we współczesnym świecie zjawiskiem
nieuchronnym.
Benedict Anderson, podobnie jak Ernest Gellner, utożsamia powstawanie narodów z procesem industrializacji zhierarchizowanego feudalizmu. Jego praca
Wspólnoty wyobrażone (wyd. polskie 1997) to
także próba ukazania filozofii narodu,
powstającego w wyniku realizowania się
pewnej historycznej logiki. Według niej
współczesne społeczeństwa charakteryzują się spadkiem znaczenia religii i zwrotem w stronę kultury. To ona wytwarza,
kontroluje i legitymizuje naród. Religia,
będąca podstawą wiążącą społeczeństwa
w epoce przednarodowej, zostaje niejako
zastąpiona przez kulturę narodową i sam
naród. Kluczową rolę, jak twierdzi Anderson, odgrywa w tej kulturze rozwój piśmiennictwa, zwłaszcza w postaci druku.
Próbując zdefiniować pojęcia nacjonalizmu i narodu, Anderson odwołuje się

między innymi do Toma Nairna, określającego nacjonalizm jako „nieuleczalną
patologię nowożytnego rozwoju historycznego” (Nairn 1977; cyt. za: Anderson
1997, s. 19). Problem z nacjonalizmem
polega na tym, że próbuje się go przedstawiać jako pewną ideologię, czego wyrazem jest częsta pisownia tego słowa
przez duże N. Budzi to wśród wielu uzasadnione obawy, czego najlepszym wyrazem jest wypowiedź Czesława Miłosza na
jednym ze spotkań autorskich: poeta pytany o problematykę nacjonalizmu
stwierdził, że za każdym razem, kiedy widzi wyrazy „naród” i „nacjonalizm” pisane przez duże N, natychmiast staje się
podejrzliwy4 . Według Andersona, sprawę
ułatwiłoby znacznie potraktowanie nacjonalizmu jako czegoś, co ma więcej
wspólnego ze swoistą „religią” czy też
„pokrewieństwem” niż z „liberalizmem”
bądź też „faszyzmem”. Być może dlatego skłania się on ku definicjom wywodzącym się z antropologii, według których
naród to „wyobrażona wspólnota polityczna, wyobrażona jako nieuchronnie
ograniczona i suwerenna” (Anderson
1997, s. 19). Wspólnota ta jest wyobrażona, ponieważ „członkowie nawet najmniej licznego narodu nigdy nie znają
większości swoich rodaków, nie spotykają ich, nic nawet o nich nie wiedzą, a
mimo to pielęgnują w umyśle obraz
wspólnoty” (Anderson 1997, s. 19)5 . Ponadto:
4
Spotkanie to miało miejsce w Krakowie, w
Ośrodku Studiów Polonijnych na zamku Przegorzały dnia 24 lipca 2003 r.
5
Anderson nawiązuje tu także do pracy
Hugh Setona-Watsona Nations and States. An Enquiry into the Origins of Nations and the Politics of Nationalism, Westview Press, Boulder, Colorado 1977,
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Narody wyobrażane są jako wspólnoty
ograniczone, ponieważ nawet największe z nich, liczące nawet miliard żywych
istot ludzkich, zajmują skończony,
choćby i rozciągliwy obszar, poza którym żyją inne narody […] Narody wyobrażane są jako wspólnoty suwerenne,
ponieważ pojęcie to powstało w czasach,
kiedy Oświecenie i rewolucja podważyły legitymizację uświęconych, hierarchicznych monarchii dynastycznych
[…] Wreszcie, naród wyobrażany jest
jako wspólnota, ponieważ, mimo panujących w nim faktycznej nierówności i
wyzysku, traktowany jest zawsze jako
głęboki, poziomy układ solidarności
(Anderson 1997, s. 20-21).

To właśnie owo poczucie solidarności
i przekonanie o przynależności do danego narodu było przez ostatnie dwieście lat
przyczyną tego, że ludzie nie tylko zabijali w imię tej „wyobrażonej wspólnoty”,
ale byli gotowi oddać za nią swoje własne
życie. Według Andersona, przyczyna takiego stanu rzeczy leży w nacjonalizmie,
a w szczególności w jego kulturowych
korzeniach.
Formułując pojęcie wspólnoty wyobrażonej, Anderson odnosi się do Ernesta Renana, który twierdzi, że istotą narodu jest to, aby „wszystkie jednostki
wchodzące w jego skład miały ze sobą
wiele wspólnego, a także aby o wielu sprawach (je różniących) zapomniały” (Renan 1998, s. 201). Widzimy więc, że nie
tylko pamięć i wspólne dziedzictwo mają
tu decydujące znaczenie, ale także umiejętność i wola zapominania, zwłaszcza o
wydarzeniach mogących przeszkodzić w
w której autor stwierdza, że „naród istnieje, kiedy znacząca liczba ludzi traktuje samych siebie
jako jego członków lub też zachowuje się tak, jakby nimi była” (s. 5).
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tworzeniu się wspólnoty6 . Anderson nawiązuje również do Ernesta Gellnera, który stwierdził, że nacjonalizm nie może
być bezpośrednio utożsamiany z przebudzeniem się narodów ku samoświadomości, jako że często „wynajduje on narody
tam, gdzie one nie istnieją” (Gellner 1964,
s. 169). Krytykując jednak to sformułowanie, Anderson pisze, że Gellner rozumie
pojecie „wynalezienie” jako „fabrykowanie” czy też „fałszowanie”, podczas gdy
właściwszym odpowiednikiem byłoby tu
„wyobrażanie sobie” bądź też „tworzenie”. Różnica polega na tym, że według
Gellnera mogą istnieć wspólnoty, które
są przeciwstawiane narodom (jedne są
fałszywe, inne prawdziwe), dla Andersona natomiast wspólnoty wyobrażane są
na różne sposoby, trudno jest więc mówić tutaj o jakichkolwiek przeciwieństwach.
Jak wspomniałem powyżej, kluczową
rolę w tworzeniu się narodów odegrały,
według Andersona, ugruntowanie się
ustroju kapitalistycznego oraz rozwój i
rozpowszechnienie druku. Te dwa elementy mogą być ze sobą bardzo łatwo
powiązane. Ponieważ w kapitalizmie o
wszystkim decydują prawa rynku, słowo
pisane w bardzo krótkim czasie stało się
towarem. Jak zauważają Lucien Febvre i
Henri-Jean Martin, przemysł drukarski
od XVI wieku stał się jednym z bardziej
dochodowych przedsięwzięć (por. Febvre, Martin 1976, s. 260). Znaczący jest
tutaj również fakt, że od momentu, kiedy przemysł drukarski zaczął się dynamicznie rozwijać, nastąpił zwrot od od6
Renan wspomina tu o Nocy Świętego Bartłomieja i o masakrach na południu Francji w
XII wieku.
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biorców dwujęzycznych, posługujących
się łaciną, w stronę ludzi jednojęzycznych, posługujących się tylko i wyłącznie
językiem ojczystym. Konsekwencją popularyzacji druku w rodzimych językach
było stworzenie podstaw świadomości
narodowej. Anderson stwierdza, że języki druku przyczyniły się do rozbudzenia
świadomości narodowej na trzy sposoby.
Po pierwsze, stworzyły one pewnego rodzaju obszar komunikowania się pomiędzy językami rodzimymi a łaciną. Czytelnicy posługujący się nimi, pomimo że języki te charakteryzowały się różnymi odmianami, zaczynali zdawać sobie sprawę
z tego, że istnieją setki tysięcy użytkowników danego języka, do których i oni
należą. To poczucie z czasem przerodziło
się w świadomość przynależności do wyobrażonej wspólnoty narodowej posługującej się tym samym językiem. Po drugie,
kapitalistyczne drukarstwo zaczęło utrwalać poszczególne języki, które oprócz dominującej dotychczas formy mówionej
zyskały postać dokumentu, który mógł
być wielokrotnie powielany. Po trzecie,
drukarstwo kapitalistyczne przyczyniło
się do stworzenia języków władzy, które
różniły się od starych, rodzimych języków
urzędowych. Doprowadzało to stosunkowo często do wyłonienia się dominujących odmian danego języka. Przykładem
może być Hochdeutsch czy też Queen’s English.
Odmiany te zapewniały sobie, właśnie
dzięki ich formie drukowanej, pewnego
rodzaju polityczno-kulturową wyższość
nad pozostałymi odmianami danego języka (por. Anderson, s. 54-55).
W odróżnieniu od Ernesta Gellnera i
Benedicta Andersona Eric Hobsbawm,
jeden z najbardziej znanych współczesnych historyków, pisząc o narodzie, kon-

centruje się nie tyle na samym procesie
powstawania poszczególnych narodów,
ile na potrzebie tworzenia nowych tradycji, które byłyby w stanie nadążyć za zmianami społeczeństwa industrialnego.
Hobsbawm zgadza się z Gellnerem, że
naród jest pewnego rodzaju konstruktem,
stworzonym przez Nacjonalizm (por.
Hobsbawm 1990). Zwraca on jednak uwagę na problem, który nie został podjęty
przez Gellnera: dlaczego nacjonalizm jest
często wspierany przez narodową kulturę i tradycję? Odpowiedzią na to może być
zaproponowana przez niego teza, iż tradycja ta jest również pewnego rodzaju
konstruktem: została ona wynaleziona
tak, by z jednej strony mogła być zaakceptowana przez ciągle zmieniającą się rzeczywistość, z drugiej jednak strony stara
się uchwycić te elementy życia, które
wydają się niezmienne. Poprzez to odwoływanie się do owych niezmiennych elementów tradycja, a wraz z nią nacjonalizm,
przejmują kontrolę nad przeszłością w taki
sposób, by ta służyć miała ich sprawie (por.
Hobsbawm, Tanger 1983, s. 13-14).
Według Hobsbawma ważne jednak
jest, aby odróżnić „tradycję” od „zwyczaju”, który jest często elementem dominującym w tak zwanych „tradycyjnych społeczeństwach”. „Tradycję”, jak ujmuje to
Hobsbawm, cechuje swoista niezmienność. Na taką niezmienność nie może
sobie pozwolić „zwyczaj”, który pomimo
że narzuca pewne ograniczenia na zmieniającą się rzeczywistość (możemy mówić
np. o zwyczajach w handlu), utożsamia
się ze zmianą, z działaniem. Hobsbawm
ilustruje tę różnicę następującym przykładem: odnosząc się do sądu, stwierdza on,
że „zwyczaj” jest tym, co sędziowie robią,
„tradycja” z kolei kojarzy się z peruką,
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szatami i innymi formalnymi przedmiotami czy też praktykami związanymi z ich
profesją. Niemniej jednak musimy zdawać sobie sprawę z tego, że zwyczaj i tradycja są ze sobą ściśle związane. W sytuacji, kiedy odchodzi się od określonych
zwyczajów, wiąże się to nieuchronnie ze
zmianą tradycji.
Hobsbawm zauważa również, że wynajdowanie tradycji wiąże się bezpośrednio z procesem formalizacji i rytualizacji, którego cechą charakterystyczną jest
odnoszenie się do przeszłości. Pomimo
że przybiera on różne formy, wydaje się
czymś nieodłącznym. Z kolei w sytuacji,
w której przeszłość miała służyć danej
ideologii bądź też ruchom nacjonalistycznym, musiała ona zachować ciągłość. Bardzo często spotykamy się z przypadkami,
gdzie ciągłość ta była wymyślana. Z reguły miało to miejsce wtedy, gdy konieczne
było sięganie do czasów zamierzchłych,
wykraczających poza udokumentowane
wydarzenia historyczne, mających jednak
ogromne znaczenie w procesie tworzenia
określonej tożsamości narodowej. Przykładem może tu być powstawanie fikcji
literackiej opartej na autentycznych postaciach (Boadicea, Vercingetorix) bądź
też fałszerstwach (mity o Osjanie, średniowieczne manuskrypty czeskie). Tworzeniu się tożsamości narodowej towarzyszyło powstanie szeregu nowych symboli,
takich jak hymn, godło czy też flaga narodowa. Istotnym elementem jest tutaj
fakt, że zarówno odwoływanie się do motywów z czasów zamierzchłych, jak i wynajdywanie współczesnych symboli nie
przebiega w sposób przypadkowy. Dotyczy to zwłaszcza przeszłości, która przedstawiana jest nie w takiej postaci, w jakiej
istnieje w pamięci ludzkiej, lecz tak, jak
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czynią to powołane do tego celu instytucje. To one odpowiedzialne są za wybór,
opisanie, zobrazowanie i popularyzowanie historii. Nie jest więc tutaj zaskoczeniem fakt, że skoro instytucje te powoływane są do życia przez państwo, będące
siedzibą „narodu”, tworzona przez nie
wizja przeszłości, wspierana wynajdywaną tradycją, oprócz tego, że jest przeszłością, spełnia jeszcze dodatkowo ważną
funkcję społeczną i ideologiczną, służąc
tym, którzy ją tworzą.
Oprócz przedstawionych powyżej
koncepcji współczesnych filozofów zajmujących się teoriami nacjonalizmu, stosunkowo ciekawą interpretację dotyczącą tej problematyki znajdujemy w pracach angielskiego filozofa Isaiaha Berlina. Sprowadza on w zasadzie ideę nacjonalizmu do ideologii, odróżniając jednocześnie nacjonalizm od świadomości narodowej (por. Berlin 1988, s. 145-160).
Według wielu teoretyków nacjonalizmu
jedyną społeczną całością, w której może
urzeczywistnić się ludzka natura, jest naród. Dzięki istnieniu narodu mogą istnieć pomniejsze społeczne całości, takie
jak szczep czy też rodzina. Celebruje on
również duchowe, emocjonalne i materialne wzory życia, ważne zarówno w relacjach międzyludzkich, jak i relacjach
człowiek–przyroda. Naród kształtuje
więc nie tylko samego człowieka, ale i jego
społeczno-przyrodnicze środowisko. Niejednokrotnie obserwujemy też, że przetrwanie i rozwój narodu ma charakter
priorytetowy w stosunku do innych celów, takich jak dążenia osobiste, ogólnoludzkie, religijne. Ważne jest również
podkreślenie, iż w sytuacjach konfliktowych świadomość polityczna zwolenników nacjonalizmu nakazuje dyskredyto-
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wać te spośród wartości, które nie odpowiadają celom i wartościom preferowanym przez własny naród. Praktyką w takich sytuacjach jest usuwanie przeszkód
stojących na drodze do realizacji celów
„ogólnonarodowych”.
Według Isaiaha Berlina, od momentu
powstania nacjonalizm przybierał wiele
różnych form, zawsze jednak zachowywał
cztery podstawowe cechy:
Wiarę w nadrzędny charakter potrzeby
przynależności narodowej, w organiczną współzależność wszystkich elementów konstytuujących naród, w wartość
tego, co nasze, z tej po prostu racji, że
jest nasze, wreszcie w przypadku konkurencji ze strony innych pretendentów
do autorytetu i wierności, w supremację wymagań stawianych przez naród
(1988, s. 154).

Cechy te doprowadzały niejednokrotnie do sytuacji, w której dany naród był
wywyższany tylko i wyłącznie z racji swojej wartości; inne narody, niebędące w stanie zrozumieć tych wartości, muszą znaleźć się w pozycji podrzędnej. Podejście
takie doprowadziło do rozwoju ideologii
nacjonalistycznej, niosącej ze sobą wiele
zagrożeń.
Isaiah Berlin twierdzi, że przyczyna
leżąca u podstaw narodzin ideologii nacjonalistycznej wywodzi się z lekceważącego stosunku do tradycyjnych wartości
danego społeczeństwa. Ten lekceważący
stosunek wzmaga uczucie upokorzenia,
które po przerodzeniu się w gniew znajduje swoje ujście w narastającym i eksponowanym poczuciu własnej wartości. Tak
więc jednym z warunków rozwoju nacjonalizmu (w ujęciu ideologicznym) jest
pojawienie się pewnego rodzaju patologii społecznej, wynikającej z niewłaści-

wych relacji społeczno-politycznych. Kolejnym warunkiem może być istnienie
grupy charakteryzującej się określonym
potencjałem, szukającej obiektu mogącego stać się przedmiotem wierności i samoidentyfikacji, a jednocześnie stanowiącego oparcie i podstawę do sprawowania
władzy. Trzecim warunkiem, według Berlina, jest budowanie odpowiedniego wizerunku narodu, co dzieje się najczęściej
przy udziale jednostek charakteryzujących się z jednej strony określoną wrażliwością na doznawane przez naród krzywdy, z drugiej zaś posiadających odpowiedni potencjał intelektualny, by móc to
wyrazić, zwracając się do ludu za pomocą słowa mówionego bądź pisanego (por.
Zdybel 1998, s. 100). W sytuacji, gdy słowa te trafiają na podatny grunt, tak jak
miało to miejsce w XIX-wiecznych Niemczech, rozwój nacjonalizmu postępuje w
sposób bardzo dynamiczny, niejednokrotnie z trudnymi do przewidzenia konsekwencjami7 .
7
W tym miejscu warto podkreślić, że istnieje dość wyraźna zbieżność pomiędzy koncepcjami Isaiaha Berlina, zwłaszcza tymi dotyczącymi
„pozytywnej” i „negatywnej” wolności (Isaiah
Berlin, Cztery eseje o wolności, przeł. Daniel Grinberg, Dorota Lachowska i Jerzy Łosiński, Zysk i
S-ka, Poznań 2000), a poglądami Jana NowakaJeziorańskiego. Ciekawostkę stanowi tu fakt, że
wywodzili się oni z zupełnie odmiennych środowisk. Isaiah Berlin urodził się na Łotwie w rodzinie żydowskiej, jego przekonania wiązały się ściśle z nurtem liberalnym. Jan Nowak-Jeziorański
– właściwie Zdzisław Jeziorański – pochodzi faktycznie z Berlina, chociaż młodość spędził w
Warszawie, od 1944 przebywał na emigracji w
Wielkiej Brytanii, wrócił na stałe do kraju dopiero w 2002 roku. Doświadczenia wojenne Jeziorańskiego oraz fakt, że był zwolennikiem prozachodniego nurtu polityki, z pewnością miały
wpływ na to, jak postrzegał on kwestie związane
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Berlin wspomina o jeszcze jednej, bardzo istotnej rzeczy. Teoretycy nacjonalizmu, żyjący na przełomie XIX i XX wieku, koncentrowali się w zasadzie tylko i
wyłącznie na krajach europejskich. Dlatego też przyjęli oni z dużym zaskoczeniem fakt, iż idee nacjonalistyczne były
obecne nie tylko w Europie, ale także w
Azji i Afryce:
Aż do kolosalnego wstrząsu, jakim było
zwycięstwo Japonii nad Rosją w roku
1904, żaden pozaeuropejski lud nie zaprezentował się oczom zachodnich teoretyków społeczeństwa i polityki jako
naród w pełni tego słowa znaczeniu,
którego cechy duchowe, historia, problemy i przyszłościowy potencjał mogą
się stać przedmiotem badań pierwszorzędnej wagi dla studiujących życie społeczne, historię i problematykę rozwoju w ogólności (1988, s. 154).

Ten niespodziewany wzrost popularności ideologii nacjonalistycznej na kontynentach zdominowanych przez europejskie imperia kolonialne doprowadził
w rezultacie do upadku kolonializmu i
powstania wielu nowych państw.
Przedstawione powyżej koncepcje pochodzą od filozofów europejskich, którzy
w przeważającej większości ograniczają się
do państw, narodów i nacjonalizmów
występujących na Starym Kontynencie.
Teorie te, pomimo uwzględniania czyn-

z tożsamością narodową, patriotyzmem i nacjonalizmem.
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ników mających wpływ na kształt narodu, takich jak wola, poczucie przynależności kulturowej i więzi emocjonalnej,
traktują narody jako pewnego rodzaju
artefakty czy też konstrukty będące produktem ery industrialnej. Narody opierają się oczywiście w znacznym stopniu
na elementach ożywionej folk-kultury
tak, by sprawiać wrażenie kulturowo i
politycznie jednorodnych, naturalnie
ewoluujących jednostek. Według Gellnera, Andersona czy Hobsbawma, naród
nie różni się zbytnio od nostalgicznej
opowieści szukającej potwierdzenia swojej teraźniejszej tożsamości w domniemanej, jeżeli nie całkowicie wyimaginowanej, przeszłości. Koncepcje przedstawione powyżej nie odzwierciedlają oczywiście całości dyskusji, która toczy się od
dziesięcioleci. Warto jednak pamiętać o
tym, że postrzeganie narodu jako pewnej
„wyobrażonej wspólnoty”, jak określił to
Anderson, pojawia się bardzo często.
Oznacza to, że naród zawsze będzie oferował możliwość utożsamiania się z nim
w szczególny, symboliczny sposób. Owo
poczucie przynależności do narodu jest
na tyle silną potrzebą, że w jego obronie
ludzie niejednokrotnie zdolni są do najwyższych poświęceń. Chociażby z tego
względu idea narodu nie powinna być
rozpatrywana tylko i wyłącznie w kategoriach politycznych.
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Nagrody i wyróżnienia
Przemysław Sznurkowski

Ambasadorowie małych ojczyzn
Nagroda Kulturalna Śląska Kraju Dolnej Saksonii 2007
Już po raz trzydziesty ogłoszono laureatów prestiżowej Nagrody Kulturalnej
Śląska Kraju Dolnej Saksonii. Wyróżnienie to przyznawane jest twórcom ze Śląska za szczególne zasługi w zakresie rozwoju i propagowania dorobku kulturowego w wielu dziedzinach, m.in. literatury, sztuki i muzyki. Wśród licznych laureatów nie zabrakło w poprzednich latach
takich wybitnych twórców jak Horst Bienek, Dagmar Nick, Tadeusz Różewicz,
Kurt Masur, Henryk Mikołaj Górecki,
Franciszek Pieczka, arcybiskup Alfons
Nossol, Norbert Honsza czy Karl Dedecius. W większości są to osobowości pochodzące ze Śląska lub których twórczość
jest z tym regionem ściśle związana.
Tegoroczne równorzędne nagrody
główne przyznane zostały pisarce i eseistce Renacie Schumann oraz filologowi Janowi Miodkowi. Nagrodę specjalną
otrzymało Towarzystwo im. Hoffmana
von Fallersleben w Wolfsburgu oraz Zakład Kultury Krajów Niemieckojęzycznych i Śląska przy Instytucie Filologii
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Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w Wolfsburgu we wrześniu bieżącego roku.
Renata Schumann, urodzona w 1934
roku w Zabrzu, została uhonorowana za
swoją twórczość oraz – jak sama często
podkreśla – za zaangażowanie w proces
polsko-niemieckiego „pojednania w
prawdzie”. W swoich utworach pisarka
wielokrotnie odnosi się do historii, tradycji i kultury Ślązaków, akcentując ich
trudną sytuację po II wojnie światowej,
wynikającą z postanowień jałtańskich i
poczdamskich. Jej swoisty stosunek do
Śląska tłumaczyć można bez wątpienia
przeżyciami, jakich Schumann doświadczyła pod koniec wojny oraz w pierwszych
latach powojennych – utratą rodziców,
przymusową asymilacją w nowym ustroju, poszukiwaniem własnej tożsamości.
Nagroda dla znanego twórcy programu edukacyjnego „Ojczyzna polszczyzna”, profesora Jana Miodka, to nie tylko uhonorowanie jego zasług w dziedzi-
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nie dydaktyki i nauki, ale również docenienie jego zaangażowania w krzewienie
kultury Śląska. Dzieciństwo i młodość
profesora Miodka nierozerwalnie związane były z Górnym Śląskiem. Urodził się
w Tarnowskich Górach rok po zakończeniu wojny. Gwara śląska towarzyszyła mu
od najmłodszych lat: „Od najwcześniejszego dzieciństwa byłem dwujęzyczny i
zawsze stanowiło to dla mnie największą
przyjemność duchową, kiedy w pewnych
sytuacjach komunikacyjnych posługiwałem się polszczyzną śląską, a więc gwarową odmianą języka, a w innych odmianą
literacką. Robię to do dziś we Wrocławiu.
Czasem podczas rozmowy, kiedy panuje
bardzo dobra atmosfera, przechodzę na
gwarę. […] Gwara jest dla mnie elementem powrotu do tamtego czasu. Ta śląskość zawsze mnie duchowo bardzo
wspierała i wspiera do dziś. Jestem człowiekiem niezwykle szczęśliwym, że urodziłem się w tym miejscu ziemi”1 . Jako
dziewiętnastolatek Jan Miodek wyjechał
do historycznej stolicy śląskiej, Wrocławia, aby rozpocząć na uniwersytecie studia filologii polskiej. Niezwykła erudycja
i błyskotliwość pozwoliły mu rozwinąć
zarówno karierę naukową (doktorat, habilitacja, nominacja profesorska), jak i
medialną: od 1987 roku przez wiele lat był

autorem audycji telewizyjnych (m.in.
„Ojczyzna polszczyzna”), trzykrotnym
laureatem telewizyjnych „Wiktorów”
oraz „Superwiktora” za całokształt twórczości. Jest autorem wielu książek o
współczesnej polszczyźnie oraz o gwarze
śląskiej. Nagroda Kulturalna Śląska sprawiła mu tym większą radość, iż nagroda
specjalna przypadła w 2007 roku Zakładowi Kultury Krajów Niemieckojęzycznych i Śląska w Instytucie Filologii Germańskiej UWr, z którym profesor Miodek od wielu lat współpracuje i w którym
działalność badawczą prowadzi jego syn,
dr Marcin Miodek. Program badawczy
Zakładu obejmuje kilka kręgów tematycznych, m.in. historię i współczesność kultury krajów niemieckojęzycznych, historię kultury Śląska czy szeroko rozumianą problematykę germanistyki interkulturowej. Pracownicy Zakładu pod kierunkiem prof. dr. hab. Marka Hałuba realizują ten program w formie publikacji
naukowych oraz uczestnicząc w sympozjach. W bieżącym oraz przyszłym roku
zaprezentują wyniki swoich badań nad
życiem i twórczością Hoffmanna von Fallersleben m.in. podczas warsztatów dla
studentów germanistyki, a także na polsko-niemieckiej konferencji naukowej na
zamku Corvey w Höxter.

Jan Miodek w rozmowie z Anną Wojciechowską w broszurze wydanej z okazji wręczenia
Nagrody Kulturalnej Śląska Kraju Dolnej Saksonii 2007.
1
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Polityka i historia
Justyna Kłys

Państwa Grupy Wyszehradzkiej
w procesie integracji
z Unią Europejską
Z chwilą przystąpienia państw Grupy
Wyszehradzkiej do Unii Europejskiej
osiągnięto jeden z zasadniczych celów
zdefiniowanych w podpisanej 15 lutego
1991 roku w Wyszehradzie Deklaracji o
współpracy Czeskiej i Słowackiej Republiki Federacyjnej, Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki
Węgierskiej w dążeniu do integracji europejskiej.
Jednak proces „włączania się w pełnym
zakresie w europejski system polityczny,
gospodarczy oraz system bezpieczeństwa
i prawodawstwa”1 okazał się na tyle złożony i trudny, że kilkukrotnie na przestrzeni trzynastu lat stawiał pod znakiem
zapytania dalszą współpracę czterech
państw Europy Środkowej.
1
Deklaracja o współpracy Czeskiej i Słowackiej Republiki Federacyjnej, Rzeczypospolitej
Polskiej i Republiki Węgierskiej w dążeniu do
integracji europejskiej, podpisana w Wyszehradzie dnia 15 lutego 1991 r. przez Prezydenta Czeskiej i Słowackiej Republiki Federacyjnej – Vaclava Havla, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
– Lecha Wałęsę i Premiera rządu Republiki Węgierskiej – Józsefa Antalla.
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Początek ściślejszej współpracy państw
Europy Środkowej odnotować można z
końcem lat 80., kiedy to dochodziło do
spotkań opozycjonistów i intelektualistów z Czechosłowacji, Polski i Węgier.
Jednak dynamiki nabrała ona z początkiem lat 90. Już w styczniu 1990 roku Vaclav Havel – prezydent Czechosłowacji,
podczas oficjalnej wizyty w Warszawie,
wspomniał o konieczności trójstronnej
koordynacji wysiłków na rzecz przekształcenia Europy Środkowej w „fenomen
polityczny”2 . W kwietniu 1990 r. doszło
w Bratysławie do spotkania prezydentów
Polski, Czechosłowacji i Węgier, którego
głównym tematem był rozwój współpracy w celu umacniania więzów politycznych, gospodarczych i społecznych między tymi państwami. Rozmowy te nie
przyniosły jednak satysfakcjonujących
P. Ukielski, Współpraca regionalna w ramach
Grupy Wyszehradzkiej, zasoby internetowe: http://
www.uclm.es/lamusa/ver_articulo.asp?articulo=153&lengua=pl, dnia 23.02.2007.
2
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rezultatów, głownie ze względu na stosunkowo zachowawcze stanowisko delegacji
czechosłowackiej i węgierskiej. Przyczyn
powściągliwości upatrywać można w obawach tych państw przed polską dominacją w regionie oraz ewentualnym spowalnianiu procesu integracji z NATO i
Wspólnotami Europejskimi przez słabiej
rozwiniętą gospodarczo i pogrążoną w
kryzysie Polskę. Franciszek Gołembski i
Andrzej Kupich wskazują ponadto, że powodem ostrożnego podejścia do dalej idących deklaracji współpracy było istnienie
struktur Układu Warszawskiego i Rady
Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, a także imperium radzieckiego. Sytuacja uległa jednak zmianie w następnym roku,
kiedy to podczas spotkania prezydentów,
premierów i ministrów spraw zagranicznych w Wyszehradzie w dniach 12-15 lutego 1991 roku podpisano Deklarację, w
której zdefiniowano zasadnicze cele dalszej kooperacji. Do najważniejszych zaliczono:
– pełne przywrócenie niezależności państwowej, demokracji i wolności;
- likwidację wszystkich istniejących społecznych, gospodarczych i duchowych
przejawów systemu totalitarnego;
– budowę demokracji parlamentarnej,
nowoczesnego państwa prawa, poszanowanie praw człowieka i jego podstawowych wolności;
– stworzenie nowoczesnej gospodarki
rynkowej;
– włączenie się w pełnym zakresie w europejski system polityczny i gospodarczy oraz system bezpieczeństwa i prawodawstwa3 .

Ponadto sygnatariusze wyrazili wolę
zharmonizowania swoich działań na
rzecz ukształtowania współpracy i ścisłych kontaktów z instytucjami europejskimi oraz prowadzenia konsultacji w
sprawach dotyczących ich bezpieczeństwa. Zadeklarowano również współpracę gospodarczą i ekologiczną oraz konieczność rozwijania infrastruktury w sferze komunikacji, a także koordynacji rozwoju systemów energetycznych i sieci telekomunikacyjnych. Tym samym powstało nowe niezinstytucjonalizowane ugrupowanie środkowoeuropejskie o charakterze regionalnym, nazywane do czasu
podziału Czechosłowacji „Trójkątem Wyszehradzkim”.
Już w listopadzie 1991 roku podczas
spotkania ministrów spraw zagranicznych państw Trójkąta zdecydowano o zintensyfikowaniu i ułatwieniu współpracy
gospodarczej poprzez utworzenie strefy
wolnego handlu pomiędzy trzema krajami. Rok później, 21 grudnia 1992 r. w
Krakowie, podpisano Środkowoeuropejskie Porozumienie o Wolnym Handlu
(CEFTA), które weszło w życie z dniem 1
marca 1993 roku. Porozumienie dotyczyło liberalizacji barier taryfowych, pozataryfowych i parataryfowych w zakresie
handlu produktami przemysłowymi i
rolnymi. Zawarto w nim również m.in.:
uregulowania dotyczące konkurencji
przedsiębiorstw, monopolu państwa,
pomocy państwa, zamówień rządowych
oraz dostosowań strukturalnych4 .
Procesowi rozwoju współpracy w ramach Trójkąta towarzyszyła intensyfika-

Deklaracja o współpracy Czeskiej i Słowackiej Republiki Federacyjnej, Rzeczypospolitej
Polskiej i Republiki Węgierskiej w dążeniu do
integracji europejskiej, op. cit.

K. Żukrowska, Środkowoeuropejskie Porozumienie o Wolnym Handlu (CEFTA), [w:] S. Parzymies
(red.), Europejskie struktury współpracy, Warszawa
2000, s. 205.

3

4
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cja kontaktów ze Wspólnotami Europejskimi. 16 grudnia 1991 r. Polska, Czechosłowacja i Węgry podpisały Układy Europejskie ustanawiające stowarzyszenie ze
Wspólnotami Europejskimi oraz ich państwami członkowskimi. Układy, które
weszły w życie 1 lutego 1994 r., prowadziły do zaawansowania poziomu integracji
w wielu istotnych dziedzinach, takich jak
handel, konkurencja czy zbliżanie przepisów prawnych. Natomiast powoływane
na ich podstawie organy, np. rady, komitet i podkomitety stowarzyszenia, stanowiły forum konsultacyjne z państwami
aspirującymi do członkostwa5 .
Jednak pomimo postępu procesu integracyjnego ze strukturami euroatlantyckimi od 1993 r. obserwować można stopniowe osłabianie tempa współpracy
państw Trójkąta Wyszehradzkiego. Przyczyn upatrywać można zarówno w rozpadzie Czechosłowacji na dwie suwerenne
republiki, który dokonał się 1 stycznia
1993 r., jak i w decyzji Rady Europejskiej
dotyczącej indywidualnego rozpatrywania kandydatur państw ubiegających się
o członkostwo. Decyzja spowodowała, że
potrzeba podkreślania środkowoeuropejskiej wspólnoty została zepchnięta na
plan dalszy. Ponadto w Republice Czeskiej rząd kierowany przez Vaclava Klausa coraz dobitniej wyrażał sceptycyzm, a
nawet brak zainteresowania dla kontynuowania współpracy wyszehradzkiej, uznając słabiej rozwiniętą gospodarczo Słowację za zbędny balast w drodze do człon5
Agenda 2000. Rozszerzenie Unii Europejskiej –
nowe wyzwania, Monitor Integracji Europejskiej,
wydanie specjalne, zasoby internetowe: http://
www1.ukie.gov.pl/HLP/files.nsf/0/
ED4B5EBC69878C35C1256E83003AEF36/
$file/agendaaa2.pdf?Open, dnia 23.02.2007.
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kostwa w UE. Na spotkania ministrów
państw Grupy Wyszehradzkiej6 rząd czeski delegował urzędników niższego szczebla, co znacząco obniżało rangę prowadzonych rozmów i utrudniało konsultacje7 .
W czerwcu 1993 r. na szczycie w Kopenhadze Rada Europejska uzgodniła, że
państwa z Europy Środkowej i Wschodniej, jeśli tylko wyrażą takie pragnienie,
będą mogły stać się członkami UE po
spełnieniu określonych kryteriów politycznych i gospodarczych oraz gdy osiągną zdolność do przyjęcia dorobku prawnego Unii. Do najważniejszych kryteriów, nazywanych później kopenhaskimi,
zaliczono:
– stabilne instytucje gwarantujące demokrację, państwo prawne, przestrzeganie praw człowieka i poszanowanie
praw mniejszości;
– funkcjonującą gospodarkę rynkową,
będącą w stanie sprostać presji konkurencji i sił rynkowych wewnątrz Unii.

Po tej deklaracji UE oraz wejściu w
życie Układów Europejskich, w marcu
1994 r. wniosek o członkostwo złożyły
Węgry, a kilka dni później Polska (8 kwietnia). Słowacja na złożenie wniosku zdecydowała się dopiero w następnym roku,
27 czerwca 1995 r., natomiast rządzona
przez eurosceptyka V. Klausa Republika
Czeska w styczniu 1996 r.
W latach 1994-1998 współpraca w ramach Grupy Wyszehradzkiej znajdowała się w stanie stagnacji, spotkania odbywały się nieregularnie i właściwie nie wykraczano poza sferę deklaracji. Każde z
6
Nazwa „Trójkąt Wyszehradzki” została
zmieniona na „Grupa Wyszehradzka” po podziale Czechosłowacji w 1993 roku.
7
P. Ukielski, op. cit.
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państw, wbrew deklaracjom z 1991 roku,
prowadziło własną politykę integracyjną
i niejednokrotnie dochodziło do rywalizacji między nimi. Współpracę utrudniała również sytuacja wewnętrzna na Słowacji. Po wyborach parlamentarnych we
wrześniu 1994 r. premierem został populista Vladimir Mečiar, który po przejęciu
władzy rozpoczął czystki polityczne i
sprawił, że dotychczasowe reformy społeczno-gospodarcze stanęły pod znakiem
zapytania. Również polityka zagraniczna
rządu Mečiara budziła niepokój i nieufność sąsiadów. Mimo iż Słowacja oficjalnie zabiegała o członkostwo w NATO i
UE, jednocześnie zacieśniała stosunki z
Rosją. W marcu 1995 roku podpisano
porozumienie o współpracy wojskowej,
natomiast w 1996 słowacki wicepremier
zaproponował Rosji utworzenie strefy
wolnego handlu8 .
W 1997 roku Komisja Europejska
przedstawiła opinie dotyczące wniosków
o członkostwo dziesięciu krajów Europy
Środkowej i Wschodniej, stanowiące formę rekomendacji do rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych. W dokumentach zawarta była ocena sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej pod kątem stanu przygotowań do członkostwa. Komisja zarzuciła Słowacji rozbieżność między przepisami konstytucyjnymi a praktyką polityczną. Stwierdziła także, że „rządy prawa i demokracja nie są w Słowacji dostatecznie głęboko ugruntowane”9 . WskazaIbidem.
Agenda 2000. Unia Europejska rozszerzona i silniejsza, Monitor Integracji Europejskiej, wydanie
specjalne, s. 48-49, zasoby internetowe: http://
www1.ukie.gov.pl/HLP/files.nsf/0/
BA1AE12EB9B7FFE3C1256E83003A7DFC/
$file/agendaaa1.pdf?Open, dnia 23.02.2007.
8
9

no na niewłaściwe funkcjonowanie instytucji państwowych oraz konieczność
większej otwartości na odmienne poglądy. Próby przeprowadzenia przez rząd
reformy kodeksu karnego, prowadzącej
do ograniczenia wolności słowa, oraz
uniemożliwienie badania działalności
tajnych służb, a także wywieranie nacisku
przez rząd na urzędników uznano za
przejawy niestabilności sytuacji na Słowacji. W opinii znalazła się również krytyka rządu za naruszanie praw mniejszości,
przede wszystkim węgierskiej.
W przypadku pozostałych państw
Grupy Wyszehradzkiej Komisja nie wskazała istotnych zastrzeżeń w zakresie kryteriów politycznych. W analizie dokonywanej pod kątem spełniania kryteriów
ekonomicznych stwierdzono, że Czechy,
Polskę i Węgry „można uznać za funkcjonujące gospodarki rynkowe, nawet jeśli w
każdym z tych państw pewne istotne cechy nie osiągnęły pełnej dojrzałości”10 .
Słowację uznano za kraj, który jest bardzo
bliski osiągnięcia standardów funkcjonującej gospodarki rynkowej w zakresie prawodawstwa i cech systemowych. Komisja
Europejska odnotowała także, że Polska
i Węgry w okresie średnioterminowym
powinny spełnić kryterium dotyczące
zdolności sprostania presji konkurencji
i sił rynkowych wewnątrz UE. Republice
Czeskiej i Słowacji zalecono zintensyfikowanie działań w tym zakresie.
Po zapoznaniu się z opiniami Komisji Rada Europejska na szczycie w Luksemburgu, w grudniu 1997 r., podjęła decyzję o rozpoczęciu w 1998 roku negocjacji akcesyjnych z pierwszą grupą państw
kandydujących, w której, wśród sześciu
10

Ibidem, s. 51-52.
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państw, znalazły się Polska, Republika
Czeska i Węgry.
W 1998 roku nastąpił przełom we
współpracy państw Grupy Wyszehradzkiej, która uległa odnowieniu i nabrała
tempa. Było to możliwe po utworzeniu
w Czechach rządu przez Miloša Zemana,
a na Słowacji przez Mikuláša Dzurindę.
Zeman zapowiedział powrót do politycznej współpracy regionalnej i zapewniał o
potrzebie koordynacji wysiłków z Polską
i Węgrami w procesie integracji z UE.
Ponadto czeski minister spraw zagranicznych podkreślał konieczność powrotu do
podstawowych koncepcji współpracy wyszehradzkiej. Również nowy premier Słowacji podjął wysiłki zmierzające do odbudowy wizerunku Słowacji na arenie międzynarodowej, a szczególnie wśród najbliższych sąsiadów, czemu służyć miały
wizyty w Czechach i Polsce w pierwszych
tygodniach po objęciu urzędu. Państwa
Grupy z zadowoleniem przyjęły zmianę
kierunku słowackiej polityki zagranicznej
i na spotkaniu w Budapeszcie w dniu 21
października 1998 r. premierzy Polski,
Republiki Czeskiej i Węgier wyrazili wolę
odnowienia współpracy wyszehradzkiej
oraz poparcie dla procesów demokratyzacyjnych na Słowacji. Nieobecność słowackiego premiera na spotkaniu w Budapeszcie spowodowana była trwającą procedurą zaprzysiężenia nowego rządu, jednak po jej zakończeniu rząd niezwłocznie poparł deklarację11 .
„Nowa jakość” w kooperacji państw
Grupy Wyszehradzkiej pojawiła się wraz
z podpisaniem 14 maja 1999 r. w Bratysławie dokumentu „Treść współpracy
wyszehradzkiej”, w którym zdefiniowano
11
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P. Ukielski, op. cit.

nowe obszary współpracy, zaliczając do
nich takie dziedziny jak: polityka zagraniczna, polityka wewnętrzna, edukacja,
kultura, społeczeństwo, młodzież i sport,
nauka i technologia, ochrona środowiska,
infrastruktura oraz współpraca transgraniczna12 . Kierując się tymi postanowieniami, uzgodniono również, że w 2000
roku powstanie Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki z siedzibą w Bratysławie, który umacniać będzie więzi między
powołującymi go stronami i wspierać ich
integrację z UE poprzez współfinansowanie wspólnych projektów kulturalnych,
naukowych i oświatowych13 .
Po decyzji Rady Europejskiej w grudniu 1999 roku, dotyczącej otwarcia rozmów akcesyjnych z drugą grupą państw
kandydujących, do negocjujących już
Czech, Polski i Węgier w 2000 r. dołączyła Słowacja.
Negocjacje z kandydatami rozpoczęto od przeglądu acquis communautaire i porównania go z prawem obowiązującym w
krajach aspirujących do członkostwa.
Właściwe rozmowy negocjacyjne prowadzono w ramach Międzyrządowej Konferencji Akcesyjnej, podczas których stronami były państwa kandydujące14 i piętnaście państw członkowskich Unii. Istotną rolę pośrednika pomiędzy negocjującymi odgrywała Komisja Europejska.
Zob. szerzej: Contents of Visegrád cooperation
1999, zasoby internetowe: http://www.visegradgroup.eu/main.php?folderID=941&articleID=3937&ctag=articlelist&iid=1,dnia
23.02.2007.
13
Zob. szerzej: International Visegrad Fund, zasoby internetowe: http://www.visegradgroup.eu/main.php?folderID=878,dnia 23.02.2007.
14
Każde z państw negocjowało indywidualnie z piętnastoma krajami członkowskimi UE.
12
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Rokowania akcesyjne podzielono na 31
obszarów: swobodny przepływ towarów,
swobodny przepływ osób, swobodny
przepływ usług, swobodny przepływ kapitału, prawo spółek, polityka konkurencji, rolnictwo, rybołówstwo, polityka
transportowa, podatki, Unia Gospodarcza i Walutowa, statystyka, polityka społeczna i zatrudnienie, energia, polityka
przemysłowa, małe i średnie przedsiębiorstwa, nauka i badania, edukacja, kształcenie i młodzież, telekomunikacja i technologie informatyczne, kultura i polityka
audiowizualna, polityka regionalna i koordynacja instrumentów strukturalnych,
środowisko naturalne, ochrona konsumentów i zdrowia, wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne, unia celna, stosunki zewnętrzne, Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa, kontrola finansowa, finanse i budżet, instytucje,
inne.
Spośród państw tworzących Grupę
Wyszehradzką najwięcej uregulowań
przejściowych w dostosowywaniu do acquis communautaire uzgodniono z Polską,
największym, zarówno pod względem terytorium, jak i liczby ludności, kandydatem. W stosunku do wszystkich państw
Grupy uzgodniono okresy przejściowe w
następujących obszarach: swobodny przepływ osób, swobodny przepływ kapitału,
rolnictwo, polityka transportowa, podatki oraz środowisko naturalne.
Jedną z najtrudniejszych kwestii podczas negocjacji było przyznanie prawa do
podejmowania pracy w państwach członkowskich obywatelom krajów kandydujących. Na żądanie Republiki Federalnej
Niemiec i Austrii, obawiających się zdestabilizowania rynków pracy przez zmasowany napływ pracowników o niskich

wymaganiach finansowych, zdecydowano o wprowadzeniu siedmioletniego
okresu przejściowego ograniczającego
swobodę podejmowania pracy w Unii
Europejskiej. Ograniczenie obowiązuje w
formule 2+3+2, co oznacza, że z końcem
drugiego roku członkostwa, państwa tzw.
„starej” Unii będą mogły zgłosić Komisji Europejskiej potrzebę przedłużenia
obowiązywania okresu przejściowego o
kolejne trzy lata. Jeżeli destabilizacja na
rynku pracy nie ustąpi, państwa członkowskie będą mogły wnioskować o utrzymanie regulacji przez kolejne dwa lata.
Maksymalny łączny czas trwania ograniczenia prawa do podejmowania zatrudnienia wynosi siedem lat. Część państw,
np. Irlandia, Wielka Brytania, Holandia,
Szwecja i Dania, otworzyła rynki pracy
wraz z przystąpieniem do UE państw kandydujących.
Równie trudny w negocjacjach był
obszar „rolnictwo”, regulujący przede
wszystkim zagadnienia związane z włączaniem produktów rolno-spożywczych
w obszar jednolitego rynku, włączeniem
państw kandydujących do Wspólnej Polityki Rolnej oraz kwestie związane z kontrolą fitosanitarną. Palącym problemem
dla państw kandydujących były dopłaty
bezpośrednie dla rolników. Po burzliwych dyskusjach uzgodniono, że w 2004
r. dopłaty będą wypłacane w wysokości
25% pełnego poziomu obowiązującego w
„starych” państwach członkowskich, w
2005 r. stanowić będą 30%, w 2006 r. 35%,
natomiast 40% w roku 2007. W kolejnych
latach wzrost ich wartości następować
będzie o 10%. Z pewnością ustalenia te
nie były w pełni satysfakcjonujące dla
państw negocjujących członkostwo, ale
wziąwszy pod uwagę, że w 1999 r. UE w
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ogóle nie przewidywała dla nich dopłat,
takie uregulowania uznać można za sukces. Inną równie istotną kwestią było dostosowanie strukturalne zakładów przetwórstwa, zwłaszcza mięsnego. Dla Republiki Czeskiej, Słowacji i Węgier wyznaczono okres przejściowy do końca roku
2006, dla Polski przedłużono go o kolejny rok.
Kolejnym stosunkowo wrażliwym
obszarem negocjacyjnym były regulacje
dotyczące swobodnego przepływu kapitału. Wszystkie państwa Grupy wystąpiły
z wnioskiem o tymczasowe wyłączenie
spod obowiązywania przepisów dotyczących nabywania nieruchomości przez
cudzoziemców. W kwestii nabywania
tzw. „drugich domów” Polska, Czechy i
Węgry wynegocjowały pięcioletnie okresy przejściowe, natomiast w odniesieniu
do nabywania gruntów rolnych i leśnych
Czechy, Węgry i Słowacja uzgodniły siedmioletnie ograniczenia, a Polska dwunastoletnie.
W obszarze zatytułowanym „polityka
transportowa”, regulującym funkcjonowanie transportu lotniczego, morskiego,
drogowego, kolejowego, kombinowanego i żeglugi śródlądowej, przewoźnicy z
Polski, Czech, Słowacji i Węgier zostaną
wyłączeni na maksymalny łączny okres
pięciu lat z możliwości wykonywania
transportu drogowego rzeczy (tzw. transport kabotażowy) w państwach członkowskich UE. Ograniczenie to obowiązuje na
zasadzie wzajemności, zatem przewoźnicy państw członkowskich UE nie mogą
wykonywać przewozów kabotażowych na
terytorium krajów Grupy. Istnieje jednak
możliwość stopniowej liberalizacji tych
usług poprzez zawieranie dwustronnych
umów z państwami członkowskimi.
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Nie mniej burzliwe niż w przypadku
obszarów „rolnictwo” i „swobodny przepływ kapitału” były negocjacje prowadzone odnośnie do regulacji podatkowych.
W toku rozmów uzgodniono, że Słowacja oraz Republika Czeska mogą odroczyć stosowanie ogólnej minimalnej stawki podatku akcyzowego na papierosy do
końca 2007 roku, natomiast Polska i Węgry do 31 grudnia 2008 r. Ponadto strony
ustaliły, że do końca 2007 roku Polska,
Czechy i Słowacja stosować mogą obniżoną stawkę podatku VAT na dostawę
usług budowlanych w zakresie budownictwa mieszkalnego, nieświadczonych jednak w ramach programu socjalnego i z
wyłączeniem materiałów budowlanych.
W odniesieniu do Słowacji i Czech stawka nie może być niższa niż 5%, w przypadku Polski nie niższa niż 7%. Strona
polska wynegocjowała również stosowanie obniżonej stawki VAT na dostawę
usług remontowych i modernizacyjnych
budynków mieszkalnych oraz na dostawę budynków mieszkalnych lub części
budynków mieszkalnych przed ich pierwszym zasiedleniem15 .
Okresy przejściowe uzgodniono
przede wszystkim w odniesieniu do uregulowań prawnych odnoszących się do
gospodarki odpadami, jakości wody oraz
kontroli zanieczyszczeń przemysłowych
i zarządzania ryzykiem. O stosunkowo
mało odstępstw od stosowania przepisów
unijnych wnioskowała Republika Czeska, natomiast Polska ze względu na
ogromne koszty inwestycyjne związane z
wdrożeniem niektórych dyrektyw UE
wnosiła o okresy przejściowe o długich
15
Zobacz szerzej: załącznik V, załącznik X,
załącznik XII, załącznik XIV do Traktatu między
Królestwem Belgii…, op. cit.

Justyna Kłys: Państwa Grupy Wyszehradzkiej...
horyzontach czasowych, co nie zawsze
spotykało się z aprobatą państw członkowskich. W ocenie ekspertów nakłady
inwestycyjne w Polsce na dostosowanie
do wymogów Unii w zakresie ochrony
środowiska w perspektywie 10-15 lat od
uzyskania członkostwa pochłoną około
120 miliardów PLN16 .
Negocjacje akcesyjne z dziesięcioma
państwami kandydującymi, w tym z państwami Grupy Wyszehradzkiej, sfinalizowano na szczycie UE w Kopenhadze 13
grudnia 2002 roku. Tym samym zakończyła się trudna, wielokrotnie wyboista i
pełna napięć droga państw Europy Środkowej do Unii Europejskiej. Osiągnięto
główny cel postawiony w podpisanej w
1991 roku Deklaracji o współpracy w dążeniu
do integracji europejskiej. Warto jednak zwrócić uwagę, że pomimo odnowienia i ożywienia współpracy wyszehradzkiej od
roku 1998 podczas rozmów akcesyjnych
doszło do kilku poważnych konfliktów.
Autorem najpoważniejszego był premier
Węgier Viktor Orbán, który w lutym 2002
r. zażądał od rządów Czech i Słowacji, tak
jak to zrobili wcześniej Edmund Stoiber
i Erika Steinbach, uchylenia tzw. dekretów Beneša, na mocy których po II wojnie światowej z terenu Czechosłowacji
wysiedlono obywateli niemieckiej i węgierskiej narodowości17 . W odpowiedzi
16
Raport na temat rezultatów negocjacji o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, Warszawa 2002, s. 35.
17
Dekrety prezydenta Czechosłowacji Edvarda Beneša z 1945 i 1946 roku, przyjęte później
przez parlament czechosłowacki, sankcjonujące
m.in. utratę obywatelstwa oraz upaństwowienie
majątku obywateli Czechosłowacji narodowości
niemieckiej i węgierskiej, którzy nie mogli udowodnić aktywnego udziału w antyhitlerowskich
organizacjach, zob. I. Maryška, Tschechien: der Weg

na ten postulat oba państwa odmówiły
udziału w zaplanowanym w marcu spotkaniu Grupy18 . Napięcie w stosunkach
uległo zmniejszeniu po przegranych
przez Orbána wyborach parlamentarnych. Jednak również podczas prowadzonego procesu negocjacyjnego trudno było
osiągnąć wspólne stanowisko wobec poruszanych kwestii. Sporne okazały się zagadnienia dotyczące m.in. dopłat bezpośrednich dla rolników, systemu głosowania w Radzie Unii Europejskiej, jak również umożliwienia podjęcia zatrudnienia
w państwach członkowskich przez obywateli krajów kandydujących.
Po zakończeniu rokowań akcesyjnych
zaczęły także pojawiać się pytania o kontynuację współpracy, jej cele i formułę po
uzyskaniu członkostwa w UE. W odpowiedzi na nie już 12 maja 2004 r. na spotkaniu w Kroměříž premierzy Vladimir
Špidla (Republika Czeska), Marek Belka
(Polska), Peter Medgyessy (Węgry) i Mikuláš Dzurinda (Słowacja) podpisali Deklarację o współpracy państw Grupy Wyszehradzkiej po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Sygnatariusze wyrazili determinację w kontynuowaniu współpracy jako członkowie
Unii Europejskiej i NATO i określili, że
koncentrować się ona będzie na regionalnych działaniach i inicjatywach, których
celem jest wzmocnienie tożsamości środkowoeuropejskiej. Zadeklarowano również, że kooperacja opierać się będzie na
konkretnych projektach i zachowa swój
elastyczny i otwarty charakter. Stwierdzono ponadto, że państwa Grupy Wyszehin die EU 1989-2004, [w:] I. Maryška, G. Sander,
Die Europäische Union vor neuen Herausforderungen:
Verfassung – Osterweiterung – Welthandel, Frankfurt
am Main 2005, s. 98.
18
P. Ukielski, op. cit.
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radzkiej są zdecydowane wspólnie przyczyniać się do spełnienia celów UE i kontynuować integrację europejską. W dokumencie wyrażono poparcie dla procesu
rozszerzenia UE oraz gotowość do podzielenia się wiedzą i doświadczeniami z
państwami kandydującymi. Wraz z deklaracją podpisano dokument zatytułowany
Główne kierunki przyszłej współpracy Wyszehradzkiej, w którym zdefiniowano cztery
płaszczyzny współpracy: w ramach Grupy Wyszehradzkiej, w ramach UE, z in-

nymi partnerami oraz w ramach NATO
i z innymi organizacjami międzynarodowymi19 . Określono również mechanizmy
współpracy.
Pozostaje zatem obserwować arenę
międzynarodową i ufać, że niezależnie od
rządzących opcji politycznych kooperacja nie będzie miała jedynie deklaratywnego charakteru, jak to bywało wcześniej,
ale efektywnie przyczyni się do rozwoju
Europy Środkowej.

19
Declaration of Prime Minister of the Czech
Republic, the Republic of Hangary, the Republic of Poland and the Slovak Republik on cooperation of the Visegrad Group countries after
their accession to the European Union, zasoby
internetowe: http://www.visegradgroup.eu/main.php?folderID=940&articleID=3939&ctag=articlelist&iid=1,dnia 23.02.2007.
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Wolfgang Bittner

Die Wiedergeburt habgieriger
Manager. Pfauen, Stinktiere,
Krokodile, Hyänen…
Da ich im vergangenen Jahr nach dem
Genuss von Obst und Gemüse mehrfach
unter leichten Vergiftungserscheinungen
litt, habe ich mich auf Anraten meines
Arztes einem Laden für Bioprodukte zugewandt. Der Besitzer, ein durchaus gebildeter Mann, ist Anhänger der Reinkarnationstheorie, die für ihn in letzter
Zeit zugleich zu einer Kompensationstheorie geworden ist. Jeder Mensch wird
wiedergeboren, so behauptet er, und diese Wiedergeburt sorge in einem übergeordneten kosmischen Sinne für Gerechtigkeit.
Zum Beispiel würden Reeder, die ihr
Geschäft mit schrottreifen Tankern bestreiten, als ölfressende Bakterien wiedergeboren, um ihre Sünden abzuarbeiten;
Ärzte, die qualvolle Tierversuche machen, kämen als Laborratten wieder zur
Welt, habgierige Vermieter als Nacktschnecken und Bauern, die ihre Kühe mit
geraspelten Schafsleichen fütterten, als

Mistkäfer. Aus Pornoproduzenten würden Filzläuse, aus Spionen Küchenschaben, betrügerische Zahnärzte kehrten als faule Zähne oder Parodontose zurück. Das alles hört sich recht plausibel
an, finde ich.
Für unfähige oder korrupte Politiker
hält mein Bioladenbesitzer eine besonders reichhaltige Auswahl von Wiedergeburtsoptionen bereit, die mir ebenfalls
einleuchten: Pfauen, Stinktiere, Krokodile, Haifische, Platzhirsche, Gockel, Faultiere, Krähen, Aasgeier, Hyänen und so
weiter. Wer hätte da nicht sofort Gesichter vor Augen! Auch Börsenanalysten
und Banker genießen nicht gerade sein
Wohlwollen. Er ist der festen Überzeugung, dass sie sich als Blindschleichen
und Blutegel reinkarnieren, Daytrader als
Eintagsfliegen.
Mein Bioladenbesitzer ist nicht nur
ein rechtschaffener Mensch mit philoso-
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phischen Ambitionen, sondern auch ein
politischer Kopf. „Stellen Sie sich vor“,
sagt er, „meine Altersversorgung durch
Sozialversicherung und Aktienfonds, die
mir staatlicherseits und von meiner Bank
wärmstens empfohlen wurden, hat sich
innerhalb weniger Jahre auf etwa die Hälfte reduziert. Nicht dass Sie denken, ich
sei rachsüchtig, das liegt mir fern. Aber
ich bin der Meinung, dass keine Handlung ohne Wirkung bleibt und jeder irgendwie für seine Handlungen und sogar
seine Gedanken einzustehen hat.“
Wenn mein Bioladenbesitzer mir so
seine ethisch-religiösen Vorstellungen
nahe bringt, wird er mir von Mal zu Mal
sympathischer. Ich bewundere geradezu
seine Kreativität, die ihn zu immer neuen produktiven Überlegungen führt.
„Wenn unfähige Manager“, so sagt er,
„schon nicht bestraft, sondern mit
Millionenabfindungen belohnt werden,
opportunistische und sogar korrupte
Politiker satte Pensionen kassieren, war-
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um sollten sie nicht zum Ausgleich dafür in einem, womöglich mehreren weiteren Leben für ihre Verfehlungen sühnen müssen?“
Solche Gedanken waren mir zwar zunächst fremd, je mehr ich mich jedoch
darauf einlasse, desto sinnvoller erscheinen sie mir. Auch ich habe mich in letzter Zeit immer wieder über die vielen
Skandale und Ungerechtigkeiten aufgeregt, die zunehmend durch Egoismus
und Habgier verursacht werden. Und ich
muss gestehen, dass mich die Aussicht,
es könnte für diese individuellen menschlichen Fehlleistungen einen Ausgleich geben, versöhnlich stimmt. Eigentlich könnte die Reinkarnations- und
Kompensationstheorie gänzlich neue
Perspektiven für unser künftiges gesellschaftliches Leben eröffnen. Allerdings
gibt es auch Vorbehalte, stünde doch zu
befürchten, dass die Menschheit allmählich ausstirbt.

Theo Mechtenberg

Der Einfluss der Migration
auf die transnationale Literatur.
Tagungsbericht

Seit den 90er Jahren erscheinen auf dem
Buchmarkt vermehrt Werke von deutsch
schreibenden AutorInnen mit unterschiedlichem Migrationshintergrund.
Was die deutsch-türkische Literatur betrifft, so haben wir es in der Regel mit der
zweiten Generation der in den 60er Jahren angeworbenen „Gastarbeiter“ zu tun.
Anders verhält es sich bei Literaten, die
aufgrund politischer Unterdrückung das
Exil wählten. Auch die Balkankriege der
90er Jahre haben, wenn auch zur Zeit nur
sehr vereinzelt, die deutschsprachige
Migrantenliteratur bereichert. Sie wird
nicht nur in ihrer Breite, sondern auch
wegen ihrer ästhetischen Qualität zunehmend wahrgenommen, wurden doch in
den letzten Jahren einige ihrer VertreterInnen mit Preisen ausgezeichnet. So
gewannen Emine Sevgi Özdamar 1991
mit der Lesung aus ihrem Roman „Das
Leben ist eine Karawanserei“ den Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb, Libuše
Moniková 1989 den Franz-Kafka-Preis
und Ilija Trojanow 2006 den Preis der
Leipziger Buchmesse. Da ist es weiter
nicht verwunderlich, dass die Migrantenliteratur seit neuestens auch ins Blickfeld

der Germanistik geraten ist. Sie war denn
auch Gegenstand einer Internationalen
Literaturtagung, die unter dem Thema
„Fremde Nähe, nahe Fremde – Autorinnen und Autoren mit Migrationshintergrund und ihre Beiträge zu einer transnationalen Literatur“ vom 19. – 22. Juli
im Gesamteuropäischen Studienwerk im
ostwestfälischen Vlotho stattfand. Unter
der organisatorischen Leitung des Rezensenten (Vlotho) und Helmut Schmitz
(Warwick) wurden in insgesamt 12 Beiträgen sowohl die mit der Migrantenliteratur verbundenen theoretischen Probleme als auch durch Interpretation einzelner Werke ihr Perspektivreichtum untersucht.
Die Schwierigkeit begrifflicher Bestimmung
In seiner Einleitung zur Gesamtthematik
verwies Schmitz bereits auf die begriffliche Schwierigkeit einer sich festen Zuschreibungen entziehenden interkulturellen und transnationalen Migrantenliteratur. In den folgenden drei Beiträgen
wurden dann die von ihm vorgegebenen

93

Refleksje
Stichworte – Migrantenliteratur, Hybridität, Diasporaliteratur – aufgegriffen,
kritisch reflektiert und in ihrer Unschärfe bestätigt.
Karl Esselborn (München) ging unter
Hinweis auf den Sonderband der Literaturzeitschrift TEXT+KRITIK mit dem
Titel „Literatur und Migration“ (2006)
auf das relativ neue Interesse der deutschen Literaturwissenschaft an der transnationalen Migrantenliteratur ein, die
„lange Zeit durch das traditionelle germanistische Konzept einer monolingualen
und kulturell homogenen Nationalliteratur“ ausgeblendet blieb. Man habe
in der traditionellen Germanistik immer
noch Mühe, sich vom Vorurteil einer ästhetisch marginalisierten „Gastarbeiterliteratur“ zu lösen und die neuere
Migrantenliteratur angemessen zu würdigen. Hier stehe die deutsche Germanistik
noch am Anfang, fehle es ihr doch an
Konzepten, um sie als „eigenständige
hybride Neuschöpfung mit eigener Poetik“ zu begreifen, die sich in einen „nationalen monokulturellen Literaturkanon“ nicht integrieren lasse, „sondern
wesentlich zu dessen Sprengung und
interkultureller Öffnung beiträgt.“
Mit der „Sprengung“ der traditionellen deutschen Nationalliteratur verband
Esselborn einen weitreichenden Anspruch, den er durch den BolognaProzess gedeckt sieht, fordere dieser doch
eine „interkulturelle Literaturwissenschaft als europäische Kulturwissenschaft“, zu der die Migrantenliteratur
bereits jetzt schon einen beachtlichen
Beitrag leiste. An ihr sei die Entwicklung
von einer nationalen zu einer transnationalen Literatur ablesbar.
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Als herausragendes Beispiel dieser
Entwicklung verwies Esselborn auf die
deutsch-türkische Literatur der zweiten
Immigrantengeneration, die sich aus
dem Zusammenhang mit der „Gastarbeiterliteratur“ gelöst habe. Indem sie die
Vorstellung „homogener Kultur“ überwinde, biete sie ein „Experimentierfeld
interkultureller Kommunikation“ für
die sich globalisierende Gesellschaft.
Hatte Esselborn die Migrantenliteratur als interkulturell und transnational
definiert, so war damit noch wenig über
ihre inhaltliche Bestimmung ausgesagt.
An diesem Punkt führte Volker C. Dörr
(Bonn) den Gedankengang weiter. Mit
„Hybridität“ und „Diaspora“ stellte er
zwei Begriffe ins Zentrum seiner Überlegung, die beide zu näherer Charakterisierung der interkulturellen und transnationalen Literatur in Gebrauch seien.
Bezeichne man die Migrantenliteratur als hybrid, dann verbinde sich damit
die im Grunde homogene Vorstellung,
sie sei aus der Mischung zweier Kulturen
als etwas Drittes hervorgegangen. Damit
liege das Missverständnis nahe, „dasjenige, aus dem eine hybride Kultur gemischt
sei, seien eben doch zwei Kulturen als in
sich abgeschlossene homogene Wesenheiten.“ Die Charakterisierung der
Migrantenliteratur als hybrid bedeute
letztlich „einen Rückfall in ein längst problematisch gewordenes Konzept von
Interkulturalität als eine Begegnung von
essentiell verstandenen Kulturen.“ Dies
habe zur Folge, dass AutorInnen „hybrider“ Migrantenliteratur die Last ihrer Repräsentation zu tragen hätten, wodurch
sie um ihre „ästhetische Individualität“
gebacht würden.
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Auch die Charakterisierung interkultureller Migrantenliteratur als „Diasporaliteratur“ hält Dörr für problematisch. Unter Berufung auf Jan Assmann
interpretierte Dörr den Diasporabegriff
auf dem heilsgeschichtlichen Hintergrund des Volkes Israel: extraterritorialer
Bundesschluss, Abgrenzung, Erinnerung
und Heilsversprechen. Es liege auf der
Hand, dass das streng jüdische Verständnis von Diaspora auf die Migrantenliteratur nicht anwendbar sei. Doch auch
ein nur metaphorischer Gebrauch verführe zu falschen Assoziationen. Bezeichne etwa „Diaspora“ die Existenz in der
Ferne, dann suggeriere dies, Heimat sei
nicht das Land, in dem man sich „diasporisch“ befinde, was keineswegs dem
Selbstverständnis von MigrantInnen entsprechen müsse und die Gefahr von
Ausgrenzungen beschwöre.
Dörr verwies zudem auf die eigentümliche Erscheinung einer zunehmenden
„Parallelisierung deutsch-türkischer
und deutsch-jüdischer Phänomene“,
als seien „die Türken die Juden von heute“. Auch wenn es eine Reihe von strukturellen Gemeinsamkeiten zwischen
Migranten und Juden gebe, so seien doch
aufgrund der Shoa die Unterschiede zu
groß, als dass sich die verbreitete Parallelisierung rechtfertigen ließe.
Dörr explizierte seine theoretischen
Überlegungen mittels des aus der Feder
von Zafer Sęnocak stammenden Romans
„Gefährliche Verwandtschaft“ (1990).
Der Protagonist, Sohn einer jüdischen
Mutter und eines türkischen Vaters, stößt
auf der Suche nach seiner Herkunft auf
seinen geheimnisumwitterten, vermutlich in den Genozid an den Armeniern
verwickelten türkischen Großvater. Er

scheitert in dem Bemühen, dessen Leben
anhand der ihm verfügbaren, teils kryptischen Zeugnisse zu rekonstruieren. Diese der Erinnerung gesetzten, das Geheimnis des Großvaters wahrenden Grenze
überwindet der Protagonist, indem er
eine Geschichte großväterlicher Schuldverstrickung erfindet.
Dörr interpretierte den Roman im
Sinne einer persönlichen Identitätssuche,
bei der „traditionelle Muster der persönlichen und kollektiven Identität“ überdacht, doch nicht unkritisch übernommen werden. Der Protagonist erscheint
somit in seiner Individualität und nicht
als bloßer Repräsentant eines hybrid und
diasporisch geprägten Kollektivs – eine
Feststellung, die ganz allgemein für die
Migrantenliteratur gelte.
Der Einfluss transnationaler Literatur
auf das kulturelle Gedächtnis
Der von Dörr interpretierte Roman kann
auch als Beispiel eines Erinnerungsprozesses gelesen werden, der aufgrund
vielfältiger Verflechtungen die Gedächtniskulturen aufbricht und verändert.
Alexandra Lübcke (Hamburg) knüpfte
hier an, indem sie den denationalisierenden Einfluss transnationaler Literatur auf die deutsche Gedächtniskultur
zu ihrem Thema machte.
Ausgehend von der These, dass Migrationsprozesse „die vermeintlich untrennbaren Verbindungen“ zwischen
Nation und Kultur auflösen, verdeutlichte sie das daraus resultierende Spannungsverhältnis zur deutschen, homogen gedachten Gedächtniskultur. Die
deutschsprachige, von Immigranten geschaffene transnationale Gegenwartslite-
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ratur sei in diesem Spannungsfeld angesiedelt, erscheine als Seismograph einer
anderen Erinnerung und beeinflusse
eine rein nationale, statische Gedächtniskultur.
Auch sozialwissenschaftliche Untersuchungen zu den Geschichtsbildern junger MigrantInnen belegten dieses Spannungsfeld, und zwar mit der Konsequenz, dass sie sich von der durch die lex
sanguinis bestimmte deutsche Gemeinschaft und ihrer Gedächtniskultur ausgegrenzt fühlten. In kritischer Auseinandersetzung mit Aleida und Jan Assmann und
ihrer Auffassung eines statisch-normativen Konzepts einer epocheübergreifenden, die Gemeinschaft stabilisierenden Gedächtniskultur sprach sich Lübcke
für eine dynamische, für neue Entwicklungen offene sowie Interaktion und Kommunikation einschließende Gedächtniskultur
im Sinne von „Erinnerungstopographien“ aus.
Was die Referentin mit „Erinnerungstopographien“ meint, verdeutlichte sie
anhand des bereits erwähnten Romans
von Zafer Sęnocak sowie an „Sesam Berlin“ von Yadé Kara und „Leyla“ von
Feridun Zaimoglu. All diesen Texten sei
gemeinsam, dass sich „die unterschiedlichen Zeitachsen von Vergangenheit und
Gegenwart in unterschiedlichen Kulturen und politischen Räumen“ berühren,
dass die Handlung an verschiedenen,
multiethnischen Orten spiele und auf
diese Weise eine zeitliche und räumliche
Verflechtung sowie eine erinnerungstopographische Vernetzung konstruiert
werde. All dies seien zugleich Merkmale
einer transnationalen Literatur, von der
zu hoffen sei, dass sich ihre AutorInnen
mit ihrer Geschichte in das kulturelle
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Gedächtnis einschrieben – und dies mit
der Konsequenz einer die soziale Marginalisierung von MigrantInnen aufhebenden gesellschaftspolitischen Transformation.
Literarische Strategien im Gebrauch
der Exotik
Ein häufiges Merkmal von Migrantenliteratur ist ihre Exotik. In ihrer Fremdheit übt sie auf den westlichen Leser eine
Faszination aus und lädt zum Kauf ein.
Doch gerade wegen der ihr unterstellten
Marktorientierung stehen ihr Kritiker
und Literaturwissenschaftler skeptisch
gegenüber. Zudem verhindert ihre Irrationalität scheinbar jede gesellschaftskritische Aussage und trägt zur Verfestigung von Stereotypen bei.
Jim Jordan (Warwick) zeigte indes,
dass der Gebrauch des Exotischen und
Phantastischen durchaus „herkömmliche Denkweisen und Machtverhältnisse
in Frage“ zu stellen vermag, wobei allerdings der Leser in der Lage sein müsse,
den Text gegen den Strich zu lesen. Durch
Verdeutlichung dreier Strategien belegte
er seine These.
So könne die Exotik durchaus im Gegensatz zu ihrer verbreiteten, die Überlegenheit westlicher Kultur und Zivilisation suggerierenden Lesart „umgepolt“
werden und dadurch eine „kulturelle
Vermittlungsarbeit“ leisten. Als Beleg
diente ihm der 2001 erschienene Roman
„Dojnaa“ des als Nomade in der mongolischen Steppe aufgewachsenen Galsan
Tschinag. Der Text wecke beim Leser
nicht nur ein Verständnis für den als exotisch empfundenen Lebensstil und ermögliche so die „Akzeptanz von Diffe-
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renz“, er durchbreche zugleich die mit
der Exotik verbundene Leseerwartung,
indem der in der nomadischen Stammeskultur angesiedelte Text als Emanzipationsgeschichte der Protagonistin erzählt werde und damit bei aller kulturellen Differenz auf kulturübergreifende gemeinsame Grundwerte verweise.
Eine andere Strategie exotischer Texte pole ihre gesellschaftskritische Funktion auf westliche Verhältnisse um (Jusuf
Naoum, Kaffeehausgeschichten des Abu
al Abed, 1987; Salim Alafenisch, Das Kamel mit dem Nasenring, 1990) und rege
damit zu kritischer Selbstreflexion an.
Eine dritte Variante im Gebrauch des
Exotischen verlange vom Leser, die
„Umpolung“ selbst zu vollziehen. Als
Beispiel wählte Jordan den Roman „Die
Sehnsucht der Schwalbe“ (2000) von
Rafik Schami – eine in Syrien spielende
Geschichte der „Diskriminierung und
Misshandlung“ eines Schwarzafrikaners.
Dass sie aber vom Leser als „Parabel des
deutschen Rassismus“ verstanden werde,
hielt selbst der Referent für wenig wahrscheinlich.
Modelle der Identitätssuche
Mehrere Beiträge waren am Beispiel
deutsch-türkischer Literatur der für die
ImmigrantInnen zentralen Frage individueller Selbstfindung im Spannungsfeld
Herkunft bedingter Wertvorstellungen
und eines westlich geprägten Lebensstils
sowie der damit verbundenen Integrationsproblematik gewidmet. Dabei
scheint, wie Karin E. Yesilada (München)
anhand deutsch-türkischer „Frauenliteratur“ ausführte, die Integration umso
mehr gelungen, je problemloser sich die

Türkinnen der zweiten und dritten Generation von den traditionellen Wertvorstellungen ihrer Eltern und Großeltern
emanzipieren und ihren Platz in der bundesdeutschen Gesellschaft finden würden. An Textbeispielen deutsch-türkischer Autorinnen (Hatice Akyüns, Dilek
Güngörs, Asli Sevindims und Iris
Alanyalis) zeichnete die Referentin ein
Bild der „netten Türkinnen von nebenan“ und sah darin einen literarischen
Trend einer „neuen deutsch-türkischen
Harmlosigkeit“. Die im Zivilberuf gut
situierten Autorinnen würden auf jede
gesellschaftskritische Auseinandersetzung mit der Identitäts- und Integrationsproblematik verzichten sowie im Stil der
Unterhaltungsliteratur marktorientiert
und oberflächlich die Erwartungen einer
breiten deutschen Öffentlichkeit bedienen.
Welche Leidensgeschichte sich indes
aus dem Konflikt zwischen der persönlichen Identitätssuche und traditioneller
türkischer Lebensform entwickeln kann,
belegte Maha El Hissy (Bayreuth) durch
Vorführung und Interpretation des Flms
„Gegen die Wand“ von Fatih Akin. Während die Familie in Wahrung ihrer Identität durch Abkapselung von ihrer andersartigen Umwelt an ihrer traditionellen und patriarchalischen, Freiheit und
Selbstständigkeit der Frau unterdrückenden Lebensform festhält, versucht die
Protagonistin um den Preis ihrer Selbstzerstörung aus dieser Enge auszubrechen.
Sowohl die persönliche Selbstfindung als
auch die gesellschaftliche Integration erscheinen, in eine romantisch-tragische
Liebesgeschichte eingebunden, als ein
spannungsreiches, schwer lösbares Existenzproblem von ImmigrantInnen.
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Dass die von Hissy dargelegte Konfliktsituation nur begrenzt als typisch gelten kann, verdeutlichte Sandra Vlasta
(Wien). Unter Rückgriff auf Texte von
Imran Ayata, Yadé Kara und Feridun
Zaimoglu zeichnete sie ein realitätsnahes
Bild der sich von der westlichen Jugendund Popkultur wenig unterscheidenden
Lebensweise junger Deutschtürken. An
den Texten würden ethnische und sprachliche Grenzen durchbrochen, sodass sie
sowohl durch das Beziehungsgeflecht
ethnisch unterschiedlicher Personen als
auch durch global wechselnde Handlungsorte als transnational qualifiziert
werden könnten.
In der Beschreibung urbaner Jugendkultur erscheine die „inhärente Hybridität“ als Normal- und nicht als Sonderfall. Die Vermischung verschiedener ethnischer wie sprachlicher Elemente sei ein
Charakteristikum der Alltagswelt und für
die Identität im Kontext der Migration
konstitutiv. Damit bestünden diese Texte auf die Ausprägung eigener Identitäten fern aller klischeehaften Fremdzuschreibungen, die wiederum als souverän
gehandhabte Ausdrucksformen der
Selbstzuschreibung ironisiert würden.
Anders als bei den Nachkommen türkischer Gastarbeiterfamilien stellt sich die
Identitätsproblematik bei den Menschen
dar, die aufgrund rassistischer und politischer Verfolgung oder durch Gewalterfahrung in den Balkankriegen der 90er
Jahre ihre Heimat verlassen mussten. In
vielen Fällen erleben sie eine doppelte
Fremdheit – gegenüber der verlassenen
Heimat sowie gegenüber den Orten ihres
Exils. Unter der Schwierigkeit leidend, in
der Fremde heimisch zu werden, führen sie
das Leben moderner Nomaden.
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Anhand der Prosa von Libuše Moniková und Ilija Trojanow untersuchte Michaela Haberkorn (Regensburg) solche
„Konzepte nomadischer Identität“. Besonders eindrucksvoll brachte sie die
Fremdheitserfahrung von Emigranten
durch die Interpretation von Monikovás
Roman „Treibeis“ zum Ausdruck: Den
Prager Juden Prantl verschlägt es nach
einer zweifachen Flucht – einmal vor der
Judenverfolgung in der von Deutschen
besetzten Tschechoslowakei, dann als politischer Flüchtling nach der kommunistischen Machtübernahme – auf einer
wahren Odyssee bis nach Grönland, die
um vieles jüngere Karla verlässt 1968 nach
Niederschlagung des „Prager Frühlings“
ihre Heimat. Er lebt in Isolation und Einsamkeit, sie in unversöhnlicher Verbitterung. Aus derselben Stadt stammend, gehen sie mit ihren unterschiedlichen Erfahrungen von Fremdheit eine Beziehung ein, die am Ende scheitert. Wenn
bei dieser Geschichte einer Entfremdung
und misslungener persönlicher Annäherung überhaupt von Identität gesprochen
werden kann, dann – so die Referentin –
nur im Sinne einer nomadischen, sich
auflösenden und sich punktuell neu formierenden hybriden Identität.
Schildert Moniková eine kaum mehr
vermittelbare, durch Verfolgung bedingte Fremdheitserfahrung, die ein heimatloses Leben in Isolation und Einsamkeit
zur Folge hat, so wird diese Rekonstruktion nomadischer Identitätskonzepte
durch die in Kriegszeiten erlittene Gewalt
noch gesteigert. Dies thematisierten Terry
Albrecht (Hagen) und Boris Previšić (Zürich). Im Rückgriff auf Teréza Moras Roman „Alle Tage“ verdeutlichte Albert die
über den Krieg hinauswirkende zerstöre-
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rische Gewalt. Sie klinge bereits in der
Namenswahl des Protagonisten Abel
Nema an: Sowohl der Bezug zur biblischen Urgeschichte als auch die im slawischen „nema“ enthaltene Bedeutung von
Sprachlosigkeit und Schweigen sowie der
Verweis des Romantitels auf das gleichnamige Gedicht von Ingeborg Bachmann
bildeten gleichsam die Strukturelemente
des Romans, der den „Rückzug in die Innerlichkeit“ eines durch Gewalterfahrung zur Kommunikation unfähig gewordenen Opfers schildere.
Trat das die Tagung bestimmende
transnationale und interkulturelle Merkmal deutschsprachiger Migrantenliteratur bei der Interpretation literarischer
Werke mitunter ein wenig in den Hintergrund, so wurde es durch den in Abwesenheit des Referenten verlesenen Beitrag
von Previśić erneut ins Zentrum der
Überlegungen gerückt. Previśić begnügte sich nicht damit, den von ihm ausgewählten Roman von Saśa Staniśić „Wie
der Soldat das Grammofon repariert“ lediglich auf identitätszerstörende Gewalterfahrungen zu untersuchen. Sein Anliegen war es, die Wirklichkeit der Balkankriege der 90er Jahre als die bestimmende Form seiner Geschichte wie seiner Poetik zu verdeutlichen – und dies in Konfrontation mit vier „deutschmuttersprachlichen“ Autoren (Hanke, Sebald,
Zeh und Gstrein), die literarisch auf den
Zerfall Jugoslawiens, die Kriege und ethnischen Säuberungen reagierten. Ihre Texte würden zum einen den Balkan einer
langen Tradition entsprechend exotisieren, zum andern den Balkan europäisch
integrieren. Neben dieser widersprüchlichen, nicht harmonisierbaren Tendenz
seien die sich auf den Balkan beziehen-

den Werke dieser Autoren eine Fremdzuschreibung und zeigten einen Mangel an
Authentizität. Während ihre „interkulturelle Vermittlerfunktion“ an diesen
Mängeln scheitere, könnten aus dem Balkan stammende AutorInnen durch „interkulturelle Inputs“ sowohl zur Entschärfung der weiter bestehenden ethnisch-politischen Konflikte als auch zu
besseren Beziehungen zur Europäischen
Union beitragen.
Neubelebung der jüdischen Diaspora
in Europa
Angesichts der Tatsache, dass Europa bis
zum Holocaust über Jahrhunderte ein
bevorzugter Migrationsraum jüdischer
Diaspora war, lag die Frage nahe, ob es
gegenwärtig zu einer Neubelebung des Judentums in Europa, speziell in Deutschland, kommt und welche Konsequenzen
von einer solchen Entwicklung für eine
transnationale Literatur zu erwarten sind.
Diesem Thema widmete sich Hans-Joachim Hahn (Leipzig). Er zitierte die von
Diana Pinto übernommene These: „Niemals zuvor in Europas jahrtausendalter
Geschichte haben Juden auf diesem Kontinent in derart individueller und kollektiver Freiheit gelebt wie heute.“1 Begründet sei diese für eine Neubelebung des europäischen Judentums hoffnungsvolle
Situation in der europäischen Wende des
Jahres 1989. Drei Fakten seien hierfür
ausschlaggebend: die Einwanderungswelle sowjetischer Juden; die entschiedene Verurteilung jeglichen Antijudaismus
und Antisemitismus durch ein gewandel1
Diana Pinto, Europa – ein «jüdischer Ort«,
in: Menora, Jahrbuch für deutsch-jüdische Geschichte, 1999, S. 15.
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tes christliches Selbstverständnis; die
Präzedenzlosigkeit des Holocaust als integraler Bestandteil deutscher Gedächtniskultur und europäischer Identität.
Mit dieser Entwicklung würden sich
„neue jüdische Räume in der europäischen Literatur“ eröffnen. Und diese seien aus dem genuin jüdischen Selbstverständnis transnational. Aufschlussreich
sei in diesem Zusammenhang zudem
eine Umfrage, nach sich die Mehrheit russisch-jüdischer Einwanderer in Deutschland für eine doppelte bzw. eine europäische Staatsbürgerschaft ausgesprochen
habe und nur 9,2% für eine ausschließlich deutsche.
Als Beispiel einer solchen transnationalen deutsch-jüdischen Literatur
besprach Hahn den Roman „Zwischenstationen“ (2005) von Vladimir Vertlib.
Der im Titel bereits angekündigte häufige Ortswechsel des Protagonisten habe in
der Auseinandersetzung mit der jeweiligen Umwelt recht unterschiedliche und
temporäre Identitätskonstruktionen jenseits nationaler Begrenzungen zur Folge.
Hahn schloss seine Ausführungen mit
dem Satz: „An die transnationale und
transterritoriale Verfasstheit frühmoderner jüdischer Lebenswelten zu erinnern
und sich für ein plurales, säkulares Diasporaverständnis einzusetzen, schein mir
einer der derzeit interessantesten Beiträge zum europäischen Projekt zu sein,
unbesehen der tatsächlichen Chancen
seiner Realisierung.“
Kritische Reflexion von Negativbildern des Juden
Mit dem Rückgriff auf Mythen wählte
Hans-Peter Preußer (Bremen) einen per se
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transnationalen Zugang zur Tagungsthematik. Ihnen ist, wie das Beispiel der
griechischen Mythologie zeigt, eine
grenzüberschreitende, die Nationalliteraturen sprengende Wirkungsgeschichte
eigen. Entsprechend der kulturellen und
politischen Wandlungsprozesse und
Umbrüche werden Mythen immer wieder neu interpretiert.
Preußer befasste sich mit drei „europäischen Phantasmen des Juden“, mit
Shylock, Ahasver und Nathan. An ihnen
verdeutlichte er den Wandel der Identitätsmuster. So impliziere die Figur des
Shylock aus Shakespeares „Kaufmann
aus Venedig“ ein antisemitisches Bild
vom Juden sowie dessen gesellschaftlichen Ausschluss. Zugleich werde er, der
Andere und Fremde, zum Bezugspunkt
der eigenen, christlichen Identität, von
der – im Sinne der Gnade – Shylock am
Ende noch profitiere. Doch diese, die
soziale Situation der damaligen Zeit spiegelnde Lesart sei geschichtlich nicht
durchzuhalten. Nach dem Holocaust
habe die ursprüngliche Komödie eine
Neuinterpretation erfahren und könne
nur mehr als Tragödie inszeniert werden.
Noch einschneidender sei die nach
dem Holocaust dringliche Umwertung
des Ahasver. Der Legendenstoff des „ewigen Juden“, der rastlos und heimatlos
durch die Geschichte wandert, habe dem
NS-Regime als Folie eines letztlich in die
Endlösung der Judenfrage führenden
Antisemitismus gedient. Anhand von
Stephan Heyms „Ahasver“ verdeutlichte der Referent eine Uminterpretation,
die in der Entlarvung des christlichen
Antisemitismus auf das Gegenteil der ursprünglich intendierten Absicht hinziele.
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Auf dem ersten Blick scheine Lessings
„Nathan“, der Aufklärung verpflichtet,
mit der Beilegung des Streits der drei
monotheistischen Religionen dem Antisemitismus den Boden zu entziehen.
„Das Andere zu Europa sind nun nicht
mehr primär die nahestehenden Religionen des Judentums oder des Islam, sondern diejenigen, die nicht biblischen
Glaubens sind. Europa rekonstruiert
sich nun aus dem Geist des Monotheismus, mit Bezug auf den Schöpfergott,
nicht mehr aus dem Vormachtanspruch
des Christentums.“ Preußer zeigte indes,
dass diese auf die Ringparabel zurückgehende Problemlösung keinen Bestand
hat, weil es sich bei der Personenkonstellation nicht um einen herrschaftsfreien Diskurs handle, sondern dieser
von den Machtverhältnissen abhänge,
die Nathan zu einem machtpolitisch Unterlegenen mache. Und indem diese Un-

terlegenheit durch Geld kompensiert
werde, bediene sich Lessing zudem eines
antisemitischen Klischees. Auch bleibe
die Versöhnung am Ende auf familiäre
Beziehungen beschränkt, ohne dass die
Grenzen der Kulturen überschritten würden. Lessings „Nathan“ entspreche somit keineswegs dem Anspruch der Aufklärung. Eine interkulturelle Rekonstruktion Europas werde durch dieses
Stück nicht erreicht.
Wenngleich auf der Tagung eine Vielzahl von Identitätskonzepten zur Sprache kam, so ließ doch ihr innerer Zusammenhang mit einer interkulturellen und
transnationalen Literatur der Zukunft
noch manche Fragen offen. Die TagungsteilnehmerInnen kamen daher überein,
sich in zwei Jahren unter dem Thema
„Deutschsprachige Literatur und europäischer Raum“ erneut zu treffen.
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Monika Witt

Filolog studiuje pisząc
Sprawność pisania jest niewątpliwie
sprawnością kluczową dla studiów filologicznych. Sukces zależy tu w dużym stopniu od jakości pisemnych prac semestralnych i egzaminacyjnych, zaś umiejętność
sprawnego notowania w czasie wykładów
czy też sporządzania ekscerptów z przeczytanych tekstów to techniki znacznie
usprawniające proces uczenia się. Próbą
generalną dla umiejętności pisania jest
praca dyplomowa.
Nowe wyzwanie stanowi coraz intensywniejsza wymiana studencka w ramach
programów Unii Europejskiej i idąca w
ślad za nią konieczność tworzenia tekstów, które znajdą akceptację na uczelniach za granicą. Jednocześnie to właśnie
przede wszystkim na deficyty w umiejętności pisania wskazują prowadzący zajęcia na studiach neofilologicznych. Fragmenty prac dyplomowych stają się tematem rozmów i źródłem ciężkich westchnień opiekunów prac licencjackich i
magisterskich, a topoiczny lament o
upadku tradycyjnych wartości, w tym
przypadku wartości związanych z techniką kulturową, jaką jest pisanie, towarzyszy dyskusjom nad poziomem wiedzy i
umiejętności studentów. Zapomina się
przy tym o oczywistym fakcie, że w ciągu
ostatnich kilkudziesięciu lat znacznie
wzrosły wymagania dotyczące tworzenia
tekstów pisanych zarówno na co dzień
(wystarczy porównać np. oficjalne pisma
formułowane przez rolnika w latach
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osiemdziesiątych z wymaganiami stawianymi dzisiejszym wnioskom o pozyskanie funduszy unijnych w rolnictwie), jak
i w odniesieniu do prac kwalifikacyjnych
(wystarczy porównać przeciętną pracę
magisterską z lat osiemdziesiątych ze
współczesną pracą magisterską lub przeanalizować wymagania stawiane pracom
licencjackim powstającym przecież na stosunkowo wczesnym etapie studiowania).
Dyskusję prowadzoną w szkołach i na
uniwersytetach nad problemami pisania
w języku obcym łączą dwa elementy: przekonanie, że umiejętność pisania rozwija
się w sposób naturalny w konsekwencji
nabywania coraz wyższej ogólnej sprawności językowej, a także obarczanie odpowiedzialnością za deficyty w tej dziedzinie bądź to samych uczących się, bądź też
tej drugiej instytucji oświatowej. Innymi
słowy wśród pracowników uczelni wyższych panuje przekonanie, że umiejętność pisania studenci powinni byli wynieść ze szkoły, a w czasie studiów rozwinie się ona niejako samoczynnie wraz ze
wzrostem wiedzy i umiejętności; w szkole zaś wychodzi się wciąż z założenia, że
nie ma tutaj miejsca na gruntowne uczenie pisania określanego często mianem
czwartej, a więc rozwijanej w ostatniej
kolejności, sprawności językowej. Skutkiem uproszczonej interpretacji postulatów dydaktyki komunikatywnej, a także
skutkiem lekceważenia nowych wymagań, które stawia wzmożona mobilność
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w ramach kształcenia oraz w życiu zawodowym i prywatnym, w szkole wciąż dominuje pogląd, że znajomość języka polega wyłącznie na sprawnej komunikacji
ustnej.
Kiedy zestawimy te dwie postawy mające decydujący wpływ na proces uczenia
się w szkole i w szkole wyższej, jasne staje
się, że w żadnej z tych instytucji nie ma
miejsca proces przemyślanego, planowego i celowego kształcenia umiejętności
pisania w języku obcym.
Od studentów studiów neofilologicznych wymaga się tworzenia skomplikowanych tekstów pisanych, lecz brak jest
koncepcji dydaktycznych, które pomogłyby im zdobyć umiejętności pisania w
języku obcym odpowiednie do tych wymagań. Biorąc pod uwagę potrzeby pisania w języku obcym wykraczające dziś
daleko poza ramy studiów, warto zastanowić się nad takimi koncepcjami i wypróbowaniem ich właśnie w ramach studiów neofilologicznych. Inspiracji dostarczyć mogą badania nad procesem pisania, a szczególnie rozwijająca się od
końca lat 80. gałąź tych badań związana
z procesem pisania w języku obcym, a także konkretne rozwiązania dydaktyczne
praktykowane w Ameryce i w Europie.
Podczas gdy dawniej centrum zainteresowania stanowił gotowy tekst, współczesna dydaktyka pisania koncentruje się
na procesie pisania. Jego produkt jest
oczywiście ważny, również jako źródło
wiedzy o samym procesie, lecz aby móc
wpłynąć na umiejętność pisania, wspierać
ją i kształtować, należy skupić się na procesie, w którym tekst powstaje.
Punktem zwrotnym w badaniach nad
procesem pisania stał się model stworzony przez Johna Hayesa i Lindę Flower1 ,

który w odróżnieniu od wcześniejszych
linearnych modeli przedstawia pisanie
jako skomplikowany proces rozwiązywania problemów, w którym sama czynność
pisania jest tylko jednym z wielu elementów składowych. Na proces pisania składają się procesy planowania, formułowania i przepracowywania tekstu, które dzielą się na mniejsze procesy składowe. Procesy te mogą być wielokrotnie powtarzane i wpływają na siebie wzajemnie. Zarówno w modelu Hayesa i Flower, jak i w
modelach powstałych później, udoskonalonych i dostosowanych np. do pisania
w języku obcym, istotną rolę odgrywają
zasoby wiedzy piszącego, zarówno wiedzy
ogólnej i fachowej, jak i wiedzy językowej.
Nie zagłębiając się dalej w badania nad
procesem pisania, można już na bazie
tych podstawowych informacji zauważyć,
że chcąc kształtować sprawność pisania,
trzeba towarzyszyć samemu procesowi, a
więc zwracać uwagę na jego aspekty zarówno kognitywne, jak i emocjonalne.
Szczególnie interesujące z punktu widzenia studiów filologicznych wydają się
wnioski Otto Krusego, który podkreśla,
prócz aspektów kognitywnych, olbrzymią rolę, jaką odgrywają w procesie pisania naukowego emocje2 . Uświadomienie
sobie wpływu pozytywnych i negatywnych uczuć na proces pisania może mieć
decydujący wpływ na jakość pracy nad
studenckimi tekstami, szczególnie tam,
gdzie kompleksowe zadania wymagają
odpowiedniego nastawienia.
1
John R. Hayes, Linda S. Flower, Identifying
the organization of writing processes. W: L.W. Gregg,
E.R. Steinberg (red.), Cognitive Processes in Writing,
Hillsdale 1980, s. 3-30.
2
Otto Kruse, Keine Angst vor dem leeren Blatt,
Campus, Frankfurt am Main 2005, s. 58-70.
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Obok zwrócenia uwagi na złożony
charakter procesu pisania, a co za tym
idzie na jego poszczególne fazy, decydujące znaczenie dla tworzenia koncepcji
dydaktycznych mogących polepszyć jakość pisania w języku obcym ma konstruktywistyczne widzenie procesu uczenia się. Uczący się nie jest więc naczyniem, w które nauczyciel wlewa zasoby
wiedzy, a później mierzy ich poziom.
Uczący się sam konstruuje swoją wiedzę,
a zadaniem nauczyciela jest stworzenie
mu optymalnych warunków ku temu, a
więc stworzenie otoczenia inspirującego
proces konstrukcji. Programy studiów,
ograniczone przez rzeczywistość uczelnianą, nie zawsze sprzyjającą takiemu rozumieniu procesu uczenia się, nie są w
stanie sprostać temu zadaniu. Muszą się
one opierać na koncepcjach uwzględniających określoną liczbę godzin zajęć, grupy seminaryjne o określonej liczebności,
mniej lub bardziej jednolite materiały
nauczania. Dlatego, przy niezaprzeczalnej konieczności ulepszenia samego curriculum pisania dla studiów neofilologicznych, potrzebne są inne, pozacurricularne koncepcje służące rozwijaniu tej
sprawności, a także koncepcje wspierające ją całościowo w ramach curriculum, a
nie tylko w ramach wyznaczonych seminariów. Wszystkie one powinny być ze
sobą połączone, tak aby się wzajemnie
wspierały.
Oferta curricularna winna być skonstruowana tak, aby ukazywać różnorodność rodzajów tekstu, a zarazem nie opierać progresji na poznawaniu kolejnych
wzorów tekstów. Progresja powinna polegać na faktycznym rozwoju sprawności
pisania i kształtowaniu samodzielności
studentów w tym zakresie. W obecnej sy-
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tuacji często zdarza się, że studenci poznają kolejne wzory tekstów wraz z formalnymi regułami ich tworzenia. O sukcesie
decyduje, prócz poprawności gramatycznej, dopasowanie własnego tekstu do obowiązującego wzorca, który służy piszącemu jako swego rodzaju czapka niewidka.
Ubierając ją piszący staje się niewidzialny jako indywiduum, rezygnuje ze swego
indywidualnego potencjału oraz z możliwości stworzenia oryginalnego tekstu.
Reprodukuje tylko znany wzorzec, gdyż
takie zachowanie gwarantuje uzyskanie
pozytywnej oceny. Zdjęcie czapki niewidki oznacza ryzyko. Zmiana tej postawy po
stronie studentów wymaga zmiany postawy po stronie prowadzących zajęcia, którzy powinni być gotowi do rozmowy o
tekście. Dość powszechnie obowiązujący
(również w języku ojczystym, o czym
świadczą choćby zadania pisemne w nowej formule egzaminu maturalnego)
model ewaluacji tekstów pisanych polega na założeniu, że uczący z góry wie, co
uczący się powinien napisać. Rola pisania, które może stanowić możliwość podzielenia się swoimi poglądami, wiedzą,
wypróbowania własnego potencjału retorycznego, eksperymentowania ze środkami estetycznymi, zostaje w tej sytuacji zredukowana do konformistycznego aktu
dopasowania tekstu do oczekiwań osoby
oceniającej pracę. Zmiana ugruntowanych postaw charakteryzujących pisanie
w czasie studiów nie jest oczywiście sprawą prostą. Pomocne mogą być w tym procesie właśnie działania wykraczające poza
ramy zajęć przewidzianych programem
studiów. Klasycznym już dziś przykładem takich działań jest powstały na przełomie lat 60. i 70. w Stanach Zjednoczonych ruch WAC (Writing Across the Cur-
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riculum). Pisanie „na wskroś curriculum” zakłada przede wszystkim, że kształcenie sprawności pisania nie może pozostać domeną lekcji języka i literatury w
szkole. Dla studiów neofilologicznych
oznacza to rozciągnięcie celów wspierania umiejętności pisania na wszystkie
przedmioty, nie tylko ćwiczenia praktyczne w pisaniu. Niezwykle istotnym elementem ruchu WAC jest działalność studenckich tutorów pełniących rolę doradców w pisaniu. Taka konstelacja sprzyja
otwarciu się na współpracę w odróżnieniu od konstelacji student–nauczyciel, w
której student pozostaje zwykle pasywny.
Niweluje ona również poczucie osamotnienia i niepewności towarzyszące często
procesowi pisania. O ile w początkach
ruchu WAC doradztwo koncentrowało
się na poprawie tekstu i analizie błędów,
to zainteresowanie procesem pisania spowodowało w latach 80. przesunięcie uwagi z tekstu na osobę piszącego. Gerd
Bräuer, inicjator ruchu centrów pisania
w Europie, uważa, że taki tutoriat jest
„idealną formą uczenia się we współpracy” 3 . Jego zdaniem największą zaletą
praktykowanego w ten sposób doradztwa
jest stworzenie sytuacji, w której piszący
zyskuje realnego czytelnika. Relacja między tutorem i podopiecznym nie jest
związana z hierarchiczną strukturą uczelni i otwiera według Bräuera nowe perspektywy w postrzeganiu treści nauczania.
Tutor nie koryguje tekstu i nie udziela
instrukcji, lecz komunikuje się z podopiecznym rozwijając wspólne koncepcje
działania, zamiast dawać gotowy przepis
3
Gerd Bräuer, Schreibend lernen. Grundlagen einer
theoretischen und praktischen Schreibpädagogik, Studienverlag, Innsbruck 1998, s. 145.

na tekst4 . Współcześni tutorzy doradzają
często drogą e-mailową, choć spotkania
w centrach pisania i czytania nadal cieszą się popularnością.
Inną formą kształcenia sprawności
pisania poza curriculum są projekty związane z pisaniem w szczególnie inspirujących miejscach. Nawiązują one również
do idei WAC, umożliwiając połączenie
treści rozmaitych oferowanych w toku
studiów seminariów z pisaniem. Najbardziej popularne są projekty nawiązujące
do miejsc związanych z życiem znanych
pisarzy, lecz można sobie wyobrazić przeróżne motywy projektu związane z miejscami na przykład mającymi szczególne
znaczenie dla kultury i historii polskoniemieckiej. Pisanie inspirowane miejscem, poparte wcześniejszymi badaniami
dotyczącymi tematu projektu, opiera się
na doświadczeniu różnych źródeł wiedzy
i wykorzystaniu ich w procesie tworzenia
tekstu. Stanowi więc istotny przyczynek
dla zdobywania umiejętności konstruowania wiedzy, a następnie dzielenia się
nią z czytelnikiem.
Opisane koncepcje są przykładami
możliwości rozwijania sprawności pisania w języku obcym w taki sposób, aby
stało się ono czynnością uprawianą na co
dzień, możliwością wyrażenia poglądów
i przekazania wiedzy niebudzącą lęku w
studentach.

4
Gerd Bräuer, Schreiben verändern und durch
Schreiben verändern – Potenziale moderner Schreibdidaktik für Schul- und Hochschulentwicklung. W: U. Abraham, C. Kupfer-Schreiner, K. Maiwald (red.),
Schreibförderung und Schreiberziehung. Eine Einführung
für Schule und Hochschule, Auer, Donauwörth 2005,
s. 220.
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Klaus Schuhmann

Vom Jurastudenten zum Literaturdebütanten – der Schlesier Franz
Jung in Klein-Paris
Hätte es Franz Jung in seinen „Aufzeichnungen aus einer großen Zeit” mit dem
Titel „Der Weg nach unten” nicht selbst
mitgeteilt, dass er von 1907 bis 1908 Student in Leipzig gewesen ist, die Universitätshistoriker, wenn es sich nicht zufällig um Literaturhistoriker handelt,
wüssten mit dieser Person vermutlich
wenig anzufangen. Zumal auch das
Universitätsarchiv lediglich bestätigt,
dass sich der aus dem niederschlesischen
Neisse stammende Uhrmachermeistersohn im April 1907 hier angemeldet und
im gleichen Monat ein Jahr später als Student der „Kameralistik” schon wieder
verabschiedet hat, um in Jena und München weiter zu studieren. Auch er also ein
„Leipzig-Transitär” wie viele andere.
Dennoch ist seinen „Aufzeichnungen
aus einer großen Zeit”, zu der das Leipziger Jahr noch nicht zu zählen ist, zu ent-
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nehmen, dass hier schon beginnt, was als
„Weg nach unten” weit über diesen Aufenthalt in der sächsischen Universitätsstadt hinaus in diesem Buch berichtet
wird. Im Kapitel „Es zog ein Bursch hinaus” hebt Jung seine Erinnerungen an
gemeinhin als Aufstiegsjahre angesehene
Studienzeit an einer deutschen Universität sogleich von diesem biographischen
Muster ab:
„Für mich hätte das schon von Grund
aus keine Rolle gespielt. Ich merkte sehr
bald, daß ich ausgezogen war, nicht in die
Gesellschaft hineinzuwachsen, sondern
aus der Gesellschaft entfernt zu werden.
Das dauerte zwar noch eine Weile und
vollzog sich in Schwankungen nach oben
und unten, aber es fügte sich zu dem Ende
Punkt für Punkt; zusammengetragen nur
von mir, nicht von draußen und nicht
von anderen.”

Klaus Schuhmann: Vom Jurastudenten zum Literaturdebütanten...
Was Franz Jung nachfolgend dann einen „Fehlstart” nennt, erwies sich einige
Jahre später dennoch als ein Glücksfall,
denn der junge Mann, den er am Einschreibungstag kennen lernte, wurde sein
Freund und verlegte 1912 Jungs erstes
Buch. Er hieß Theodor Gerstenberg.
„Mit diesem Gerstenberg ging ich den
ersten Abend aus. Ich hatte Geld und
zwar das Geld, womit ich meine Einschreibegebühr und die Kollegs in den juristischen Pflichtfächern bezahlen sollte.
Kurz – wir landeten in einer Kneipe mit
Damenbedienung. Zuletzt spielten wir
mit zwei Männern, die die Kellnerin an
den Tisch gebracht hatte, Karten – Meine Tante Deine Tante. Sie werden es jetzt
schon wissen, wir verloren in kürzester
Frist alles bis auf den letzten Pfennig.”
Beim danach zwischen beiden abgehaltenen „Kriegsrat” fanden sie dann
aber aus ihrem Dilemma heraus. Ein
Aushang an der Musikhochschule machte kund, dass man sich dort noch immatrikulieren konnte: „ohne Geld und ohne
weitere Gebühren.”
Die bestandene Aufnahmeprüfung
vorausgesetzt, gebot diese Einschreibung
wiederum, das eben gefundene Quartier
aufzugeben und ein neues mit Klavier zu
suchen. Das nötige Geld beschaffte der
Freund, „indem er meine Bücher, eine
ziemlich umfangreiche Sammlung neuester Literatur an einen Buchhändler verschleuderte – und ich bereitete mich für
das Examen vor”.
An dieser Stelle des Berichts trägt Jung
nach, dass ihn seine Mutter als klavierspielendes „Wunderkind” ausersehen
hatte, weil er bei einem Stiftungsfest des
Sängervereins Liedertafel als Neunjähriger „Präludium und Fuge in h-Moll

von Johann Sebastian Bach zum Vortrag”
gebracht hatte. Er konnte sich also Hoffnung machen, die Aufnahmeprüfung an
der Leipziger Hochschule zu bestehen:
„Der Gerstenberg besorgte mir aus
einer Leihbücherei Klavierauszüge. Ich
hatte mit drei Spielopern zur Auswahl
anzutreten, geeigneter Konzertmusik
und einigen Schaustücken. Ich paukte auf
dem Klavier in diesen April-Wochen 1907
in Leipzig von morgens bis abends – ich
hatte in den letzten drei, vier Jahren keine Taste mehr angerührt, manchmal
brachte mir der Freund etwas zu essen,
manchmal aber hatte er auch selber
nichts.”
Das Husarenstück gelang „schlecht
und recht”, und dem Musensohn wurde
„für das erste Semester ein Pflichtkurs bei
Max Reger im Kontrapunkt auferlegt”.
Doch der „Reger-Kurs” erwies sich als
der schon genannte „Fehlstart”, denn die
Studierenden zeigten sich durchweg dem
Meister nicht würdig, und der Professor
behandelte seine Zöglinge „nur wie Idioten, hergelaufene Strolche und noch
nicht entwöhnte Muttersöhnchen”.
So blieben dem verstoßenen Debütanten nur „einige Freikurse”, die er belegen
konnte: „Literatur bei Witkowski, Musikgeschichte bei Riemann”.
Also musste noch einmal finanzieller
Beistand von den Eltern angefordert werden, damit doch noch ein Jurastudium
begonnen werden konnte. Aufschlussreich an diesem „Fehlstart” ist, wie Jung
seine psychisch-geistige Verfassung in
den ersten Studientagen und –wochen
beschreibt, denn sie ähnelt der, die ausländische Studierende, welche wie Jung
später Schriftsteller wurden, - der Ungar
Sandor Marai und der Amerikaner Wi-
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lliam Carlos Williams – zu Protokoll gegeben haben:
„Was fehlte, waren die Menschen, die
Freunde, die Kameraden,
die wirklich Gleichgesinnten, vielleicht auch die Mädchen,
obwohl ich kein Interesse hatte, denen
hinterherzusehen
oder sie gar anzusprechen. Die Leute
um den Caféhaustisch
waren mir im Grunde fremd; sie blieben schemenhaft, Figuren,
mit denen man über den Kooperationsstaat diskutieren konnte, … für
uns damals ein Affront gegen Schmoller,
dessen Vorlesungen wir besuchten, aber
eben nicht mehr, und dann der abendliche Fußmarsch nach Leutzsch … Zu der
Tasse Kaffee wurde sehr viel Wasser getrunken, und es reichte sehr selten zu einem Stück Kuchen, das heißt, das knappe Geld war genau auf den Pfennig eingeteilt.”
In dieser Passage der Jungschen Erinnerungen klingt nicht nur Distanz zu den
Ansichten des Nationalökonomen und
Historikers Gustav Schmoller, der als einer der Begründer des „Kathedersozialismus” gilt, an, es kündigt sich auch
schon an, was im weiteren Verlauf des
Studiums wie ein „Blitz” einschlug.
Im Mitteilungsblatt der studentischen
Jugend, das „Schwarze Brett” genannt,
wird der Tag des Blitzeinschlags wie folgt
angezeigt:
„Akademischer Vortragsabend Sonnabend, den 22. Juni, abends 8 h. s.t.
spricht Herr Graf von Hoernsbroech im
großen Saale des Hotel des Pologne,
Hainstraße, über Lehr- und Lernfreiheit
im Ultramontanismus Alle Kommilito-
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nen und Kommilitoninnen sind herzlich
eingeladen zu erscheinen.
Präsidium der Leipziger Freien Studentenschaft
J. R. Roth.”
Über den Vortragenden vermeldet der
Brockhaus von 1924, dass er 1852 auf
Schloss Haag (Geldern) geboren wurde,
1878 dem Jesuitenorden beitrat und als
Publizist in dessen Dienst trat, 1893 aber
den Orden verließ und zwei Jahre später
zur evangelischen Kirche übertrat. In seiner Selbstbiographie unter dem Titel
„Vierzehn Jahre Jesuit”, die zwischen
1909 und 1910 erschien, begründete er
diesen Schritt. Im Sommer 1907, als er in
Leipzig auftrat, war er vermutlich schon
dabei, dies zu Papier zu bringen.
Welche Reaktionen dieser dem Ultramontanismus nun kritisch gegenüberstehende Vortrag bei dem im katholischen Glauben erzogenen Studenten
Franz Jung hervorrief, liest sich Jahrzehnte später so:
„Ich hörte den Grafen vor dieser Massenversammlung von vielleicht zwei- bis
dreitausend Studenten gegen den Papst
losdonnern. Weder die Lautstärke noch
die Argumente zündeten, obwohlsicherlich alle Anwesenden dem Grafen zugestimmt haben. Es sprachen in der folgenden Diskussion noch ein paar ältere Studenten und hieben in die gleiche Kerbe,
nur noch dümmer und, wenn möglich,
noch aufgeblasener.”
Schwer zu sagen, ob es der Konvertit
am Rednerpult war, der Franz Jung missfiel und dessen Argumente ihm zu billig
erschienen, oder ob es das lähmende Einverständnis des Auditoriums gewesen
sein mag, was ihn zum Widerspruch her-
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ausforderte. Er konnte nicht unwidersprochen lassen, was vom Gastredner vorgetragen worden war und meldete sich zu
Wort. Aber wie?
„Ich wußte im Grunde nicht, was ich
sagen wollte – wahrscheinlich stimmte
ich mit dem Grafen überein, aber das
spielte keine Rolle. Technisch – schien es
– hatte ich den Grafen anzugreifen. Ich
mußte ein grobes Geschütz auffahren
und ich legte los (…) Ich hatte großen
Erfolg. Die Versammlung wurde aufgeregt. Neue Wortmeldungen, alle waren
gegen mich, aber mit Ehrenbezeugungsfloskeln (…)
Am begeistersten Graf v. Hoenbroech
selbst, der eine direktere Zielscheibe gefunden hatte, als den immerhin recht
weit entfernten Papst. Ich wurde am Saalausgang von allen Seiten beglückwünscht.
Ich wußte selbst nicht, was eigentlich los
war.”
Im Mitteilungsblatt der Studenten,
wenn damit das „Schwarze Brett” gemeint sein sollte, findet sich indes kein
Beleg dafür, dass sich der Abend im Hotel Pologne so zugetragen hat, wie Franz
Jung ihn sich in Erinnerung gerufen hat.
Vermeldet wurde dagegen der Vortrag eines anderen Herrn aus hohem Hause, der
über Dantes „Göttlicher Komödie”
sprach, die er übersetzt hatte.
Aufschlussreich an dieser Episode ist,
dass Jung wenige Zeit später selbst „konvertierte”: nämlich zur Burschenschaft
Arminia, zu jungen Leuten, „mit denen
ich zweimal die Woche im Hause der
Burschenschaft an einer langen Tafel saß,
den Sonntagvormittag den Farbenbummel auf dem Thomasring bestritt, den
Fechtboden regelmäßig besuchte und am

Anfang und Schluß des Semesters an einem Ausflug mit Damen teilzunehmen
hatte. Ich besuchte in dieser Zeit die
juristischen Kolleges, soweit ich sie nachholen konnte”.
Auch in Jena trat er einer Burschenschaft bei, die sich „Germania” nannte,
in der Hoffnung, „eine breitere Gesellschaft, offenere Kameradschaft und Zusprache dort zu finden”.
Es ist offenkundig, dass ihm diese
Männerfreundschaften (also auch die
„Säbel-Kontrahagen”) mehr bedeuteten
als Frauen oder ein Debüt als Schriftsteller.
Das aber änderte sich im Verlauf der
nächsten Jahre, und 1912 konnte sich
Franz Jung nun Schriftsteller nennen,
denn sein Freund Gerstenberger, der im
gleichen Jahr einen Verlag übernommen
hatte und ihm sogleich seinen Namen
gab, sorgte dafür, dass es zu diesem literarischen Einstand kommen konnte. Er berichtet auch darüber ausführlich.
Was sich in den Jahren nach 1908, als
Jung Leipzig im April verließ, und seiner
symbolischen Rückkehr als Literaturdebütant nach Leipzig ereignete, steht in
diesem aus mehreren Erzählungen bestehenden Buch geschrieben, vor allem in
der mit der Überschrift „Die Erlebnisse
der Emma Schnalke”, der längsten von
diesen Geschichten. Als Motto stellte der
Verfasser dem Buch ein Couplet mit dem
Titel bei: „Der Liebe Glück und Seligkeit
…”. Das Titelblatt, von Franz Henseler
gezeichnet, zeigt indes eine zu Boden gestürzte männliche Gestalt mit massigem
Körper, kleinem Kopf und zinkenartigen
Fingern, die den Boden berühren. Was
Emma und Werner in dieser Erzählung
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austragen, ist Geschlechterkampf als
sexueller Rausch und bittere Ernüchterung in den Niederungen eines von Armut gezeichneten „Künstler”-Lebens zugleich, dessen literarische Vorlage August
Strindberg geliefert haben könnte.
Der auf Schulbücher abonnierte
Jungverleger Gerstenberg hatte mit diesem Buch keine Fortune und musste sein
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Unternehmen später wieder aufgeben.
1918 übernahm Franz Pfemfert das Buch
in seinen Aktions-Verlag, in dessen Wochenschrift Franz Jung nun publizierte,
Texte denen auszusehen war, dass ihr Verfasser in der Zwischenzeit ein politischer
Schriftsteller geworden war, der nun mit
anderen Auftritten als im Jahr 1907 in
Leipzig von sich reden machte.

Witold Nawrocki

My i oni – polsko-rosyjski dyskurs
o wzajemności

My i oni – polityczne problemy recepcji
tekstu
Zastanawiającą kwestią jest stale rosnące
zainteresowanie historyków literatury
„obrazkiem współczesnym” zatytułowanym przez Józefa Ignacego Kraszewskiego My i oni 1 . Tym bardziej zdumiewające,
iż sam tekst od roku 1865, kiedy ukazał
się w Poznaniu nakładem Jana Konstantego Żupańskiego, nigdy potem nie był
wznawiany, a więc w rzeczy samej od niespełna półtora stulecia czytelniczo prawie
nie istnieje. Najwidoczniej jednak okazuje się nadal, choć tylko w szczególnych
okolicznościach, niezbędny w polsko-rosyjskim dyskursie o wzajemności pełnej
urazów, nieufności i uprzedzeń. Dlatego
1
Por. m.in. Jan Prokop, My i oni J.I. Kraszewskiego, „Specima Philologiae Slavicae”, Bd. 23,
München 1987; Witold Nawrocki, My i oni – dylematy polsko-rosyjskie, „Studia i materiały polonistyczne”, t. 1, Piotrków Tryb. 1994, s. 16-23; Iwona Wegrzyn, Rosjanie Kraszewskiego – czarny stereotyp
a rzeczywistość, „Roczniki Katedry Historii Literatury”, R. 31/32:1994-1995, s. 53-74; Grażyna Borkowska, Pozytywiści i inni, Warszawa l999, 9-23;
Andrzej de Lazari (red.), Polacy i Rosjanie. Katalog
wzajemnych uprzedzeń, Łódź 2006.

powraca się do zapomnianego utworu
Kraszewskiego, kiedy to tylko jest możliwe i konieczne, bo znakomicie werbalizuje on wszystko, co jeszcze czeka na dopowiedzenie i ujawnienie w skomplikowanej grze, jaka od wieków toczy się na
polsko-rosyjskiej scenie dziejowej.
Miejsce wydania dla tekstu będącego
polemiką z ideą romantycznych zachowań powstańczych Kraszewski wybrał z
właściwym sobie trafnym wyczuciem nastrojów zbiorowych. W Poznaniu druk
prowokacyjnie odważnej analizy kwestii
styczniowej oraz oceny Rosji nie naruszał
więzi społecznych i nie groził wyobcowaniem w wyniku odrzucenia z patriotycznych pobudek. Co było ze zrozumiałych
powodów niemożliwe w Warszawie, co
wydawało się jeszcze przedwczesne w Krakowie i Lwowie, a zbyt odległe i poniekąd
politycznie dwuznaczne z perspektywy
Lipska lub Wrocławia, gdzie chętnie, choć
nie zawsze bezinteresownie drukowano
polską książkę, stało się naturalne w stolicy Wielkopolski. Najpewniej „obrazek
współczesny” odnoszący się do dyskursu
na temat klęski i jej powodów w wysokim
stopniu odpowiadał modernizacyjnym
skłonnościom XIX-wiecznej społeczności
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wielkopolskiej budującej przede wszystkim ekonomiczne bastiony przetrwania
i zbierającej siły do ekspansji gospodarczej. Z perspektywy działań poznańskich
organiczników przezwyciężających cywilizacyjne zapóźnienia w zbiorowej pracy
wymagającej spokoju i skupienia sił w
pełni uzasadniony wydawał się surowy
osąd powstania styczniowego jako aktu z
punktu widzenia interesu narodowego
destrukcyjnego i beznadziejnego. Czytelnik wielkopolski nie egzaltował się patriotycznie partyzancką walką po lasach z dubeltówką przeciw rosyjskiej potędze, ani
narodowo rozgorączkowany podziwiał
szarże ochotniczej kawalerii poznańskiej
Edmunda Calliera; przed wysunięciem
postulatów niepodległościowych chciał
zbudować narodową jedność opartą na
cywilizacyjnej efektywności i konkurencyjności. Jak wiemy, nie pomylił się w rachubach i doczekał się swojej dziejowej
chwili, wywołując w końcu jedyne zwycięskie powstanie polskie.
Czytelnik ten rozumował podobnie
jak występujący w roli porte-parole Kraszewskiego doświadczony sceptyk Jeremi:
„Tylko wielki naród może się wybić na
niepodległość, jednolity, zmężniały […]
my się nie łudźmy, nie jesteśmy nim – niestety. Być nim możemy, ale pracować nad
sobą byliśmy powinni”. Jeśli się bowiem
sami wewnętrznie „przepracujemy”, wtedy będzie „kim, przez kogo zrobić i prowadzić wojnę o niepodległość”. Na razie
jednak nie brak ochotników, „co z dobrą
poginą wiarą, ale kto będzie prowadził?
kto pokieruje? gdzie dłonie? gdzie głowy?
gdzie wodzowie?” – o tym nie wiadomo.
To wszakże starczy, aby zgodnie z polską
tradycją zginać w walce, bo aby zwyciężyć,
„trzeba zdziczeć jak Grecy, albo się zahar-
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tować jak Szwajcarzy ubóstwem, pracą,
nauką”. Tymczasem bilans narodowych
aktywów jest niekorzystny, jak zawsze
chęci wyprzedzają możliwości: „szlachty
za mało” – a ponadto nie jest ona zbiorowością jednorodną: część „siedzi na pół
w gnoju folwarcznym”, część „w salonach
zagranicznych”; klasa średnia jest bezwolna; młodzież nierozsądna, a „lud nie ma
jeszcze za co się bić, za nędzę swoją, za
upadek wiekowy, za zapomnienie, nie
może i nie będzie… Wy chcecie Polski,
on chce chleba, kąta i człowieczeństwa
[…] Nie dorósł jeszcze do walki”. Osamotnienie determinuje rezultat walki, a
„dziś miłość ojczyzny jedyne hasło ostatnie co jednoczy, spędzi nas do jednej
wspólnej mogiły. Umrzeć potrafimy, ale
życia odzyskać – nie!” Natomiast aby
możliwe było „powstanie narodu całego,
potrzeba, by naród był cały, a myśmy jeszcze embrionem narodu na gruzowisku
starem […]”.
Z ideami modernizacyjnymi wyrażanymi programem organicznej pracy od
podstaw po tragedii styczniowej zaczął się
także liczyć czytelnik Królestwa Kongresowego, ale syndrom popowstaniowy
wyrażający się poczuciem zagrożenia substancji narodowej, kompensujący klęskę
pamięcią o cierpieniu i ofiarach oraz cenzuralne warunki panujące w zaborze rosyjskim powodowały, iż „obrazek powieściowy” Kraszewskiego nie mógł znaleźć
drogi do czytelnika. Nadto nie przylegał
również ani do lansowanej przez literaturę idei grobu jako kolebki zmartwychwstania, ani do martyrologicznych obrazów mogilnych Orzeszkowej i Żeromskiego, ani wreszcie do politycznych ocen
czynu styczniowego, jakie formułowali
warszawscy pozytywiści i narodowi de-
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mokraci. Potem Kraszewskiemu nie
sprzyjała historiografia II Rzeczypospolitej, nadal mitotwórcza, heroizująca, zdystansowana od trzeźwych, choć kontrowersyjnych ocen, jakie wyrażał dyskursywny tekst „obrazka”.
Po roku 1945 nie lansowano już otwarcie idei współpracy polsko-rosyjskiej w
stylu Aleksandra Wielopolskiego lub
Andrzeja Zamoyskiego. Analogie – oczywiste jeszcze dla Ksawerego Pruszyńskiego podczas wspólnej wojny z Niemcami
– wydawały się wyznawcom internacjonalnego braterstwa kładącym fundamenty przyszłej PRL niebezpiecznie drażniące i ryzykowne. Wbrew naukom Fryderyka Engelsa (spisanym w Dialektyce przyrody) z podręcznika narodowej historii konsekwentnie wydzierano te karty, które
mówiły o wrogości i krwawych ofiarach.
Jak przewidział klasyk, niczego to nie
zmieniało; legenda martyrologiczna trwała w półmroku alternatywnej samoświadomości narodowej, choć nawet przy
okazjach rocznicowych (1963) ograniczano zakres dyskusji nad powstaniem i rolą
Wielopolskiego. Przynoszący trudne do
akceptacji oceny, prawie niezauważalnie
tekst Kraszewskiego znikł z pola uwagi
historyków literatury jako niewygodny i
niebezpieczny w przestawianiu spraw
polsko-rosyjskich. Tym bardziej że nie
godzono się również na taki obraz rosyjskiej „rewolucji” i na taką ocenę „raznoczyńców”, jakie lansował pisarz. Nie do
pomyślenia i aprobaty była bowiem teza
Kraszewskiego, iż także rosyjscy demokraci, a nie tylko reakcyjni konserwatyści,
wykorzystali powstanie styczniowe dla
skonsolidowania antypolskiej opinii
moskiewskiej, aby w warunkach zagrożenia przeprowadzić decydujące starcie z

arystokracją dworską. W oficjalnej opinii
propagandowej i historycznej Rosjanie
występowali wtedy tylko w roli szlachetnych przyjaciół i życzliwych protektorów
we wspólnym dziele postępu i współpracy; na „siły postępu” nie mógł paść nawet cień podejrzenia o interesowność w
działaniu. Tymczasem Kraszewski, który
jeszcze w roku l861 (anonimowa Sprawa
polska wydana w Paryżu) wyraźnie rozróżniał carat – wroga Polski oraz naród rosyjski dążący do obalenia caratu i otwarcia dla wszystkich dróg do wolności, już
w 1865 roku w „obrazku współczesnym”
sygnalizującym w profetycznej formule
tytułu (my i oni) spór i konflikt, dysonans
i sprzeczność, pisał bez jakichkolwiek złudzeń, iż zwykli Rosjanie:
[…] z baranków stali się krwiożercami.
W początkach jeszcze rewolucji panowała jakaś niepewność w sposobach zapatrywania się na nią, teraz z jednomyślnością niewolniczą, wszyscy oświadczyli
się z mocnym postanowieniem zjedzenia Polski i Polaków do ostatniego. –
Wzdychając wymawiali się z tego ludożerczego apetytu koniecznością polityczną, pochlebiało im to widocznie, że
choć w ten sposób zębami do polityki
wmieszać się mogli. Prąd tego, co nazywano opinią, nie dopuszczał teraz ani
się odezwać w obronie Polski. Tacy ludzie jak Żywcow i jemu podobni zmuszeni byli milczeć; o środkach łagodniejszych nie było ani mowy; wieszanie witano z uśmiechem, mordy jako sprawiedliwości wymiary, palenie jako dobry
środek przerażenia, łupież doradzaną
przez konsula pr… jako nieoceniony
sposób zgniecenia samowoli. Pierwsze
wystąpienie Murawiowa wywołało szaloną apoteozę człowieka, któremu mało
wprzódy, kto rękę chciał podać.
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Późniejsze lata były jeszcze bardziej
dla powieści niesprzyjające. Za sprawą
Stefana Kieniewicza, autora najważniejszej monografii powstania 1863 roku,
uznano za całkowicie nieuprawnioną spiskową tezę, iż przedwczesna decyzja „czerwonych” o wybuchu powstania była czarną intrygą rosyjskiej generalicji, pruskiej
polityki Bismarcka oraz masońsko-agenturalno-żydowskich machinacji (popularną w kregach endeckich: Roman Dmowski oraz Józef Weyssenhoff). W latach kryzysu wewnętrznego lat 1980-89 zaprzeczenia takie lansowano tym silniej, im bardziej oczywista stawała się analogia sugerująca, iż zbrojna irredenta solidarnościowa mogła się stać pretekstem do kremlowskiej interwencji, zaś wprowadzenie stanu wojennego jednak ją udaremniało.
Interwencja oddaliłaby pierestrojkę, rozpad imperium i stałaby się – jak wydarzenia z Placu Niebiańskiego Spokoju dla
Chin – szansą jego innej przebudowy2 .
Rozwój wydarzeń politycznych w III
Rzeczypospolitej w zasadniczy sposób nie
zmienił nieprzyjaznej atmosfery wobec
powstańczych tekstów Kraszewskiego i
raczej nie sposób oczekiwać w najbliższej
przyszłości jakichkolwiek znaczących
korekt w politycznej sytuacji tego utworu. Najpierw dlatego, iż tekst mija się ze
współcześnie dominującą strategią zagospodarowywania uprzedzeń wobec Rosjan w sposób nakazujący unikanie tak
jednoznacznych formuł antagonizujących oba narody. Po wtóre z tego powo2
Tezę taką sformułował Janusz Tazbir (Silva
rerum historicarum, Warszawa 2002, s. 298). Autor
w latach 1990-95 daremnie próbował wydać tekst
My i oni w jakimkolwiek lewicowym wydawnictwie, ofertę odrzucano jako trudną do akceptacji w Polsce i drażniącą w Moskwie.
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du, iż lansowana w kręgach nacjonalistycznych koncepcja budowania jedności
i wielkości narodu o znakach wyraźnie
konfrontacyjnych, która mogłyby tym
utworem legitymizować swoje uprzedzenia, wydaje się niemożliwa do przyjęcia
przez Polskę, jedno z unijnych państw
europejskich. Choć nie można wykluczyć, że ze stanowiska polskiej polityki
historycznej utwór może okazać się aktualny, ważny i cenny dla opisu polsko-rosyjskiego doświadczenia historycznego.
Wtedy spełniałby cele, dla których przecież nie został napisany.
My i oni – historia jako przestrzeń spisku
„Obrazek współczesny” Józefa Ignacego
Kraszewskiego jest „nie tyle powieścią
polityczną, ile powieścią o polityce”3 . Pisarza nie interesuje polityka jako gra ludzkich interesów, ambicji, próżności, poświęcenia, nienawiści i miłości, a więc to
wszystko, co wypełnia „powieść polityczną” materią psychologiczno-ideowych
rozważań. Kraszewski nie zajmuje się analizą sublimacji różnych pobudek uczestnictwa w działaniach politycznych prowadzonych z pasją i ofiarnością przez
bohaterów, w których ludzką egzystencję
wkroczyła polityka, niepostrzeżenie, ale
kategorycznie narzucając im obowiązek
respektowania i obrony idei, wartości
oraz wzorców zachowań. Przyjmuje aksjomatyczne założenie, że zakres jej wpływu
w „powieści politycznej” jest głęboki, a
związek z rzeczywistością świata przedstawionego, w którym poruszają się bohaterowie, nie ma bynajmniej charakteru tyl3
Kazimierz Wyka, Pogranicze powieści. Proza
polska w latach 1945-1948, Kraków 1948, s. 235.
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ko ornamentacyjnego, ale przenika
wszystkie warstwy bytu.
Inaczej natomiast w „powieści o polityce”. Tutaj polityka dzieje się „odgórnie”
(Kazimierz Wyka) i staje się formą kształtującą bohaterów. Ona też bezwarunkowo wyznacza kierunek ich działań oraz
decyduje o przekonaniach, jakie wyznaczają ich sposób istnienia w świecie. Polityka – jak to przewidział Hegel – realizuje się tutaj jak los, jak fatum w greckiej tragedii, nie można się od niej uwolnić, aby
działać samodzielnie. Podkreślić należy,
iż jeśli polityka tak skutecznie oddziaływa na los jednostek czy grup ludzkich, to
wcale nie z powodu ich metafizycznej
wiary w jej potęgę, ale przede wszystkim
dlatego, iż wykorzystuje status aksjologicznej bezwładności ludzi, ich podatność na oferty, których formę i treść wyznaczają jednostki skupione w zrzeszeniach imperatywnie zorganizowanych
(Ralf Dahrendorf).
One bowiem poprzez sprzysiężenia,
mafie polityczne, grupy interesów, stowarzyszenia spiskowe inicjują masowe ruchy i wywołują historyczne przemiany.
Pomiędzy nimi toczy się wielka i dla prostego człowieka oraz dla mas niezrozumiała gra polityczna, w której atutowe
karty rozdają nie naiwni w swej szlachetności polscy konspiratorzy ani szlachetni w geście i retoryce rosyjscy demokraci, ale tajni agenci policji politycznej oraz
sprzymierzeni z nią spiskowi politycy
rosyjscy z Warszawy, Moskwy i Petersburga. To poprzez nich organizowane są
masowe ruchy i procesy o historycznym
wymiarze (w „obrazku”: powstanie, reformy społeczno-ustrojowe w Rosji, wymiana elit rządzących, rozprawa z niepodległościowymi aspiracjami Polaków).

Ma to swoje konsekwencje historiozoficzne i konstrukcyjne (rola postaci w
świecie przedstawionym powieści); zarówno przeciętna jednostka, jak i wielka
grupa społeczna przy takiej konceptualizacji dziejów mają w nich wyznaczoną
tylko przedmiotową rolę. Podmiotowo
działają wąskie i wyspecjalizowane grupy
spiskowe czy mafijne 4 . One aranżują
określone akcje polityczne, pomiędzy
nimi toczy się wielka gra polityczna, której cele i kulisy odsłania autor w dominujących w utworze partiach dyskursywnych.
Podług spiskowej teorii dziejów najważniejsze są intrygi polityczne. Rozgrywają się one według dokładnie przestudiowanego planu. Jego opracowanie wymaga dokładnego wyznaczenia dalekosiężnych celów, precyzji w metodzie działania, zimnej rozumowej analizy, dochowania zasad konspiracji. Tu nie ma miejsca dla szlachetnych marzycieli, którzy
jak Władysław czekają, aż walka powstańcza powoła do czynu strategów i przywódców. Ani dla ideologów moralnej przebudowy Polaków, aby ich przemiana stała
się inspiracją duchowego odrodzenia, a
wewnętrzna przebudowa gwarancją zwycięstwa nad potężnym ciemiężycielem.
Ani dla szlachetnego marzycielstwa Juliana, który daremnie edukuje narodowo
chłopa Andruszkę do powstania („Nie
nauczyliśmy się ani waszej Polski kochać,
ani większej swobody pragnąć […] nie
wiemy dobrze o co chodzi”), lub poświęcenia patriotycznego Marii de la Rue, które zamknęło niecne karty w życiu kobiety-szpiega i otwarło krótkotrwała erę poJerzy Topolski, Teoria wiedzy historycznej, Poznań l983, s. 156-157; Witold Nawrocki, Jasny horyzont paranoika, „Dziś. Przegląd Społeczny”, l999.
4
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świecenia dla kochanka i ojczyzny. Prawdziwa i wielką intrygę polityczną tworzą
ludzie zimni i przebiegli, dobrze wiedzący, czego pragną.
Makiaweliczne plany rosyjskich spiskowców konstruują Aleksander Aleksandrowicz Artemjew oraz minister spraw
wewnętrznych Lew Pawłowicz. Minie wiele miesięcy i przelane zostanie wiele polskiej krwi, zanim Jeremi uświadomi Władysławowi, iż powstańcy padli ofiarą wielkiej manipulacji politycznej, gdy zdecydowali się na zbrojne wystąpienie. Tym
samym spełnili najskrytsze marzenie
Moskwy, która od dawna pragnęła takiego wybuchu, chcąc zrealizować swoje plany. Teraz – powie z goryczą Jeremi – „na
naszych karkach gra w mariasza stary
moskiewski caryzm z młodą Moskwą socjalną i patriotyczną, udającą patriotkę,
odkryła ona panfila i da niechybnie dublę”. Wiele na to wskazuje, że po dwu latach zmagań właśnie minął potrzebny
czas, aby Rosja mocno i ostatecznie przebiła polską kartę niepodległościową,
stwierdza radca stanu Artemjew w rozmowie z innym urzędnikiem tajnej policji,
Nikiforem Piotrowiczem. Tylko bunt polski trzeba za wszelką cenę podtrzymać, nie
dopuścić do ugody rządu z powstańcami,
zaostrzać konflikt, a potem zgnieść Polskę.
Potem przy pomocy chłopów zniszczyć polską szlachtę („Ludowi damy siłę,
a tą siłą wywrócimy wszystko co nam stanie na przeszkodzie”), potem „ze wszech
miar mącić, cisnąć, dusić i nie dać ładu
tu wprowadzić […]”. Trzeba też stale rozszerzać wolności demokratycznej prasy,
gardłować za swobodą i pilnować porządku, aby osłabić wpływ Polski na opinię
europejską. „Teraz już niepotrzebny Hercen i Ogariew”; demokratyczna Rosja ra-
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znoczyńców sama przygotuje wielką rosyjską sprawę: „I nie będzie w Rosji tylko
chłop i car – tylko car chłopski… a bojarom… – Ręką posunął po gardle i roześmiał się”. Nowym demokratycznym siłom rosyjskim zależy bowiem przede
wszystkim na usunięciu dworskiej arystokracji i na budowie „świata ruskiego naszego”, to znaczy plebejskiego, chłopskiego, innego niż cywilizacja „zgniłego Zachodu”, którą zniszczą, zawojowując „narody poddzieciniałe”.
Artemjew nie ukrywa, iż jego rząd sam
pragnie wywołać krwawą rewolucję, bo
tylko ona może usprawiedliwić represje
mające na celu wytępienie żywiołu polskiego, z którym w zgodzie żyć jest niepodobieństwem. W rewolucji poginą
wszyscy, „co maja gorętsze serca”, a to da
Rosji oczekiwany spokój. Polskie elity na
taką próbę się zdecydują, serio biorą zapewnienia Europy o pomocy i nie widzą
podwójnej gry Moskwy. Konserwatywną
prowadzi rząd, demokratyczną, radykalną, liberalną dziennikarstwo. W tej sytuacji Polsce pozostaną tylko wyrazy współczucia składane przez bezsilnych europejskich ultramontanów „i tych ludzi, co się
uczuciem powodują, nie wiedząc dokąd
i gdzie idą… Gra nasza doskonała, wygrać
musimy. Demokracji i liberalnym powiemy – Polska jest feudalną, garść szlachty
chce w niej wiecznie w niewoli trzymać
chłopa… panującym szepniemy – oni
chcą zrewolucjonizować świat, są w związku z europejską rewolucją. I demagogi
pomagać nam muszą do zgniecenia wroga…” W tym samym czasie zrewolucjonizowana zostanie Rosja; nastąpi wymiana elit, „raznoczyńcy” – zdemokratyzowani popi i kupieccy synowie przejmą
rządy, zacznie się spełniać – fanatycznie
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wierzy w to doktor Sacharow („republikanin i despota, demagog i czerwony”) –
jego marzenie o dokonującym się „posłannictwie jedynym Rosji i odrodzeniu
rodzaju ludzkiego za pośrednictwem dziczy azjatyckiej”.
My i oni – jeden od drugiego nie nauczyli się nic!
W spiskowej teorii dziejów działania jednostek lub grup ludzkich są – co zauważył Hegel 5 – powiązane z ocenianymi
pozytywnie lub negatywnie cechami ich
osobowości, postaw, a nawet fizycznych
wyglądów. Historyzujący „kamerdyner”,
jak ironicznie Hegel nazwał wyznawcę
takiej koncepcji wyjaśniania procesu dziejowego, zależnie od wartościującej oceny
uwzniośla lub poniża bohaterów dziejowych zdarzeń, przypisuje im osiągnięcia
pozytywne lub ich odmawia. Generałowie rosyjscy zebrani na Zamku w Warszawie mają twarze napiętnowane niewolą
moskiewską. „Despotyzm działa w duchu, przezeń oddziaływa na ciało i wytwarza w istocie wizerunki właściwe sobie…
Biurokratę i stupajkę Rosjanina” nietrudno poznać od razu, podobnie jak urzędnika rozpoznać łatwo po „zgniecionej w
nich godności ludzkiej a wyrobionej chytrości lisiej”.
Takie identyfikacje zawsze czynione są
z powodów, o których można powiedzieć, iż są motywowane pozamerytorycznie. Warunkują je różne czynniki, ale decyduje w ostatecznym rachunku identyfikacja grupowa, swojskość etniczna, tożsamość wyznaniowa urastająca do rangi
głównej dystynkcji kultury ocenianej jako
5

Jerzy Topolski, op.cit., s. 156.

wzorowa. „Swoi” – wypełniający klasę
identyfikowaną jako „my” – są nieskazitelni, dobrzy, mądrzy i piękni, a cokolwiek czynią, jest uzasadnione szlachetnymi intencjami. „Obcy” – ich przynależność niechętnym dystansem wyodrębnia
zaimek „oni” – są moralnie i fizycznie
odrażający, naznaczeni piętnem fanatycznych praktyk i zamiarów politycznych.
Nawet jeśli obiektywnie pragną zmiany
na lepsze – to przecież wywołują rozstrzygnięcia bolesne i krzywdzące. Są moralnie brudni oraz skażeni ciasnym egoizmem przez rzeczywistość; tkwią w niej
przez złą tradycję, ona nadaje im formę.
Rozum potoczny historyzującego „kamerdynera” każe mu uzasadnić taki podział poprzez najłatwiejszą do uchwycenia identyfikację etniczną. Presja takiego
postępowania poznawczego jest przemożna i ma znaczenie zarówno dla uogólnień
codziennych, jak dla wyszukanych formuł intelektualnych. Wtedy „my” oznacza zawsze dobrych i wspaniałych Polaków, którzy są „samo-wici”, a więc inni;
dostępni pełnemu rozpoznaniu tej odmienności tylko w kategoriach „polskosłowiańskiej rodzimości”, syntezy zachodniej wolności i wschodniego absolutyzmu, „cywilizacji zachodniej i macierzystego Wschodu”6 . W myśleniu Kraszewskiego kategoria ta odgrywa znaczną
rolę i dowodzi, iż – choć ze znacznym krytycyzmem – czytał jednak Hegla7 . Co wi6
Andrzej Wierzbicki, Wschód i Zachód w koncepcjach dziejów Polski, Warszawa l989, s. 179-180;
Wincenty Danek, Pisarz wciąż żywy. Studia z życia i
twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego, Warszawa
l969; Józef Ignacy Kraszewski, Odczyty o cywilizacji
w Polsce, Warszawa l861, s. 145-146.
7
Józef Ignacy Kraszewski, Rys historii filozofii
według Hegla, „Atheneum”, Wilno 1845.
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dać w świadomym dążeniu do wyrazistego wymierzenia skrajności: niewoli na
Wschodzie, wolności na Zachodzie. A
także do ustalenia wyższej jakości syntezy obu elementów w polskim „chemicznie tworze nowym”, jaki stanowił – jego
zdaniem – polski organizm kulturowopaństwowy8 .
Pisarz nigdy nie miał wątpliwości, iż
taka synteza, mimo że ułomna („Braliśmy zewsząd częstokroć bez wyboru, namiętnie, posłuszni naturze, piliśmy jak
gąbka […]”), była jednak w ostatecznym
rachunku jakościowo wyższa niż rosyjskie
królestwo samodzierżawia i niewoli. Polska miała na ten obszar zanieść dorobek
Zachodu, ale misji swej nie wypełniła,
wielkiej szansy nie wykorzystała, nie sprostała swemu zadaniu i tym samym podpisała na siebie wyrok zagłady9 . Ani sama
stała się prawdziwie Chrystusowa, ani
prawdziwie „machiavellska” – narzeka
Jeremi. Nauk ewangelicznych nie połączyła z zimnymi radami prawodawcy
nowoczesnej polityki; czy i jak to było
możliwe? – na ten zakres spraw pisarz nie
znajduje miejsca w powieściowym dyskursie.
Natomiast rozważania Jeremiego i
generała Żywcowa (zwróćmy uwagę – prowadzone „po francusku”), co prawda „rodowitego Moskala”, ale dysponującego
wielkimi zasobami krytycyzmu wobec
swoich i obcych („Szpiegiem nie jestem,
życzę Polsce i Polakom dobrze”), przynoPor. Józef Ignacy Kraszewski, Polska w czasie
trzech rozbiorów 1772-1799. Studia do historii ducha i
obyczaju, Warszawa 1902, t. 1, s. 9; Andrzej Wierzbicki, op. cit., s. 178-181.
9
Józef Ignacy Kraszewski, Polska w czasie trzech
rozbiorów…, op. cit., s. 10-12; Andrzej Wierzbicki, op. cit., s. 10-12.
8
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szą wyjaśniający niemożność porozumienia rejestr stereotypowych uprzedzeń
oraz obiegowych wyobrażeń na temat
wzajemnych stosunków „swoich i obcych”. Polskie wyrastają z podglebia romantyzmu, rosyjskie są dowodem, jak
głęboko tam zakorzenił się realizm polityczny zrodzony w epoce oświeconego
absolutyzmu.
Podstawowe znaczenie dla ustalenia w
powieściowym dyskursie moralno-historycznej nierówności Polaków i Rosjan ma
przekonanie, iż my – Polacy nawet „w
upadku, w poniżeniu, przy widocznym
nadgniciu charakteru narodowego jeszcze jesteśmy wyżsi od was”, bo „myśmy
żyli z Europą i światem”. Natomiast „żelazną kolebkę” Rosjan kołysał silną dłonią „despotyzm”, formując z nich „posłusznych żołnierzy”. Skutek jest taki, iż
„wyście sołdackie dzieci, my potomkowie
rycerzy!” Polacy cenią dyskurs i wolność,
dla której umieją się nawet wyrzec zdobyczy, zaś Rosjanie podbijają „ziemie dla
niewoli”. W przeciwieństwie do Polaków
ich odwieczni przeciwnicy nie chcą i nie
potrafią „rozprawiać i przekonywać się”,
bo wolą „związać usta i zdusić to, czego
nie umiecie obalić rozumowaniem”.
Tymczasem Polacy tworzą społeczność
obywatelską, w której człowiek może się
poczuć członkiem „narodu wyższego
przeczuciem ideału nad świat, który go
otacza”. Tego nie może pojąć żaden Moskwicin, traktuje taką postawę jako przejaw donkiszoterii, a to tylko sprzeczność
między tym, co „chce dobra”, i tym, co
pragnie „tylko chleba”. Polacy są ludźmi
ideału, który „wykwitnie zwycięsko”,
choć w rezultacie „my zginiemy”.
Polacy są gotowi żyć i ginąć dla idei,
dla wypełnienia posłannictw, których „z
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siebie zrzucić nie mogą, choćby im one
ciążyły”. Polski idealizm, polskie przekonanie o własnej wyższości, polskie niezrozumienie Rosji powodują, że – jak to formułuje Jeremi – „niedobrańszej pary nad
Rosję i Polskę nie było pod słońcem […]
nie znałem między najzacniejszymi ani
jednego Rosjanina, co by był w stanie ocenić Polskę i Polaków, może też ni jednego Polaka co by Moskala zrozumiał”.
Przeciwieństwo – do takiego wniosku
dochodzą dwaj ludzie sobie obcy, ale przecież nie wrodzy – jest nieprzezwyciężalne;
nasza „genesis z ducha”, ich z „despotyzmu”. Dlatego konflikt jest nieunikniony, a Rosja zmuszona ponownie „wystąpić jako barbarzyńcy przed światem”. Dla
dyskutanta – Polaka jest sprawą bezdyskusyjną, że Rosji świat „wszystko przebaczy”, byle mógł siedzieć spokojnie u
„warsztatu i za biurkiem bankierskim. Policzy krew przelaną na procenty od swych
kapitałów… a gdy zwyciężycie pożyczy
wam pieniędzy na nowe dla nas kajdany”.
Stary Jeremi nie ma żadnych złudzeń,
Rosja zrobi z Polską, co chce, a Europa
na wszystko przyzwoli i nawet pochwali
zaprowadzenie porządku w Polsce. „Byle
cicho! byle nie spadły papiery, byle handel szedł!”
Ważny dyskurs kończy się bez wyniku: „…ścisnęli sobie ręce i rozstali jak
dwaj ludzie, co się zrozumieć nie mogą,
czują wzajemny szacunek, ale zarazem i
litość. – Moskal rzekł w duchu: Marzyciel
stary! Polak szepnął: Prawdziwy stupajko!
Jeden od drugiego nie nauczyli się nic”.
Rosjanie nadal będą rządzić w Polsce, jak
na Kaukazie, bo tym samym sposobem
wymuszają posłuch w Wołogdzie, Kiachcie, w Tyflisie, Orenburgu i Warszawie.
Powstanie – „rewolucja”, jak mówią bo-

haterowie powieści – niczego nie zmieni,
a da tylko sygnał przyzwalający na etniczny kanibalizm, „na zjedzenie Polski i Polaków do ostatniego”. Murawiow wywiesza opornych, a hordy nienawistnych
zdobywców ruszą na Polskę; „tacy ludzie,
jak Żywcow i jemu podobni, zmuszeni
byli milczeć” – lojalnie zauważa pisarz,
który daleko wykroczył poza kamerdynerską jednostronność literatury swojego
czasu i starał się na sprawę polsko-rosyjską spojrzeć bezstronnie – na tyle, na ile
pozwalały narodowe uwikłania i romantyczne mity.
My i oni – Janusowa twarz rosyjskiej demokracji
Kraszewski w demokratycznej „rewolucji” rosyjskiej dostrzegł szczególne skażenie „terroryzmem”. Historyzujący moralista uważał terroryzm i rewolucję za dzieci bezprawia i despotyzmu10 . W postawach rewolucyjnych demokratów widział
wyraźne symptomy tego schorzenia. Przyziemnie pragmatyczni i w rzeczy samej
tylko zwolennicy modernizacji wielkomocarstwowej polityki Rosji, aby uczynić
ją bardziej skuteczną i efektywną, łatwo
uznali, iż „niepotrzebny nam Hercen i
Ogariew”. Dla pragmatycznych rewolucjonistów w rodzaju Artemjewa i urzędników policyjnych III Oddziału najzupełniej zbędne były ideały, wystarczała odgórna reforma umożliwiająca wymianę
elit rządzących. Zamiast dworskiej arystokracji, zamiast znienawidzonych bojarów, zamiast strupieszałej biurokracji w
rezultacie przewrotu wewnętrznego władzę
mieli objąć ludzie nowi, o plebejskim sta10

Por. Józef Bachórz, op. cit., s. 481.
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tucie pochodzenia, sprawni, zdolni do zrozumienia interesów rosyjskiego kupca i
fabrykanta oraz do zmiany doli chłopa,
choć nie tak głębokiej, jak żądał Ogariew.
Kraszewski nie ma złudzeń. Nowego
liberalno-demokratycznego pretendenta
do władzy, nowego rzecznika aspiracji
klasy politycznej formującej się z biurokratów pochodzących z szeregów „raznoczyńców” i bogatych kupców, osądza bez
idealizacyjnych przesłon w widzeniu jego
pragnień i roli. Osiągnął on już tyle i tak
się umocnił, iż nadal odsuwany od podziału wpływów i korzystnej dystrybucji
dóbr, gotów jest na ostatnie decydujące
starcie w grze o przejęcie władzy. Dla ludzi pokroju Artemjewa – walczących o
wpływy i znaczenie w monarchii – niezbędne wydaje się zastosowanie wszystkich możliwych środków, aby zmieść „tępych” starych biurokratów, odsunąć
„bezsilnych” i nieskutecznych, a potem
przejąć władzę i sprawować ją w imieniu
cara i chłopów. Kluczem do zmiany sytuacji w Rosji nie są stopniowe reformy i
łatanie dziur w kaftanie władzy. Konieczne jest gwałtowne przesilenie; trzeba wywołać powstanie Polaków, przelać polską
i rosyjską krew, zjednoczyć Rosjan mocnym lepiwem nacjonalizmu, dać wolny
upust rosyjskim namiętnościom w tłumieniu polskiej „miatieży”.
Więc żadnych ulg i ustępstw, żadnej
ugody, należy przeć do konfrontacji, aby
w jej następstwie przejąć rządy w imieniu
nowej klasy społecznej – bogacącego się
mieszczaństwa. Ono – jak świadczy wątek kupca Prokopa Wasiliewicza – szybko akomoduje się do nowych warunków
egzystencji i nowej kultury; ma też własne ambicje polityczne, które zamierza
realizować w przymierzu z raznoczyńską
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inteligencją. Siejąc burzę w Polsce, ma
nadzieję na jej polityczną ostateczną klęskę, a w następstwie na przegraną „i naszych bojarów razem”. W momencie, gdy
„rząd w kłopocie będąc z nimi, od nas
oczy odwróci”, liberalni demokraci „wychwycą, porwą co się tylko da porwać” i
wtedy przygotują oswobodzenie rosyjskiego trzeciego stanu.
Polityka rosyjska jest w obrazku tajną
i skomplikowana grą koterii. Nie potrzebuje szlachetnej retoryki Hercena, za
chwilę do głosu dojdzie Katkow i jego
wielkomocarstwowe idee. Rosyjski nacjonalizm jest skuteczną zaporą dla wszystkiego, co zagraża Rosji. „Lud uczy się na
Polakach”, jak eliminować przeciwników. „Godność Rosji nie dopuszczała
czynić ustępstw”, a teraz Rosja rośnie w
siłę: „Czujemy się tak silni, że się nie boimy pójść nawet przeciw Bogu i prawu”.
Na razie Rosja przeciąga się po długim
śnie, słychać to w całej Europie, zbiera siły
do cywilizacyjnego skoku, aby „stworzyć
nowy świat”, bo „nie zamierza być zmuszonym starego zostać poddanym i dłużnikiem”. O koszta nowy Rosjanin nie
pyta; ufa w siłę Rosji i w powszechną wolę
zmiany. Polka, ale rosyjska agentka, mówi
ze zgrozą o rewolucji w Rosji, która, gdy
czas jej nadejdzie, „wybuchnie tak straszliwą, tak ogólną, tak wielką, że przy niej
niczym będzie straszliwe wspomnienie
francuskiej”.
Wielki plan postępu i zmiany wymaga likwidacji pozostałości kultury pochodzącej ze „zgniłego Zachodu”, a więc wedle „wostoczników” jej „najprzegnilszej
cząstki” – Polski. Nic nie będą mieli wtedy do powiedzenia Polacy: „nieopatrzni,
płosi, zarozumiali, lekceważący wszystko,
gorący na chwile, a słabnący, gdy dłuższej
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i powolnej pracy potrzeba”. Ich przyszłość „dośpiewa Nemezis historyczna”.
Polskie posłannictwo nie jest zdaniem
Rosjanina-demokraty ostatecznym wyrazem cywilizacji. Los Polski i Polaków dopełni się w nadciągającej katastrofie, której nie jesteśmy w stanie się przeciwstawić
z taką determinacją, na jaką zdobyliby się
Rosjanie w razie potrzeby.
My i oni – Polska jako zagadnienie dziwaczne
Dyskurs o polskim charakterze narodowym i o polskich zachowaniach politycznych jest równie krytyczny, co rozważania nad istotą tego, co rosyjskie. W Rosji
nikt nie pojmuje, „co i jak się tu dzieje”.
Nikt nie orzeknie, kto tu prowadzi: „Pan
Bóg czy szatan, a dłoń niewiadoma”. Łatwo tu manipulować nastrojami i kierować ruchami mas: „Kto najgoręcej i najśmielej ujmie się za ojczyzną, ten wszystkich za sobą poprowadzi, choćby to był
dziesięcioletni ulicznik w łachmanach”.
Polska to kraj wymarzony dla spiskowców-prowokatorów: „Kto polską wywiesi chorągiew, pójdą za nim”. Dla Rosjanina Polska jest zagadnieniem dziwacznym, obcym, wiec tym łatwiejsza jest akceptacja tezy, iż powinna zniknąć.
Kraszewski przekonuje, iż Polska staje się coraz trudniejsza do zrozumienia
dla Europy. Raz wydaje się nazbyt socjalistyczna i czerwona, kiedy indziej nazbyt
konserwatywna i szlachecka. Niepojęte
jest dla Zachodu, iż trwa jako jedność: „Tu
w jednych szeregach, w jednej organizacji stali ludzie z krzyżem na piersiach, z
wiarą i sceptycyzmem, pobożni i niedowiarkowie, rewolucjoniści i feudalni, żydzi i katolicy, prawosławni i ultramonta-

nie, demokraci i arystokraci”. W tym
„monstrum horrendum, informe, ingens” ku europejskiemu zdziwieniu o
wszystkim decydowała miłość ojczyzny.
„Wyjarzmienie jej było celem, podrzędnie zajmowało tylko, kto później panować w niej będzie i na co się one urobi”.
Ta jedność rozpadała się w proch, kiedy
jeszcze trwała walka. Elity wzajemnie zjadały się w wojnie na górze, daremnie poszukiwano jednoczącego autorytetu, nie
zyskaliśmy uznania Europy. „Europa
pozostała zimna, niecierpliwa, prawie
niechętna. Wśród salonowego żywota, a
raczej śród warsztatowej pracy handlarskiego świata, narobiliśmy bohaterskiego
hałasu, nikt nie przeczył, żeśmy mieli po
sobie słuszność, niestety – brakło siły, która wszystko uświęca”.
Brak siły o wszystkim zdecydował. Co
znaczy racja, jeśli brak poparcia stu tysięcy bagnetów? – o to pytał Fryderyk II polskich moralistów. Kraszewski ustami Jeremiego prorokuje, ze powstańcy doznają „podłości” Europy, jej „wstrętu i pogardy, szyderstwa” i lekceważenia. Nie ma
już bowiem Europy Byrona i poetów ery
„Polenliedern”. Będziemy „Hiobem narodów i Łazarzem uczty bogów”; nikt nie
lubi krwawych opowieści, więc nie będą
Europejczycy słuchać pieśni o cierpieniu.
Opluwają „mogiły naszych męczenników”, odwrócą się do nich tyłem, aby spokojnie rachować zyski „na kursach banknotów, gdy nas diabli wezmą […]”.
Jedyną pociechą dla Kraszewskiego
jest nadzieja, że dzisiejsze lęki Polaków
staną się udziałem Europy, której Rosja
w przyszłości zagrozić może w swoim szaleńczym pragnieniu wielkości i potęgi.
Zachód uczył się szybko – jeszcze walczono z „kryjakami”, gdy von Alvensleben
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zawierał z Rosją konwencję o obronie interesów obu państw na wypadek zagrożenia ze strony Polaków. Francja szukała w
Rosji pomocy i poparcia w swoich europejskich kłopotach z Włochami i Prusami. Carską monarchię kokietowała Anglia, Austria i Stany wychodzące z kryzysu wojny secesyjnej. Może nikt Rosji nie
kochał, ale budziła lęk i szacunek bogactwem i militarną potęgą. Polakom pozo-
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stało narzekanie „na głupią, podłą Europę” i – jak powie Miłosz, kwitując świadectwo współczesnego buntu – „Szlachetność, niestety!”
Lektura „obrazka” z ery powstaniowej
była i pozostała zajęciem trudnym i przynoszącym gorzkie satysfakcje. Przynosi
brutalnie trzeźwe osądy, burzy mity, rewiduje oceny. Prowokuje do dyskusji.

Wolfgang Bittner

Deutsche Kinder- und Jugendliteratur. Eine Bestandsaufnahme
Unter deutschen Autorinnen und Autoren, die für Kinder und Jugendliche
schreiben, breitet sich Unmut aus, zum
Teil auch Wut oder Resignation. Beim
Verband deutscher Schriftsteller gehen
ständig Klagen über demütigende Erfahrungen mit Verlagen, Lektoraten und
Medien ein. Und 1995 gründete sich in
Unna eine »Initiative kritischer deutschsprachiger Kinder- und JugendbuchautorInnen«, die eine Erklärung abgab.
Darin wird u.a. festgestellt, dass die Verlagsprogramme zunehmend auswechselbar sind und immer häufiger modische
Trends lanciert und in Reihenkonzepte
gepresst werden. Ferner bemängeln die
Autorinnen und Autoren, dass viele Verlage versuchen, durch Vorgaben (Themen, Umfang, Sprachmuster, Gestaltung, außerliterarische Maßnahmen und
Absichten) die schriftstellerische Arbeit
zu prägen und dass die meisten Lektoren
diese Entwicklung opportunistisch mitmachen oder sogar mitbetreiben.
Diese Kritik zeigt sehr wichtige Aspekte einer voranschreitenden Entwicklung
auf. Darüber hinaus ist eine wachsende
Ignoranz gegenüber deutschsprachiger
Kinder- und Jugendliteratur und ihren
Urhebern zu verzeichnen. Dafür gibt es
eindrucksvolle Belege. Wir schlagen die
einmal im Monat erscheinende Kinderund Jugendbuchseite einer großen deut-

schen Wochenzeitung auf und finden
unter fünf besprochenen Büchern drei
Übersetzungen aus dem Englischen und
eine Übersetzung aus dem Französischen; schauen wir genauer hin, gehören
drei dieser Bücher zur Erwachsenenliteratur. Wir schlagen die drei- oder viermal jährlich erscheinende Kinder- und
Jugendbuchseite einer großen Tageszeitung auf und finden unter acht Besprechungen fünf Übersetzungen aus dem
Englischen, Französischen, Schwedischen und Niederländischen. Der Redakteur, nach seinen Auswahlkriterien befragt, vertritt die Meinung, in Deutschland gebe es zurzeit ohnehin keine ernstzunehmenden Kinder- und Jugendbuchautoren. Diese Ansicht ist in Journalisten- und Jurorenkreisen öfter zu hören
– sie wird natürlich nur hinter der vorgehaltenen Hand geäußert.
Wen wundert es da, dass zwei Jahre
hintereinander von 30 Titeln auf der Auswahlliste zum Deutschen Jugendliteraturpreis jeweils 25 aus dem Ausland
kamen und dass die Preise in diesem Land
gern und häufig an ausländische Autoren
vergeben werden. Einem Autor, der daran Kritik äußerte, fuhr eine Journalistin
mit den Worten über den Mund: »Wer
unter den deutschen Autoren den Deutschen Jugendliteraturpreis verdient, der
hat ihn schon bekommen.«
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»Der Deutsche Jugendliteraturpreis«
– so steht es in der Widmung »soll die
Entwicklung der Kinder- und Jugendliteratur fördern…« Er ist nicht auf deutsche Autoren beschränkt, und es wäre sicherlich falsch, eine solche Beschränkung
einführen zu wollen. Aber das Bewusstsein, dass es auch eine zu fördernde deutsche Kinder- und Jugendliteratur gibt,
scheint nicht gerade ausgeprägt zu sein.
Vielleicht sollte, um mehr Klarheit zu
schaffen, ein zusätzlicher Deutscher
Übersetzerpreis eingerichtet werden.
Denn es ist schon bemerkenswert, wie
wenig Anteil deutsche Kinder- und
Jugendbuchautoren in den letzten Jahren
an dem wichtigsten und am höchsten dotierten Preis ihres Landes hatten.
Das lässt sich beim besten Willen
nicht darauf zurückführen, dass überall
woanders bessere Bücher als in Deutschland geschrieben würden; abgesehen davon, dass die Auswahl der preiswürdigen
Bücher bei der Vielzahl von Neuerscheinungen recht zufällig ist. Wer kann schon
in einem Jahr ein paar tausend Titel zur
Kenntnis nehmen? Es geht also nicht allein um Qualität, sondern – wie überall
– um Moden, Eitelkeiten, Beziehungen,
politische und persönliche Vorlieben
oder Abneigungen usw. Dabei ist eine
Vorliebe beispielsweise für ausländische
Literatur ja nichts Verwerfliches, im Gegenteil; aber sie kann zu einer Mode werden, in diesem Fall zu Lasten der einheimischen Literatur und ihrer Urheber.
Wer auf einem warmen Sessel im Kulturbetrieb sitzt, hat es natürlich leicht, von
übergreifender Qualität, kulturellem
Austausch und Völkerverständigung zu
reden. Übersehen wird dabei nur allzu
leicht, dass dazu auch die Literatur aus
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dem eigenen Land gehört. Ich wüsste
nicht, dass deutsche Autorinnen und
Autoren in den USA, England, Frankreich oder Schweden gleichermaßen mit
Preisen bedacht werden.
Dieselbe Tendenz zeichnet sich – besonders deutlich für die Erwachsenenliteratur – in den Programmen vieler
deutscher Verlage ab, die heute zu einem
großen Teil aus Übersetzungen bestehen;
Film und Fernsehen haben da anscheinend die Vorreiterrolle gespielt. Vor allem die Amerikaner liegen vorn. Offenbar sind sie auch in diesem Bereich die
Gewinner der zunehmenden Globalisierung. Aber auch einige andere Länder haben auf dem Markt der Kinderund Jugendliteratur perfekte Exportstrategien entwickelt, die sich bei den immensen Umsätzen rasch bezahlt machen.
Vordergründig betrachtet, ist es natürlich billiger und jedenfalls risikofreier,
ein woanders gut gehendes Buch übersetzen zu lassen, als hierzulande Autorenpflege zu betreiben und sich um Lizenzen für eigene Bücher im Ausland zu bemühen. (Hinzu kommt noch, dass in dieser Einbahnstraße die Übersetzer vielfach
mit Niedrigsthonoraren abgespeist werden.) Wo aber bleibt unter solchen Bedingungen die Kinder- und Jugendliteratur
in diesem Land?
In einem Land, das auf anderen Gebieten für sich in Anspruch nimmt, die Nummer eins oder wenigstens nach den USA
die Nummer zwei in der Welt zu sein. Hieß
es eine Zeitlang in einer wahnsinnigen
Hybris: »Am deutschen Wesen soll die Welt
genesen«, scheint sich die Pflege der eigenen Kultur in Deutschland inzwischen
hauptsächlich auf Volksmusik, Talkshows
und Oktoberfeste zu beschränken.

Wolfgang Bittner: Deutsche Kinder- und Jugendliteratur
Den Verantwortlichen ist offensichtlich nicht klar, dass sie an einer Erosion
mitwirken (das gilt übrigens ebenso für
den Bereich der Erwachsenenliteratur
und der Filmwirtschaft), die auf längere
Sicht ihren eigenen Untergang herbeiführt. Wenn nämlich ausländische Verlage erst herausgefunden haben, dass sie
ihre Bücher auch ohne Mithilfe deutscher Verlage übersetzen lassen und auf
den hiesigen Markt werfen können, bedarf es eigentlich keines deutschen Verlagswesens mehr.
Das Ganze ist ein heikles Thema, sozusagen eine Gratwanderung. Denn wir
kennen auch die Position der Chauvinisten und Neonazis mit ihren erbärmlichen Parolen »Ausländer raus!« und
»Deutschland den Deutschen!« Da muss
eines klargestellt werden: Ohne Frage ist
die Literatur anderer Länder eine unverzichtbare Bereicherung. Was wäre unsere
Kindheit ohne »Pippi Langstrumpf« von
Astrid Lindgren, »Tom Sawyer« von
Mark Twain, »Robinson Crusoe« von
Daniel Defoe oder »Die Schatzinsel« von
Robert Louis Stevenson? – um nur einige wenige Titel und Autoren zu nennen,
die jeder kennt. Was wären wir ohne die
Werke von Shakespeare, Dostojewski,
Balzac, Strindberg, Dickens, Homer,
Vergil, Laotse und vieler anderer?
Daneben sollten wir selbstverständlich nicht auf ältere deutsche Autoren wie
Kurt Held, Erich Kästner, Wilhelm
Busch, Friedrich Gerstäcker, B. Traven,
oder Liselotte Welskopf-Henrich verzichten – um auch hier nur einige wenige
Klassikernamen zu nennen, die der Kinder- und Jugendliteratur zugerechnet werden. Das Verhältnis muss stimmen, vor
allem in der gegenwärtigen Literatur.

Denn die Lebensbedingungen und kulturellen Umstände sind in diesem Land
andere als in Amerika, Skandinavien oder
Japan. Es kann doch nicht richtig sein,
dass Kindern und Jugendlichen, die in
Deutschland aufwachsen, die Mentalität
eines anderen Lebensbereichs übergestülpt wird, noch dazu aus kommerzieller Berechnung, wie es zum Beispiel mit
dem »American Way of Life« durch das
Fernsehen geschieht. Gut, wenn sie darüber Bescheid wissen. Aber für unsere
kulturelle Identität brauchen wir eine
Kinder- und Jugendliteratur, die auch unsere Bedingungen, Umstände, Lebensdeutungen, Verhaltens- und Sichtweisen
einbezieht und reflektiert. Sie entsteht
immer wieder aufs neue, und wer behauptet, es gebe zur Zeit auf dem Kinder- und
Jugendbuchsektor keine oder kaum qualifizierte deutsche Autoren, disqualifiziert sich selber. Wir werden nicht ohne
eine gute Betreuung, Pflege und Förderung unserer Autoren auskommen.
Denn ohne Autorenpflege gibt es keine
Buchkultur, keine Medienkultur und
keinen kulturellen Austausch.
Da wird gesagt, es gehe nach Qualität,
nur die zähle, nicht die Nationalität.
Eben deswegen müsse man in den Verlagen, Medien und bei Preisvergaben auf
ausländische Autoren ausweichen. Eine
höchst scheinheilige Argumentation!
Man ignoriert oder boykottiert hiesige
Autorinnen und Autoren, macht ihnen
das Leben schwer und verleidet ihnen das
Schreiben; zugleich beschwert man sich,
wenn die Gelegenheits , Hobby- und
Lohnschreiber dominieren und das Klima verderben. Mit dem kulturpolitischen ist also unlösbar ein berufspolitischer Aspekt verbunden. Man treibt
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Rozważania literackie
hier den Autoren mit bürokratischen
Vorgaben und spießigen Bevormundungen auch noch die letzten Überreste einer renitenten Kreativität aus; die sollen
zu vorgegebenen Themen und nach dem
Geschmack irgendwelcher Verlagsleiter,
Lektoren und Hilfslektoren »fetziges
Lesefutter« liefern (auch schon mal mit
ein bisschen Sex für Elfjährige); dafür erhalten sie dann pro Buch fünf bis acht
Prozent vom Verkaufspreis. Gleichzeitig
sucht man sich das Ungewöhnliche, das
literarisch, künstlerisch und thematisch
Herausragende, woanders. Dort der
Schriftsteller als Künstler, als Vordenker,
phantasievoll, originell, erfinderisch.
Hier der Lohnschreiber als Zulieferer
leicht verwertbarer Ware (die dann in den
Buchhandlungen schnell umgeschlagen
wird); man kann mit ihm nach Belieben
schalten und walten, er lässt sich alles gefallen, ist für alles benutzbar.
Hinzu kommt der oftmals sehr leichtfertige Umgang von Kritikern mit Büchern und Autoren. Selbst in dem durchaus seriösen und wichtigen Besprechungsdienst für öffentliche Bibliotheken in Reutlingen erscheinen hin und
wieder Rezensionen, die vor Überheblichkeit und verbalen Entgleisungen
strotzen. Solchen Rezensenten scheint
nicht klar zu sein, dass ihr Urteil subjektiv ist und in diesem Fall einer Monopolstellung außerdem finanzielle Auswirkungen für die Autoren hat.
Und was hat es mit Qualität zu tun,
wenn einige Medien nur oder hauptsächlich Bücher von Verlagen besprechen, die
auch Anzeigen schalten? Wo bleibt die
vielgepriesene Qualität, wenn Verlage in
Deutschland sogar schon dazu übergehen, die englischen oder amerikanischen
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Titel zu übernehmen: »Cool Girl«, »BoySandwich«, »Phoenix Rising« usw. Wäre
das umgekehrt in den USA oder in England denkbar? Da macht man es sich bei
uns doch wohl etwas zu einfach; wie Autoren überhaupt über eine zunehmende
Inkompetenz der Verlagsmitarbeiter
nicht nur in den Lektoraten, sondern
auch in Werbung, Öffentlichkeitsarbeit
und im Vertrieb klagen.
Der bewährte Grundsatz, dass Lektoren soviel wie nötig machen sollten und
so wenig wie möglich, ist lange vergessen.
Die Pressefachkraft ist womöglich Mitte
Zwanzig und kennt nicht einmal die
wichtigsten Multiplikatoren. In der
Werbeanzeige steht eine falsche Altersangabe für das Zielpublikum, so dass sie ins
Leere geht. Der Vertriebsleiter, der ein im
Verlag kursierendes Manuskript liest anstatt sich um den Buchvertrieb zu kümmern, wünscht sich mehr Spannung à la
Enid Blyton. Eine ausgewiesene Autorin
wird von ihrem Lektor über Monate dermaßen bevormundet und drangsaliert,
dass sie schwer erkrankt. Eine bekannte
Illustratorin ruft bei einem großen
Kinderbuchverlag an, und der neue Verlagsleiter und Cheflektor kennt nicht einmal ihren Namen; in einem anderen Verlag werden versehentlich mehrere auf
Wunsch eingesandte Originalzeichnungen mit dem Packpapier weggeworfen; die
Lektorin wieder eines anderen Verlages bestellt Illustrationen, die, vom Verlagsleiter
abgelehnt, nicht honoriert werden …
Viele Verlagsleiter und Cheflektoren
der großen Verlage sind für Autoren, die
nicht gerade in der Talkshow waren oder
auf der Bestsellerliste stehen, gar nicht
mehr erreichbar; die Herren und Damen
sind auf Reisen in New York, Tokio, Lon-

Wolfgang Bittner: Deutsche Kinder- und Jugendliteratur
don oder Stockholm, um Lizenzen einzukaufen, und vor lauter Agentenexpertisen und Auflagenprognosen kommen
sie nicht mehr zum Lesen von Manuskripten geschweige denn Büchern.
Hinter all dieser Geschäftigkeit steckt
oft wenig Substanz. Man reist gern, ist
bedeutend, lässt sich hofieren – der Kulturbetrieb verselbständigt sich. Autoren
sind in diesem Geschäft, in dem es hauptsächlich noch um Erfolg, Karriere, Eitelkeiten, um Auflagenhöhen und Einschaltquoten geht, nur Mittel zum
Zweck; eigentlich sind sie fast überflüssig, eher störend. Günter Grass hat in diesem Zusammenhang davon gesprochen,
dass sich das Sekundäre immer mehr vor
das Primäre schiebt. Bei Literaturverfilmungen werden in den Fernsehprogrammen ja nicht einmal mehr die Autoren genannt; bei sonstigen Filmen wurden sie noch nie genannt, dafür die Regisseure und Schauspieler. Dass ohne ein
Drehbuch oder Romanmanuskript nichts
entstehen kann, überhaupt nichts, hört
man nicht gern. Auch die Vermarkter,
Organisatoren und Verwalter sehen sich
im Vordergrund. Natürlich ist es leicht,
sich auf Kosten anderer dann auch noch
international, tolerant und liberal zu geben. Wer das offen ausspricht, macht sich
mehr Feinde als Freunde.
Nun wäre es unfair, lediglich die Mängel im Verlagswesen und bei den Medien
zu beklagen. Erfreulicherweise gibt es
immer noch Verleger, Lektoren und
Medienmitarbeiter, die in diesem Land
Autorenpflege betreiben, die eine qualitätvolle eigene Literatur fördern, für
Übersetzungen in andere Sprachen Sorge tragen und daneben die fremden Literaturen nicht aus dem Auge verlieren –

die ihren »Garten« bestellen. Und leider
gibt es gar nicht wenige Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die diese Bezeichnung gar nicht verdienen.
Jedermann schreibt heute. Das ist ja
auch in Ordnung, sogar erfreulich, kann
doch das Schreiben schon beim Schreiber viel Positives bewirken. Problematisch wird es da, wo sich jeder zweite Dilettant für einen verkannten Mark Twain
oder Michael Ende hält. Da haben Lektoren und Verleger einen schweren Stand
in einem Geschäft – und Bücher müssen
natürlich verkauft werden –, das in der
internationalen Konkurrenz immer härter wird. Da hat es auch die staatliche
Autorenförderung des Bundes, der Länder und der Kommunen, die in Deutschland recht gut ist, nicht leicht. Das sollte
bei aller Kritik nicht übersehen werden.
Es kann gewiss nicht darum gehen,
Bestimmungen einzuführen wie das 1994
in Frankreich erlassene Gesetz zum
Schutz der französischen Sprache vor
Überfremdung, das sogar Sanktionen vorsieht. Solche Maßnahmen würden in
Deutschland unter Autoren mit Sicherheit
keine Mehrheit finden; ebenso wenig die
Einführung einer Quote für ausländische
Bücher und Filme (auf dem Filmsektor
gibt es das ebenfalls in Frankreich). Es geht
darum, die Probleme offen zu legen und
das Bewusstsein dafür zu schärfen. Wir
werden weder ohne eine deutsche noch
ohne die Kinder- und Jugendliteratur aus
anderen Ländern auskommen. Beides ist
nötig. Aber – wie schon erwähnt – das Verhältnis muss stimmen.
Aus: Wolfgang Bittner, „Schreiben, Lesen, Reisen“, Essays und Vorträge,
Athena-Verlag, Oberhausen 2006.
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Felieton
Manfred Osten

Sind wir eine Gesellschaft
des Vergessens?
Digitale Speicher und die Erosion des kulturellen
Gedächtnisses
Das kulturelle Gedächtnis der Menschheit, bisher zu großen Teilen gespeichert in Bibliotheken,
wird zunehmend durch das Innovationstempo digitaler Systeme bestimmt. Steht am Ende der
Verlust des kulturellen Gedächtnisses? Manfred Osten beschreibt den Konflikt von
»Apokalyptikern« und »Evangelisten«.

»Wir alle leben vom Vergangenen und
gehen am Vergangenen zugrunde.« Ein
Paradoxon Goethes, das beide Zeitachsen
des Gedächtnisses gleichzeitig in den
Blick nimmt: die Notwendigkeit von
Herkunftsgedächtnis für die Bewältigung
von Gegenwart und Zukunft. Und die
Notwendigkeit des Vergessen-Könnens,
um handlungsfähig zu bleiben in Gegenwart und Zukunft. Eine Einsicht, die
Kierkegaard dann auf die Formel gebracht hat, dass das Leben zwar nach vorwärts gelebt, aber nur nach rückwärts verstanden wird.
Womit sich die Frage stellt, ob wir heute im Zeichen digitaler Lichtgeschwindigkeit des Fortschritttempos und rasant sin-
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kender Halbwertszeit des Wissens überhaupt noch in der Lage sind, das Leben
nach rückwärts zu verstehen. Erodiert das
Gedächtnis als Bedingung personaler
Identität? Sind wir im Zeichen ständiger
Delegation unseres Gedächtnisses an die
digitalen Speicher inzwischen schon Historiker, wenn wir die Tageszeitung von
gestern gelesen haben? Hat der Ägyptologe und Gedächtnisforscher Jan Assman
recht, wenn er uns als »eine Gesellschaft
des Vergessens« bezeichnet?
Man könnte gegen die pessimistischen Fragen einwenden, dass gerade in
Deutschland etwa von einem Vergessen
der Geschichte des Nationalsozialismus
nicht mehr die Rede sein kann. Doch hat

Manfred Osten: Sind wir eine Gesellschaft des Vergessens
Karl Heinz Bohrer darauf aufmerksam
gemacht, dass unsere Erinnerungskultur
sich in Wahrheit nur als historisches
»Nahverhältnis« manifestiert, wahrend
jedes historische »Fernverhältnis« zur Geschichte fehlt.
Gegen diesen Befund bundesdeutscher Erinnerungslosigkeit spricht auch
nicht die Tatsache neuerer und neuester
erinnerungsorientierter Ausstellungen
und TV-Sendungen. Es handele sich hierbei, wie Peter Kümmel bemerkt hat, vielmehr um erinnerungsschonende Pauschalreisen in die NS-Vergangenheit, die
das Verdikt Sigmund Freuds einlösen,
dass man sich erinnere, um zu vergessen.
Da aber eine solche Strategie des Vergessens »für die Deutschen nicht statthaft ist,
wählen sie gern eine Art der Erinnerung,
die dem Vergessen nahe kommt. Es ist die
Erinnerung aIs Zerstreuung«.
Eine Art der Erinnerung, die dem Vergessen nahe kommt, ist kein ausschließlich modernes Phänomen. Bereits seit der
Französischen Revolution ist die rasche
Erosion des kulturellen Gedächtnisses
verschwistert mit einer Beschleunigungsund Mobilmachungskultur, deren Spätfolgen sich bis in die Gegenwart hinein
verfolgen lassen. Hatte doch die Französische Revolution radikal gebrochen mit
dem alten Gedächtnis und 1.800 Jahren
christlicher Tradition. 1792 endete (mit
der Ausrufung des Jahres 1 des Revolutionskalenders) die bisherige christliche
Zeitrechnung nach dem Gregorianischen
Kalender. Es blieb dann Napoleon vorbehalten, im Wege des Reichsdeputationshauptschlusses in Regensburg den
Traditionsbruch, das Zerreißen der Ankerketten der alten Zeit, zu vollenden
durch die Auslöschung des Gedächtnis-

ses der Kirchen, Klöster, Archive und Bibliotheken.
Goethe hat früh am Beispiel des Vergangenheitshasses der Französischen Revolution und der nachfolgenden Säkularisation bemerkt, dass sich das kulturelle
Gedächtnis im Umbau befand, und wir
nur deshalb keine Barbaren sind, weil
sich »noch Reste des Altertums« unter
uns befinden. Im West-Östlichen Divan hat
er dieser rapiden Erosion des kulturellen
Gedächtnisses zu begegnen versucht mit
den Worten: »Wer nicht von dreitausend
Jahren/ Sich weiß Rechenschaft zu geben,
/ Bleib im Dunkeln unerfahren/mag von
Tag zu Tage leben.« Und die Folgen dieses rapide sich verkürzenden Gedächtnisses hat er lakonisch auf die Formel gebracht: »Nichts Entsetzlicheres als tätige
Unwissenheit«.
Die Folgen einer gedächtnislosen
Fortschritts-Idolatrie hat er im II. Teil der
Faust-Tragödie antizipiert: Faust, der im
Hinblick auf die Schleifspur seiner Untaten im Tau von Lethes Fluten Orgien des
Vergessens feiert. Vollends im 5. Akt
agiert er bereits als Protagonist eines modernen Vergangenheitshasses, indem er
die »Oberreste des Altertums«, die Goethe als letztes Bollwerk gegen eine gedächtnislose Barbarei verstanden hatte,
eliminieren lässt und auch das mythologische Paar Philemon und Baucis mit der
Konsequenz beseitigt, dass auch die mit
der alten Gedächtniskultur verschwisterte Metaphysik eliminiert wird.
Den II. Teil seiner Faust-Tragödie hat
Goethe vorsorglich versiegelt. Er wollte
seinen Zeitgenossen die Einsicht in die
schwarze Büchse der Pandora offenbar ersparen, die erst Nietzsche gegen Ende des
Jahrhunderts wieder geöffnet hat – mit
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dem Hinweis, dass der inzwischen erreichte Verlust des kulturellen Gedächtnisses bereits den »Legionär des Augenblicks« als neuen Menschentyp hervorgebracht habe. Die barbarischen Traditionsbrüche der Weltkriege, die metaphorische
Gedächtnis-Auslöschung der Bücherverbrennungen und die Liquidation der
bürgerlichen Gedächtniskultur in der
Folge der 68er Revolte haben die weitere
Entwicklung dieses Typs zusätzlich begünstigt. Hinzu kommt der zunehmende monetäre Rechtfertigungsdruck für alle
gedächtnisgestützten Phänomene und
Institutionen vor allem in den Bereichen
der Kultur und Geisteswissenschaft.
Die Erosionen des kulturellen, nationalen und individuellen Gedächtnisses
werden im 21. Jahrhundert begleitet
durch eine Transformation der Speicher
des Gedächtnisses. Die Rede ist von der
Verkürzung der Halbwertszeit der digital
gespeicherten Memorabilien. Welche
Halbwertszeit haben diese Speicher? Wer
sind die Archivare? Wie bestimmen die
digitalen Betriebssysteme die Art des
Erinnerns? Das Verhältnis von vergänglicher und dauerhafter Erinnerungsspur
ist inzwischen zu einem Thema von globalem Rang avanciert, und zwar in Gestalt des Anfang der 90er Jahre ins Leben
gerufenen UNESCO-Programms Memory
of the World. Es ist ein Programm für das
kollektive Weltgedächtnis, in das bedeutende Dokumente in Schrift, Ton, Bild
und Film aufgenommen werden mit dem
Ziel, sie digital im Internet zu präsentieren. Ein Programm, das zum ersten Mal
weltweit die Frage einer digitalen Langzeitspeicherung des kulturellen Erbes in
den Fokus der Diskussion gestellt hat.
Hans Magnus Enzensberger hat das Pro-
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blem mit den Worten beschrieben: »Offenbar verfügen die neuen Medien nur
über ein technisch begrenztes Kurzzeitgedächtnis. Die kulturellen Implikationen dieser Tatsache sind bisher noch gar
nicht erkannt worden.«
Über diese Implikationen streiten sich
die beiden Fraktionen des digitalen Zeitalters: Die »Apokalyptiker« auf der einen
und die »Evangelisten« auf der anderen
Seite. Sicher ist, dass die digitalen Speichermedien inzwischen eine zentrale Rolle spielen; ihre rasante Entwicklung führt
zu Veränderungen, die niemand wirklich
abschätzen kann. Sicher ist auch, dass
diese Entwicklung das relativ dauerhafte
Buchgedächtnis langfristig in einen völlig neuen Aggregatzustand überführen
wird. Der Benutzer digitaler Speichermedien findet sich plötzlich wieder als
habitualisierter Benutzer von Speicherkapazitäten mit technisch bestimmten formalen Verknüpfungen und der Abhängigkeit von digitalen »Suchmaschinen«.
In dem Maße, in dem sich die Festplatten und Server mit diesen Digitalisaten
füllen, entleeren sich die Bücherregale der
Bibliotheken.
Die zentrale Frage bleibt: Muss aufgrund der raschen Alterungsprozesse der
digitalen Systeme mit einem kollektiven
Wissensschwund gerechnet werden?
Nachdem bereits das in den letzten 150
Jahren in Büchern mit säurehaltigem Papier materialisierte Gedächtnis Auflösungserscheinungen zeigt, droht den digitalen Gedächtnisträgern eine noch wesentlich kürzere Zeit des Verfalls.
Die höchste Dringlichkeit dürfte angesichts der Unmöglichkeit eines digitalen
Langzeitgedächtnisses jene Schlüsseltechnologie beanspruchen, mit der zur

Manfred Osten: Sind wir eine Gesellschaft des Vergessens
Zeit die digitalen Evangelisten einen Ausweg aus dem Dilemma der Fragilität ihrer
Memorabilien prophezeien: das Storage
Area Network (SAN). Das von einer Gruppe (Internet Engeneering Task-Force) von Komponenten- und Computer-Herstellern geplante SAN-System nutzt eine signifikante
Eigenschaft digitaler Information. Nämlich die Unmöglichkeit, Kopien vom Original zu unterscheiden. Eine LangzeitÜberlebensfähigkeit von Memorabilien
könnte daher zumindest potenziell durch
eine globale Ubiquität digitaler Informations-Klone gesichert werden. Das heißt,
die jeweilige Information müsste durch ihr
digitales »mirroring« weltweit geografisch
verteilt werden. Sicherung also durch wiederholte automatische Spiegelung, eine
bereits von der Open-Software-Bewegung implementierte Strategie, die jetzt Teil der
SAN-Standards werden soll.

Immerhin wären auch beim SAN-System die Fundamente weiterhin geprägt
nicht nur von der Gedächtnis-Fragilität
der Trägermedien, sondern auch von der
Abhängigkeit von Energie und der ständig notwendigen Anpassung an aktuelle
technische Standards. Ganz abgesehen
vom fehlenden Schutz der SAN-Langzeitdaten gegen Naturgewalten.
Womit zum Schluss die Frage erlaubt
sei: Ist für die Erinnerungskultur Optimismus angesagt oder Pessimismus? Die
Antwort muss offen bleiben. Die Optimisten seien jedoch an Karl Kraus erinnert, der Optimismus für nichts anderes
hielt als einen »Mangel an Information«.
Die Pessimisten können sich an Nestroys
Wort halten: »Wenn alle Stricke reißen,
häng ich mich auf.«

Przedruk z: Neue Gesellschaft. Frankfurter Hefte. 6/2007, 54. Jg. Verlag J.H.W.
Dietz, Bonn. S. 58-60
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Sylwetki
Joanna Ławnikowska-Koper

Barbara Frischmuth – wyobraźnia
w służbie intelektu
Refleksje o literaturze i kobiecości
Do malowniczego Altaussee goście przybywają pod koniec kwietnia na święto
białych narcyzów, których łacińska nazwa
narcissicus poeticus zdaje się wyjaśniać, dlaczego miejscowość ta stała się miejscem
ukochanym przez artystów. Tutejsze Muzeum Literatury przypomina postaci pisarzy związanych z Altaussee, którzy poddali się urokowi i magii tego miejsca. Są
wśród nich Adalbert Stifter, Richard
Beer-Hofmann, Hermann Broch, Siegmund Freud, Hugo von Hofmannsthal i
Artur Schnitzler, ale także Friedrich Torberg, Jakob Wassermann i urodzona tu
Barbara Frischmuth, z której inicjatywy
muzeum niedawno powstało. Pisarka powróciła do miejsca swego dzieciństwa,
choć lektura jej utworów pozwala twierdzić, że nigdy nie opuściła krainy, w której niebo odbija się w tafli jeziora.
Twórczość Barbary Frischmuth (rocznik 1941) zajmuje w literaturze niemieckojęzycznej miejsce szczególne, bo choć
pozostaje ona poza kanonem austriackiej
literackiej awangardy, to obok Ingeborg
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Bachmann, Friedericke Mayröcker, Brigitte Schwaiger, Marlene Streeruwitz i
noblistki Elfriede Jelinek stanowi o
kształcie współczesnej austriackiej literatury kobiet. Jej spektakularny debiut zapowiadał, że dołączy do grupy eksperymentatorów (P. Handke: Kaspar, Publikumsbeschimpfung), jednak kolejne utwory
odkryły przed czytelnikami nowe przestrzenie poszukiwań autorki. Jako pisarka ze swobodą podejmuje dialog zarówno z czytelnikiem dorosłym, jak i dziecięcym. Tworząc niejako w równoległych i
dla równoległych światów, zachowuje autentyczność i niezależność artystycznego
wyrazu. Takie wnioski wynikają z najszerszego jak dotąd opracowania dorobku
autorki, opublikowanego jako wynik
sympozjum naukowego z okazji jej 65.
urodzin (Barbara Frischmuth. Dossier extra.
Red. Silvana Cimenti i Ingrid Spörk.
Graz, Wien: Droschl 2007).
Jednym z najczęstszych filtrów przykładanym do oglądu twórczości Frischmuth są kategorie estetyczne i etyczne
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nowej literatury kobiecej. Autorka zdaje
się to aprobować, podkreślając w licznych
wypowiedziach „oczywistość i naturalność” pierwiastka kobiecego w swym pisarstwie. Oczywistość owa opiera się na
zgoła „naiwnej” postawie pisarki, która
własne doświadczenie codzienności jako
kobieta bezwolnie, ale nie bezrefleksyjnie
„wpisuje” w swe utwory. Frischmuth postuluje prawo do wolności artystycznej,
co pozwala postrzegać ją jako kontynuatorkę romantycznej tradycji literackiej.
Wielogłosowość i różnorodność jej pisarstwa stwarza wrażenie poruszania się
wręcz w „literackim kosmosie” (Barbara
Frischmuth. Fremdgänge. Ein illustrierter Streifzug durch einen literarischen Kosmos. Red. Daniela Bartens i Ingrid Spörk. Salzburg,
Wien: Residenz 2001). Spotkać w nim
można, jak zauważa Bartens, „mówiące
zwierzęta, agresywne-antropomorficzne
rośliny, dzieci, wróżki, postaci z baśni,
podań i mitów”. Równie często czytelnik
spotyka realne, silne kobiety: ‘outsiderki’,
‘czarownice’, reprezentantki obcych kultur. Uosabiają one alternatywne formy
rzeczywistości, są medium dla odmiennego sposobu opisu i wyrażania świata. Tendencja ta prowokuje dyskusję nad koncepcją kobiecości w tekstach Frischmuth,
którą sama autorka zainicjowała publikacją wygłoszonych na Uniwersytecie Monachijskim wykładów poetyckich Sen literatury – literatura snu (Traum der Literatur –
Literatur des Traums. Münchner Poetik-Vorlesungen. Posłowie: Wolfgang Frühwald.
Salzburg, Wien: Residenz 1991). Są one
chronologicznie i merytorycznie centralną wypowiedzią Frischmuth na temat jej
własnej pozycji estetycznej. Niekwestionowane zakorzenienie w tradycji romantycznej znajduje odpowiednik w tytule

wykładów. Są one jednak w równym stopniu jak ku wzorcom przeszłości skierowane ku współczesności, gdyż nadrzędna
myśl wykładów, korespondując z romantyczną deklaracją literatury progresywnej
i uniwersalnej, przypomina o znaczeniu
romantyzmu dla emancypacji kobiet,
której autorki współczesne są beneficjentkami. Odwołanie się w tekście do idei
nowego ruchu kobiecego i związanych z
nimi literackich debat w krajach niemieckiego obszaru językowego nie jest w żadnym stopniu jednoznaczne z feministycznymi deklaracjami autorki (wobec feminizmu zorganizowanego zachowuje dystans). Frischmuth określiła w ostatnim
z monachijskich wykładów swą drogę
twórczą jako „kobiecy sen”/„sen o kobiecości”. Odnosząc się zarówno do Freudowskiego rozumienia snu jako przestrzeni ‘id’, jak i do L. Irigary, która w marzeniach sennych dostrzega odzwierciedlenie symbolicznego porządku, należy
dostrzec w deklaracji Frischmuth dążenie
do przekroczenia granicy bezpośredniego czucia i postrzegania. Polemiczny potencjał „śnienia” autorki tkwi w użyciu
określenia „kobiece”, co prowokuje do
opozycyjnego myślenia o pierwiastku
„męskim”. Takie opozycyjne myślenie
obnaża Frischmuth jako fałszywe. Co
wynika z odrzucenia przeciwstawień i
założenia, że kobieta jest ‘podmiotem’ i
‘przedmiotem’ snu, z pewnej multiplikacji elementu kobiecego? Odpowiedzi dostarczają utwory Barbary Frischmuth, w
których kobiety są reprezentantkami postaw i idei. Poruszając się w świecie relacji
rozpoznawalnych i znanych współczesnemu czytelnikowi, wypróbowują różne
modele życia. Jednocześnie jest to świat,
który nie uprzywilejowuje kobiet i w któ-
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rym same muszą znaleźć i określić swoje
miejsce. Tytułując ostatni ze swych wykładów Kobiecy sen, Frischmuth przyczyniła
się do przypisania swej twórczości etykietki ‘utopijna’. Odniesienie pojęcia „utopijny” do tradycji oświeceniowej pozwala jednakże dostrzegać jej pisarstwo jako
subwersyjne.
Postaci kobiece, które Barbara Frischmuth od blisko czterdziestu lat powołuje do literackiego życia, choć bardzo różnorodne, mają pewne cechy wspólne. Do
tego stopnia, że czytelnik może odnieść
wrażenie obcowania z wariantami jednej
i tej samej figury. Już w pierwszym utworze, opowiadaniu Klosterschule, którego
publikacja przypada na burzliwy rok
1968, postać ta nabiera konturów. Poddawana rygorom wychowania i kształcenia
w klasztornej szkole narratorka ukazuje
poprzez absurdalne powtarzanie wychowawczych reguł i podporządkowanie się
nim, jak język deformuje świadomość. W
ten sposób obnaża również mechanizmy
życia społecznego, ukazując w nim patriarchalne zależności. Własny głos odnajduje bohaterka powieści Das Verschwinden
des Schattens in der Sonne (1973). Studentka
orientalistyki przebywająca na stypendium w Istambule (Frischmuth także studiowała orientalistykę, 1960-61 stypendium w Erzurum) porzuca swe racjonalne plany zebrania dokumentacji do planowanej rozprawy doktorskiej, by udać
się na wręcz mistyczne spotkanie z obcą
kulturą. Motorem tej decyzji jest wybuch
uczuć, który pozwala jej doświadczyć
świata niedostępnego zwykłemu reprezentantowi kultury Zachodu. Odwaga i
naturalność, z jaką Frischmuth podjęła
temat tożsamości, nadają kierunek dalszych poszukiwań twórczych autorki. W
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latach 70. polemizuje ona z koncepcjami
feministycznymi, opowiadając się za „akceptacją inności” (nawiązując do teoremów poststrukturalistek francuskich).
Znajduje to swój wyraz w zainteresowaniu mitologią, w której Frischmuth odnajduje pierwotne formy kobiecości. Już
ten etap twórczości zdominowany jest
przez temat samostanowienia kobiety i
wolnego od stereotypów określenia przez
kobietę miejsca w życiu rodzinnym i społecznym. Powraca on w niemal wszystkich dziewiętnastu książkach dla dorosłego czytelnika, które Frischmuth opublikowała do momentu wydania wykładów
poetyckich (w tym czasie opublikowała
też liczne książki dla młodego czytelnika). Szczególne miejsce zajmuje wśród
nich sześć powieści tworzących dwie trylogie, znane jako historia Sophii Silber i
trylogia poświęcona postaci Demeter. W
pierwszym z cyklów dokonuje się metamorfoza wróżki Amarylis Sternwieser w
autorkę Amy Stern. Droga od „Langexisteerenden” (istot wiecznych – ponad i
poza czasem) do ludzi współczesnych w
książce Amy oder die Metamorphose (1978) jest
drogą redukcji, ograniczenia i utraty.
Harmonię odzyskać można tylko poprzez dopuszczenie „głosu wewnętrznego”, „wypartej przestrzeni”, a dzieje się
to na drodze odkrywania „innego/obcego” i twórczości artystycznej. W ostatnim
tomie cyklu Kai, oder die Liebe zu Modellen
(1979) protagonistka, pisarka Amy Stern,
łączy obowiązki pisarki i matki, realizując w ten sposób ideę pełnej samorealizacji kobiety. Tak czynem staje się ogłoszony przez nią w Literaturze delfinów program
nowego humanizmu. Oczywistą realizacją kobiecości jest według Frischmuth
odwołanie się do poczucia odpowiedzial-
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ności kobiety, przy czym samo zjawisko
kobiecości łączy ona ze zdolnością do
odpowiedzialności.
Podobnie w trzech kolejnych powieściach podejmuje Frischmuth historię
miłości i bólu Demeter, choć nie można
wykazać kontynuacji powieściowych postaci. Posiadający dla literatury kobiet
szczególne znaczenie mit o Demeter legitymuje pytania o relacje matki i córki,
a także o samookreślenie kobiety i przypisaną jej rolę społeczną. W odniesieniu
do tego mitu pojawiają się pytania o istotę władzy, miejsce kobiety w systemie patriarchalnym czy w końcu o jej rolę cywilizacyjną. Frischmuth posłużyła się mitem, jak sama przyznaje, jako ramą kulturową, starając się przede wszystkim ukazać archaiczny (Herrin der Tiere, 1986), klasyczny (Über die Verhältnisse, 1987) i mistyczny (Einander Kind, 1990) aspekt mitu w
jego współczesnych odniesieniach, rozpoznając w micie potencjał estetyczny
(Lützler odnosi to do dyskursu postmodernistycznego). Galeria postaci kobiecych cyklu z „Böckin”, Mele, Fro, Borisch, Trude, Vevi i Regulą Schwarz, Sigune Pröbstl oraz Seraf imponuje swoistą
jednorodnością w różnorodności. Postaci te łączy brak pokory i skłonność do
przekraczania granic. Rezygnując z lukratywnego zawodu dla idei życia na łonie
natury, uciekając w małżeństwo z przedstawicielem innej kultury, decydując się
na karierę aktorki, która na objazdowych
akademiach przypomina nie zawsze
chlubną przeszłość narodu, kobiety te
zawodzą oczekiwania swych bliskich.
Szczególną wartość trylogia ta zyskuje
dzięki pierwotnemu humorowi i afirmacji kultury śmiechu (Bachtin). Jej reprezentantkami są w trylogii Borisch i Seraf,

spełniające rolę Baubo, której cięty i niewybredny język rozwesela i rozładowuje
napięcie. Christine Gürtler zauważa: „Frischmuth jasno określa, po czyjej stoi stronie, a mianowicie po stronie pierwotnego humoru, gdyż ten daje jednostce wolność, a jednocześnie buduje w grupie poczucie wspólnoty”. Wspólnota ta nie opiera się na sztywnych regułach i zasadach
współżycia, lecz, jak określa to badaczka,
„na orgiastycznej chęci i radości życia”.
Pierwszy etap twórczości Frischmuth
zdominowany jest przez archeologię kobiecości i obcości, wyróżnia się ona przez
konsekwentne odwoływanie się do utopii
człowieczeństwa. Po cezurze, jaką stanowią wykłady poetyckie, literatura spod
pióra Frischmuth jeszcze bardziej zwraca się ku ‘praktyce humanizmu’, konfrontując wszelkie formy hierarchii z ‘codziennym człowieczeństwem’. Znane z
wcześniejszych utworów tematy zyskały
przez jakościowo nowe formy nieodpartą atrakcyjność. Autorka publikuje modne w ostatnim czasie książki-zielniki (Fingerkraut und Feenhandschuh. Ein literarisches
Gartentagebuch, 1999; Löwenmaul und Irisschwert. Gartengeschichten, 2003; Marder, Rose,
Fink und Laus. Meine Garten-WG, 2007), ale
także wiersze i dramaty. Zwraca się także
odważnie ku kwestiom politycznym i
społecznym. Publikowane po roku 1990
utwory nadal krążą wokół ‘dnia powszedniego kobiety’, co wynika z faktu nieustannego poszukiwania przez autorkę alternatyw dla głęboko zakorzenionego w
świadomości społecznej podziału na uwarunkowane płcią role społeczne. Kieruje
się przy tym zasadą, by zaznaczając swoją
obecność, nie pozostawać w ciągłej opozycji do innych. Frischmuth wspiera kobiece formy egzystencji, jednocześnie de-
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konstruując mechanizmy patriarchalne
(Hexenherz, 1994).
Związek kobiety i mężczyzny, przedstawiany w utworach Frischmuth, przekracza granice codziennego partnerstwa
i życia rodzinnego, wchodzi na obszar
mentalności, spotkania narodów i kultur.
To właśnie interkulturowość jest jedną z
osi przecinających „literacki kosmos”
Frischmuth. Począwszy od powieści Das
Verschwinden des Schattens in der Sonne (1973),
temat ten pojawia się z różną intensywnością w kolejnych utworach, dominując
w problematyce powieści Die Schrift des
Freundes (1998). Nie sposób zakwestionować kompetencji autorki, z wykształcenia
tłumaczki języka węgierskiego i tureckiego, w wypowiadaniu się na temat zderzenia kultur. Także doświadczenie codzienności w wielokulturowych metropoliach
zachodniego świata i studia orientalistyczne dostarczyły autorce niezbitych
argumentów w tej kwestii. W swoich
utworach przedstawia kobiety jako pośredniczki między kulturami. Często jako
partnerki i towarzyszki mężczyzn spoza
kręgu kultury chrześcijańskiej, doświadczają obcej wiary i poprzez codzienne
obcowanie z nią „odczarowują” ją z obcości, same zdając egzamin z prawd wiary własnego wyznania. Bez uprzedzeń,
pełne zaufania podążają za tajemnicą ‘innego’, bowiem jako człowieka, nie wyznawcę jakiejś religii, wybrały go na życiowego partnera. Szczególne zainteresowanie Frischmuth budzi kultura Alewitów, co potwierdza jej dążenie do harmonii, wolności, pokoju i krzewienie szacunku dla przyrody (kolejne odwołanie do
romantycznej proweniencji jej twórczości). Także powieść Entschlüsselung (2001)
jest realizacją tego tematu.
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Najpełniejszy wymiar zyskuje on jednak w wydanej w 2004 powieści Der Sommer, in dem Anna verschwunden war. Ze
względu na problematykę, relacje między
postaciami i budowę powieść ta nawiązuje do wcześniejszych utworów Frischmuth. Centralnym wydarzeniem akcji
jest tajemnicze znikniecie Anny, żony
byłego tureckiego dysydenta i poety, matki dwójki nastoletnich dzieci. Czytelnik
poznaje Annę i jej dotychczasowe życie z
rozproszonych wypowiedzi bliskich: tęskniących, cierpiących i zatrwożonych.
Zniknięcie tytułowej bohaterki jest dla
autorki pretekstem do opowiedzenia wielu równoległych historii i stworzenia szeregu interesujących postaci kobiecych:
Irene, Emmi, Inimini i Mo. Wśród wątków pedagogicznych i filozoficznych
pojawiają się echa aktualnej dyskusji na
temat kulturowej integracji obcokrajowców, niezależnie od licznych odniesień
do wojennej i powojennej historii Austrii.
W powieści tej wszyscy poszukują swojej
tożsamości. Najbardziej sympatyczną i
wiarygodną postacią jest dorastająca córka Anny – Inimini. W proteście po odejściu matki z gorliwością neofity zwraca
się ku wierze ojca. Scena, w której wujek
muzułmanin w agresywny sposób przegania psa przybłędę, powoduje zdystansowanie się od niedawnej religijności – na
jakiś czas zastępuje ją miłość do zwierząt
i wakacyjna praca opiekunki domowego
zwierzyńca. W swojej ostatniej powieści
Frischmuth tworzy portret zbiorowy społeczeństwa, koncentrując się na szczególe, bez dbałości o doskonałość obrazu.
Pozostaje subiektywna i intymna. Udaje
jej się uniknąć „irytującej dosłowności” i
trywialnego dydaktyzmu. Choć w powieści rozpoznawalne jest nawiązanie do

Joanna Ławnikowska-Koper: Barbara Frischmuth...
dylematów moralnych świata po 11 września 2001, to także i w tym utworze centralną osią jest historia kobiety (kobiet).
Ewolucja postaw babki, matki i wnuczki
odpowiada dynamice, z jaką w twórczości Frischmuth i pisarek jej pokolenia
pojawia się kwestia kobieca. Egoistyczne
poszukiwanie przez babkę szczęścia i niezależności, odrzucenie roli matki korespondują z dyskusjami toczonymi w
pierwszej fazie ruchu kobiecego. Akceptacja roli matki przez córkę i poświęcenie
się tej roli jest przez autorkę ukazane jako
doświadczenie redukujące i zyskuje nowy
wymiar dopiero w obliczu dramatycznej
ucieczki i ponownego podjęcia przez
Annę wcześniej przerwanych studiów. To,
co ze swym życiem uczyni najmłodsza z
kobiet, można tylko antycypować. Już
jako nastolatka postępuje odważnie i niezależnie, nie przyjmuje roli ofiary. Jej silna wola i zdolność do empatii zdają się
gwarantem jej przyszłego powodzenia.
Wszystkim tym kobietom wspólne jest
doświadczenie opuszczenia przez bliskich. Może właśnie poprzez uwolnienie
swoich protagonistek z więzów rodzinnych i społecznych stara się Frischmuth
zwrócić uwagę na znaczenie indywidualnych decyzji.
Sceptycyzm i ostrożność Frischmuth
wobec wszelkich deklaracji programowych są konsekwencją postulowanej wolności wyrazu. Twórczość ta nie jest jednak zupełnie wolna od wpływów współczesnych tendencji poetologicznych i
kulturowych. W twórczości Frischmuth
można wykazać dążenie do dekonstrukcji utrwalonych znaczeń i ich nowego definiowania, a także odkrycia znaczeń

ukrytych, co pozwala odwołać się do kategorii strukturalizmu i poststrukturalizmu. Tworzenie nowych wartości legitymuje określenie tej literatury mianem
subwersyjnej. Wyraża się to w konsekwentnej, bezpruderyjnej zmysłowości, w
poszukiwaniu środków dla wyrażenia się
uwolnionego kobiecego ciała (co wpisuje jej twórczość także w dyskurs ciała).
Niezaprzeczalne cytaty z literatury, intertekstualne akcenty w konstrukcji postaci stanowią dowód na twierdzenie, że
oczywista kobiecość w tekstach Frischmuth poddana jest jednakże rygorom
intelektualnej dyskusji i polemiki. Jej
utwory nawiązują do znanych tematów,
motywów i obrazów, takich jak wspominane wcześniej baśnie, mity czy legendy
z rodzimej Styrii i postaci literackie
(Nora, Effi Briest, Bachmannowska Ondyna). Autorka pokazuje motywy dobrze
znane w swej swoistości i jednocześnie
pozwala im łączyć się i tworzyć nowe jakości. Bohaterki Frischmuth nie identyfikują się z rolą ofiary, nawet jeśli ich
położenie i zależność są ewidentne. Przestrzenią samorealizacji stają się dla nich
w takich sytuacjach fantazja, sny i humor. W swej niedoskonałości i ułomności są bohaterkami codzienności. Kobiecość wyraża się w ruchu, w gotowości
kobiet do działania, w ich aktywności.
Ten właśnie potencjał decyduje o ocenie
twórczości Barbary Frischmuth. Polskiemu czytelnikowi znana jest ona z tłumaczeń powieści Znikanie cienia w słońcu
(tłum. H.P. Anders, 1980) i Kai, czyli miłość do ideałów (M. Gero-Rożniewicz,
1987). Czy warto po nie sięgnąć? Warto
zmierzyć się z częścią legendy Altaussee.
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Matthias Kneip

Das Geheimnis
von Schloss Fürstenstein
Waldenburg
Nach einer Stunde Fahrt von Breslau
Richtung Waldenburg rüttelt mich plötzlich ein ungewohnter Bodenbelag aus
meinen Träumen. Wir sind gleich da, sagt
der Taxifahrer, und schaut mich amüsiert
an, weil ich vor Schreck nach einem
Haltegriff über der Tür suche. Kopfsteinpflaster aus deutschen Zeiten, fügt er hinzu, und ich bin wach. „Kocie łby“ - zum
ersten Mal höre ich das Wort für Kopfsteinpflaster in polnischer Sprache. Wörtlich übersetzt heißt es „Katzenköpfe“,
und ein makabres Bild entsteht vor meinen Augen. Der Weg führt noch ein kurzes Stück durch den Wald, bevor mich das
Taxi auf dem Parkplatz vor dem Torhaus
von Schloss Fürstenfeld absetzt.
Es fiele mir schwer, diesen Ort auf einer Landkarte Polens einzuzeichnen. Der
Weg von Breslau führte mich über unzählige Dörfer Richtung Westen, vorbei an
dem sagenumwobenen Berg Zobten und
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der bekannten Friedenskirche Schweidnitz. Irgendwann habe ich die Orientierung verloren zwischen all den Dörfern,
habe darüber hinaus kaum noch Sinn für
die Schönheit der Landschaft angesichts
der entsetzlich vielen und tiefen Schlaglöcher auf der Straße, die der Taxifahrer
geschickt umfährt. Stereotyp hin oder
her, aber diese Straße ist lebensgefährlich.
Und wie zum Beweis dafür, stoßen wir
unweit von Mokrzeszów auf ein Auto,
das gerade in den Straßengraben gestürzt
ist. Eine Frau sitzt weinend auf der Wiese, während der Mann den Schaden begutachtet. Hinter uns blinkt schon das
Blaulicht der Polizei. Ich füge mich dem
Schicksal und schlafe irgendwann ein.
Als ich das Tor betrete, möchte ich mir
ein zweites Mal die Augen reiben. Für einen Moment habe ich Schwierigkeiten,
das Schloss, das sich vor mir im morgendlichen Sonnenschein erhebt, jener Welt
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zuzuordnen, in der gerade das Auto im
Straßengraben lag und die Frau auf der
Wiese weinte. Ich vergesse mein Taxi, den
Parkplatz, lasse die Schlaglöcher und die
Polizei hinter mir und trete aus dem Tor
hinaus ins Freie, einem Märchenprinzen
gleich, der das Loch in der Hecke zu
Dornröschen gefunden hat.
Der Legende nach hat im 10. Jahrhundert der Knappe Friedrich hier seltsame
Feuersteine gefunden, die er nach einem
gewonnenen Turnier dem Kaiser Heinrich dem Vogler zum Geschenk machte.
Hocherfreut über diese Feuersteine übertrug der Kaiser dem zum Ritter geschlagenen Friedrich den Bau der Burg. Die
Lage, in welcher sich die Burg vor mir
erhebt, hätte schöner nicht sein können.
Links und rechts des Ehrenhofes, den ich
überquere, fällt der Fels steil ab. In der
Tiefe höre ich das Rauschen eines kleinen
Flusses, der sich durch das Tal schlängelt.
Vor mir erhebt sich das Haupthaus des
Schlosses mit einem stolzen Turm in der
Mitte, um den sich, einem Leuchtturm
gleich, die ganze Umgebung im Kreise
dreht. Mit über 400 Räumen gehört dieses Schloss zu den imposantesten in Polen. Nur der Wawel und das Warschauer
Schloss sind größer. Auf einer Tafel vor
dem Haupteingang werden stolz alle prominenten Künstler und Politiker aufgeführt, die dieses Schloss in den vergangenen Jahrhunderten besucht haben. Friedrich II. von Preußen steht auf der Liste,
ebenso wie der amerikanische Präsident
John Adams, August der II. von Sachsen,
Zar Nikolaus I. von Russland, Wilhelm
II., aber auch Gerhart Hauptmann, der
unweit von hier geboren wurde. Irgendwie freut es mich, dass sie Goethe auf der
Tafel vergessen haben, obwohl er im Au-

gust des Jahres 1790 hier ebenfalls Station gemacht hat. Selten genug, dass er mal
übersehen wird, auch wenn eine separate
Tafel an dem Haus, in dem er übernachtete, seines Besuches gedenkt. Als ich
nach der Lektüre dieser Liste das Schloss
betrete, fühle ich mich irgendwie erhaben, auserwählt, auch wenn die ersten
Reisegruppen hinter mir nicht lange auf
sich warten lassen. Doch während die
Gruppen vor allem gekommen sind, das
Schloss und seine Räumlichkeiten zu besichtigen, hat mich ein anderes Ziel hierher geführt: die geheimnisvollen Gänge
unter dem Schloss.
Während des Zweiten Weltkriegs sollte dieses Schloss eigentlich in eine Art
Nobelresidenz umgebaut werden und als
„Gästehaus Waldwiese“ Ehrengäste des
Hitlerregimes beherbergen. Ich frage
mich, wer wohl auf diesen Namen gekommen sein mag: „Gästehaus Waldwiese“. Als ich das Schloss unter diesem
Aspekt noch einmal anschaue, muss ich
lachen. Genauso gut könnte man die Alpen als Hügellandschaft bezeichnen.
Doch die Pläne wurden geändert und im
Jahr 1943 eine „Schlesische Industriegemeinschaft AG“ gegründet, unter deren Führung im Herbst desselben Jahres
mit geheimnisvollen Grabungsarbeiten
sowohl im Eulengebirge als auch unter
dem Schloss begonnen wurde. Hunderte
von Kriegsgefangenen, später auch Häftlinge des Konzentrationslagers Groß Rosen wurden gezwungen, kilometerlange
Stollen in das Massiv zu treiben. Über
den Sinn dieses Unternehmens wird bis
heute gerätselt. Pawel, ein Angestellter des
Schlosses, der mich zu den unterirdischen Stollen führt, erklärt mir, dass es
lange Zeit verschiedene Theorien über

139

Podróże i spotkania
diese Stollen gegeben habe. Eine Theorie
besagte, die Stollen sollten unterirdischen
Rüstungswerken und Militärbunkern
dienen. Andere wieder glaubten, es sollten hier geheime Labors zur Entwicklung
von ABC-Waffen angelegt werden. Heute ist man sich dagegen sicher, dass dieses gewaltige Stollennetz als ein modernes Führerhauptquartier dienen sollte,
das um einiges größer angelegt war als die
Wolfsschanze in Masuren.
Während wir die vereisten Stufen an
der Schlossmauer hinabsteigen, erzählt
mir Pawel, dass über dieses unterirdische
Stollennetzwerk bis heute noch viele geheime Dokumente in Berlin und London
existierten, deren Öffnung bislang noch
nicht genehmigt wurde. Erst wenn jemand Einsicht in diese Dokumente bekomme, sei das Geheimnis um diese unterirdische Stadt völlig zu enträtseln.
Während im nahe gelegenen Walim die
Stollengänge bereits für Touristen zugänglich sind, werden sie hier erst noch
erschlossen. Nächstes Jahr, meint Pawel,
könnten auch hier die Touristen in die
Abgründe des Schlosses hinabsteigen.
Doch im Vergleich zu Walim sind die
Ausmaße der Grabungen hier eher bescheiden. Insgesamt beschränkt sich die
Länge der Stollen auf etwas über einen
Kilometer. Ein kleiner Teil davon liegt in
15 Meter Tiefe, der größere Stollenkomplex dagegen 50 Meter unter der
Erde. Letzterer sei aber nicht zugänglich,
da hier die Polnische Akademie der Wissenschaften einen Sitz für Seismographische Messungen eingerichtet habe.
Nach einem steilen Abstieg bleibt
Pawel vor einer roten Metalltür in der
Schlossmauer stehen. Hier, sagt er, ist der
Eingang zu dem oberen Stollen. Dann
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schließt er auf. Das Szenario könnte spannender nicht sein. Über mir erhebt sich
die mächtige Silhouette von Schloss
Fürstenstein, mit seinen prachtvollen
Räumen und seinem kunstvollen Inventar. Hier unten dagegen dringen wir
durch eine geheimnisvolle Tür in das Innere des Schlosses, überschreiten die
Grenze in ein dunkles und wenig bekanntes Kapitel dieses Ortes. Es wundert mich
eigentlich, dass noch kein Romanautor
diese Kulisse für sich entdeckt hat.
Gleich hinter der Tür erklärt mir
Pawel anhand einer Übersichtskarte den
Aufbau der hiesigen Tunnelgänge. Der
erste, direkt vor uns, verbindet über eine
Länge von ca. 80 Metern das Schloss mit
den Schlossterrassen. Am Ende befindet
sich ein Schacht, über welchen man wohl
mit einem Aufzug in den unteren Stollenkomplex gelangen sollte. Die tiefer gelegenen Stollen bilden einen Komplex in
Form eines regelmäßigen Vierecks mit zwei
verlängerten Tunnelarmen. Deren Gesamtlänge beträgt über einen Kilometer.
Wir beschränken unsere Tour auf den
ersten Teil und bleiben vor einer Betonwand mit Fensterschlitz und einem kleinen Loch rechts unten stehen. Pawel erklärt mir, dass hinter dieser Wand ein
Wachtposten stand, der die Besucher zu
kontrollieren hatten. Im Fall eines feindlichen Angriffs gab das kleine Fenster
rechts unten ihm die Möglichkeit zum
Granatenauswurf. Ich folge Pawel um die
Ecke und stehe am Beginn des 80 Meter
langen Stollens. Der Gang ist ziemlich
schmal, vielleicht einen Meter breit, und
zwischen zwei und drei Metern hoch.
Während ich den Stollen entlanggehe,
hallt mein Schritt im Raum wider. Die
Atmosphäre ist beängstigend. Schwei-

Matthias Kneip: Das Geheimnis von Schloss Fürstenstein
gend gehen wir bis zum Ende, wo wir auf
den Schacht für den Aufzug nach unten
stoßen. Aus dem Beton an der Decke ragen noch die Eisenverstrebungen hervor.
Ansonsten ist der Schacht völlig verschüttet. Als die Niederlage für die Nationalsozialisten absehbar war, begann man
damit, sowohl das Schloss als auch die
unterirdischen Anlagen auszuräumen
und mögliche Anhaltspunkte für den
Zweck der Anlage zu verschleiern. Was
die Deutschen nicht zerstörten, zerstörten später die Soldaten der Roten Armee.
Pawel rät mir, noch nach Walim zu
fahren, am Fuß des Eulengebirges, wo die
unterirdischen Stollen noch größer und
eindrucksvoller zu besichtigen seien.
Doch es sind weniger die Stollen, die
mich hier in den Bann ziehen, sondern
die Tatsache, das über diesen geheimnisvollen Stollen das riesige Schloss thront
und der Komplex als solcher eine Spannung aushält, die zu ertragen schwer fällt.

Als ich wieder draußen stehe und sich
das Sonnenlicht in den Schneekristallen
der Bäume bricht, erscheinen mir die
Stollen plötzlich als hässliche Relikte eines Monsterwurmes, der hier einst sein
Unwesen trieb. Unersättlich unterhöhlte er das Massiv dieser Region und schuf
sich seine eigene Stadt unter der Erde.
Während andere Schlösser den Touristen
Gespenster vorgaukeln müssen, birgt dieses tatsächlich ein Geheimnis. Nur eignet
es sich nicht, um Kinder damit zu erschrecken. Auf dem Weg zum Torhaus
fährt ein Lastwagen vor, aus dem Uniformen der Nationalsozialisten ausgeladen
werden. Als ich Pawel frage, wozu man
die braucht, erklärt er mir, dass demnächst ein Film gedreht werden solle. Ein
Film über das Schloss und die Stollen.
Und den Wurm, füge ich in Gedanken
hinzu. Und schäme mich. Deutschland.
Oder. Polen.
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Imaginacje poetyckie
Therese Chromik
Niemiecka poetka, eseistka i malarka. Urodzona w 1943 roku w Legnicy, debiutowała
w 1983 roku tomem poezji Unterwegs. W twórczości autorki oprócz zbiorów wierszy
znajdziemy również przykłady krótkiej prozy oraz liczne eseje. Chromik jest współwydawcą rocznika literackiego „Euterpe” oraz kilku antologii (Junge Lyrik 85; Sage und
schreibe; Windschatten der Wörter; Zwischen Wort und Wort; Mit dem Mai ist das so eine Sache;
Zeilen Sprung; Die Netze der Zeit; Husum und um Husum herum). Poniżej publikujemy kilka
wierszy autorki z najnowszego zbioru Piękna zasada.

Piękna zasada
Iluzja
milczące gwiazdy
spokojna planeta
powstała z eksplozji
nasza ziemia
iluzja
piękna zasada
która wszystko przeszywa
(przeł. Martyna Łukaszka)
Normowanie
W rozmyślaniu i studiowaniu
od pomidora do bakałarza
wyprodukowane w modułach,
wyliczone według punktów kredytowych,
wydajne, sprofilowane,
innowacyjne i niezwykle elastyczne
również zarządzanie językiem.
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Ale motyle fruwają jeszcze,
skrzydlate istoty nad grobami,
a ich język pozostaje dla nas tajemnicą.
(przeł. Aneta Wawryka)
Konie trojańskie
Wy słowa obładowane
przeszłością,
ciężarem myśli,
pełnymi bólu uczuciami,
wątpliwościami i nadziejami.
Wy pełne dźwięku,
wy pogwałcone i nieprzystępne
wy konie trojańskie
(przeł. Agnieszka Gawron)

Imaginacje poetyckie

Bodo Heimann
Urodzony we Wrocławiu pisarz i literaturoznawca, nauczyciel akademicki, przewodniczący kilońskiego Towarzystwa im. Goethego, profesor na uniwersytetach w Haiderabad (Indie), Edmonton (Kanada) oraz Kilonii. Autor wierszy, krótkich form epickich, wielu publikacji naukowych, współwydawca m.in. rocznika literackiego „Euterpe”. Wiersz Die Steine von Breslau pochodzi z najnowszego zbioru Meer Licht.
Die Steine von Breslau
Die dreihundertjährige Uni ist wieder
aufs Schönste herausgeputzt,
Aula und Musiksaal mit Stuck
und funkelndem Blattgold geadelt.
Nach der Vorlesung sprechen mit mir
die Studentinnen und Studenten
fließend Deutsch und erhoffen sich
viel von Europa. Über Brücken
gehe ich, während sich in der Oder
die Sonne badet, zur Dominsel rüber,
sehe Kirchen, die mir gleichzeitig
neu und vertraut erscheinen.
Die Plakate sprechen Polnisch.
Die Sterne reden Deutsch.
Wir kurven durchs Scheitniger Viertel,
dort zwang ein Super-Gau-Leiter
in der belagerten Stadt Frauen und Greise
bei Granaten- und Bombenangriffen
Häuserreihen niederzulegen,
ihm eine Startbahn zu bauen
in sein rettendes Nichts.
Ich wende mich ab
von gesichtslosen Neubauten
der Nachkriegszeit, strebe der Altstadt zu,
liebevoll rekonstruiert, aus Trümmern
gerettet, der Menschengeschichte
zurückgewonnen. Ich glaube,
ich liebe sie mehr als früher.
Die Steine reden Polnisch.

Ich gehe mit Darek
über den Ring, rings
leuchten in lustigen Farben
die Bürgerhäuser, früher grau,
dann zerstört, nun schöner als je.
Das berühmte Rathaus fühlt sich
jung wie die Jugend ringsum.
Ich staune. Wie die Backsteine
im Streiflicht leuchten,
wie blank die Blinkerlinker
hervortreten, jeder Stein scheint
als Individuum mit andern
zu wetteifern um die Schönheit
des Ganzen. Und Darek meint,
jetzt sehe er diese Stadt ganz neu.
Die Steine reden.
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Imaginacje poetyckie

Renata Schumann
Tegoroczna laureatka Nagrody Kulturalnej Śląska Kraju Dolnej Saksonii, urodzona
w 1934 roku w Zabrzu felietonistka, autorka m.in. wierszy oraz powieści historycznych. W jej twórczości dominuje problematyka związana ze Śląskiem oraz stosunkami polsko-niemieckimi. Prezentowane wiersze znajdują się w najnowszym zbiorze
Lichtschneisen.

Schlesien am Meer

Heimat in der Luft

im Land am Meer
lege ich mir die Orte zurecht
die klingen wie
in meiner Heimat Silesia

Heimat in der Luft
nur im Traum
nur ein Duft nur eine Träne auf
vergilbter Fotografie
eine unvergessene Melodie

Doberan und Tschernewens
Rostoki – welch ein schönes altes Slawenwort
daneben der Heiligendamm
frommes Werk der Zisterzienser
schiffbrüchige Wikinger fanden
am Ufer der Pomeranen ruhige Hagen
der Niene und der Barges
der Ever und der Röve
bauten ihre Holzhütten hier
und nahmen slawische Weiber
Schwäne malten sie
auf ihre Schilder
wie der Schlesier Peter Wlast
das Land am Meer
wiegt sich für mich
in der Wolke Silesia
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mit einem Flügel
der Engel mit einem Flügel
kommt nicht weit
sagen sie
der Engel träumt
von den Sternen
aber ein Flügel trägt nicht
einmal bis zum Kirchturm
sie lachen
der Engel verbirgt seinen einsamen Flügel
unter dem Mantel
doch abends streichelt er ihn
tastet nach dem andern Schulterblatt
und lächelt
Opr. P. Sz.

Regiony
Henryk Waniek

Świat Podziemny

I
Nie będę tutaj odkrywcą. Nie wniosę nowych konkretów kartograficznych do już
istniejących map. Ani nie dodam świeżych itinerariów do wcześniej sporządzonych opisów świata, który właśnie mam
na myśli. A jednak pomimo że jest on tak
gruntownie rozpoznany, nie mogę oprzeć
się wrażeniu, iż niektóre terytoria należałoby odkrywać ponownie i po wielekroć,
zarówno z powodu dynamiki ich rozwoju cywilizacyjno-gospodarczego uwznioślającego krajobraz, jak też za przyczyną
upadków kulturowych, które go degradują. Odnoszę te słowa do Śląska, którego
każdemu opisowi przeciwstawić można
drugi, zaprzeczający pierwszemu lub uzupełniający jego rozmyślne niedostatki. W
ten sposób, choć jest on z jednej strony
opisany na wskroś, to z drugiej – całkowicie zapoznany.

To, że Śląsk posiada co najmniej podwójną historię, to rzecz już dzisiaj oczywista. Napisałem „podwójną” mając na
myśli jej mutacje – niemiecką i polską, ale
należałoby też uwzględnić co najmniej
dwie inne – czeską i żydowską. Różnice i
rozbieżności występujące między nimi
nie są właściwie wyrazem antagonizmów
narodowych czy wyznaniowych, bo te na
przestrzeni dziejów, aż do czasów Bismarcka, raczej omijały Śląsk. Ta wielorakość jest już wpisana w prehistorię Śląska,
w owe na pół mityczne czasy, z których
wyprowadza się etymologię nazwy tego
kraju – już to z zapomnianych słowiańskich „ślągw”, już to germańskich Silingów, ale też z rozproszonych wzmianek
u starożytnych – Tacyta, Ptolemeusza
Klaudiusza, Tytusa Liwiusza, nie pomijając przeszłości legendarnej. Więc to nie
tylko ścieranie się pretensji dynastycznych i zmienna przynależność państwowa
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czyni Śląsk wielobocznym kryształem wymagającym patrzenia pod różnymi kątami.
Podobną podwójność można dostrzec
w naturze przestrzennej Śląska. Myślę tu
nie o jego geografii fizycznej, bo ta jest
niewzruszona. Ma swoje ziemie i wody,
długości i szerokości, nad podziw wyraziste granice naturalne. Gmatwa się ona
dopiero na poziomie nazw, których status jest obciążony zmiennymi klimatami
polityczno-propagandowymi. Za ich
przyczyną na Śląsku każdy szczyt górski
ma (lub miał) dwie, a czasem trzy lub cztery nazwy. Podobnie miasta, wsie, obiekty. Tutaj myślę raczej o postaci wertykalnej Śląska, o jego „przekroju pionowym”.
Taki widok z profilu odsłania co najmniej
dwa piętra tego świata – jego warstwę powierzchniową, jawną i widzialną, oraz tę
ukrytą, Śląsk podziemny i trudno dostępny, gdzie chronią się wartości zagrożone,
upatrzone do eksploatacji. Taką stratyfikację przestrzeni Śląska można tyleż odnieść do geologicznego stanu rzeczy, co
również rozumieć jako metaforę kondycji mieszkańców tej ziemi.
Czynnikiem, który w przeszłości wpływał na ukształtowanie przestrzeni (także
społecznej) Śląska, była regularność wojen. Nie, Śląsk bynajmniej nie jest krajem
wojowników. Piękne epizody rycerstwa i
waleczności jego synów nie oznaczają
wcale, że Śląsk wchodził na ścieżkę wojenną z sąsiadami. Źródła i przyczyny wojen,
spadających nań jak plaga, dopust boży
czy kataklizm, z reguły znajdowały się w
rejonach odległych, wybierających sobie
Śląsk za cel swoich interesów. Najazd
mongolski, wojny husyckie, wojna trzydziestoletnia, wojna siedmioletnia, wojny czasów napoleońskich, a szczególnie
druga światowa. Doliczmy też waśnie lo-
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kalnych książąt, rebelie mieszczańskie,
bunty chłopskie, migracje prześladowanych. Czynnik działań zbrojnych, rozgrywających się w warunkach tak specyficznej geografii, pomiędzy nizinną a górzystą częścią Śląska, odcisnął piętno na jego
zagospodarowaniu. Nie akcentuję tutaj
martyrologii, bo Śląsk nie zwykł się skarżyć. Tu nikt nie wystawia rachunków za
swoje cierpienie ani nie usiłuje czerpać z
niego zysku. Za duchową dewizę tego kraju mógłby uchodzić ostatni wers z Requiem Rainera Marii Rilkego: „Wer spricht
von Siegen? Überstehen ist alles”. Może
stąd bierze się ta zdumiewająca odporność Śląska na potoczne nieszczęścia, ale
też katastrofy dziejowe małego i dużego
formatu. Nie byłoby to możliwe, gdyby
w samej strukturze jego przestrzeni nie
było owego podziemia, jego fundamentalnej części, ukrytej, znajdującej się poza
zasięgiem widzenia, a w razie potrzeby
stającej się schronieniem lub tajemnym
skarbcem, gdzie są zgromadzone zasoby.
Biorąc najdosłowniej, może to być aluzją
do kopalin tej arcybogatej ziemi, lecz również do bogactwa jej zakamarków, zawijasów przestrzeni, tak silnie opartych o
górzyste rejony Sudetów. Góry są najlepszą kryjówką, co tak sugestywnie zauważył Stanisław Vincenz. Podobnie jak podziemia. Śląsk jest górzystym schronem dla
tej części Europy. Tutaj szukali wytchnienia po wielkich karierach wodzowie, politycy, artyści. Nie przypadkiem właśnie
tu zbiegali przed uciążliwością pańszczyzny polscy wieśniacy. Także nieprzypadkowo w trudnym czasie drugiej wojny
światowej Śląsk cieszył się (do czasu) renomą Luftschutzraum Deutschlands. Tutaj w
czasie PRL-u zjeżdżali zewsząd spragnieni bezpiecznego zarobku i pewnej pracy.

Henryk Waniek: Świat Podziemny
Pomiędzy górami, ale i w ciemnych
schowkach nizin chroniły się niedobitki
zagrożonych prawd, ważne resztki tego,
co chciało i powinno przetrwać. Przeto
na Śląsku nic nie ginie ostatecznie. Przeciwnie. Czasami idee i sprawy niby już zapomniane staczają się z góry lub wynurzają z podziemia, manifestując zaskakującą żywotność.
Kartograficznie rzecz biorąc, Śląsk jest
bodaj najstaranniej udokumentowanym
regionem dzisiejszej Polski. Jeśli pominąć
wczesne źródła z dziejów państwowości
wielkomorawskiej i czeskiej, jego historię
rozpoczyna tzw. Geograf Bawarski z połowy IX wieku, rękopis powstały w klasztorze nad Jeziorem Bodeńskim, wyliczający plemiona oraz ich siedziby na północ od Dunaju. Jest to najstarsza wzmianka o ludach tej części Europy i o organizacji ich życia. Zwykle Śląsk bywał rozumiany jako peryferia; miedza pomiędzy
spornymi łanami, budząca nieuczciwe
apetyty. I tak pozostało na stulecia. Jeszcze w latach międzywojennych XX wieku
tak to postrzegał Walter Benjamin, pisząc
opowiadanie Myslowitz-Braunschweig-Marseille. Mysłowice były ostatnim miastem
europejskim! Wyobraźnia kontynentalna
Benjamina dalej już nie sięgała. Tu, na
brzegu Przemszy, od co najmniej połowy
XV stulecia, gdy już odpadły od Śląska
jego wschodnie księstwa (siewierskie i zatorsko-oświęcimskie), urywało się kulturowe promieniowanie Europy i Cesarstwa. Ten próg kultur jeszcze silniej zarysował się po zajęciu Śląska przez Prusy i
po upadku Rzeczpospolitej. Odtąd stał
się krawędzią i choć z pozoru prześwietlony na wskroś, jak każdy teren graniczny, w mitycznej wyobraźni ludowej był
wystawiony na aktywność sił demonicz-

nych. Lecz geografia jego tajemnych
schronień nie została jak dotąd odkryta.
II
Mieszkańców najwyższych pięter naszej
geografii nazywamy góralami. Są to ci
szczęśliwcy, którym na tym padole wypadło miejsce najbliżej sąsiadujące z niebem, co zresztą nie znaczy, że warunki ich
bytowania są niebiańskie. I w ogóle kto
wie, czy nie wygodniej żyje się na równinach, bez tych zmagań z różnicami poziomów, bez tego heroizmu wobec nieobliczalnych wód i klimatu; na cienkiej
warstwie gleby? Żywię do gór słabość.
Lubię je. Przepadam za perspektywami,
które mi otwierają. Są moim świętem. Ale
czy sam chciałbym być góralem? Czy bym
to zniósł?
Ze słowem „góral” w naszym języku
najbliżej spokrewnione jest słowo „górnik”. Tyle że to ostatnie nie jest określeniem sytuacji bytowej, jak w przypadku
górala, lecz zawodu. Jako paradoksalne
jawi się i to, że górnik działa nie tyle na
górze, ile raczej w dole, czasem bardzo
głębokim. Jego przestrzenią są groźne
hypogea, uważane za bezpośrednie sąsiedztwo piekła. Jest coś symbolicznego
dla Śląska w tych biegunowych figurach
górala i górnika. Przeto wydaje się oczywiste, że z dwu tradycyjnych bóstw (demonów) charakteryzujących śląski orbis
minor, jeden odnosi się do gór, zaś drugi
do podziemia. Pierwszym jest Rübezahl.
Podarujmy tu sobie polskie i chybione
ekwiwalenty tego imienia, które, według
mojej wiedzy, zaczęły się pojawiać nie
wcześniej niż jakieś sto lat temu (wśród
nich osławiony Rzepiór Karłowicza). Najpierw zapisano je jako Rybecal, nie wia-
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domo, czy po niemiecku to jest, czy po
czesku, aby przez rozmaite warianty stać
się Rübezahlem. Drugim jest nieco mniej
znane, bo też chyba młodsze, bóstwo podziemia o imieniu Skarbek, nazywane też
Skarbnikiem lub Szarlejem. Z kolei tu
chciałbym pominąć ekwiwalenty niemieckie (na przykład – Schatzmeister), zwykle nienadążające za pełnokrwistym oryginałem. To zresztą ciekawe, że ta para
męskich demonów równocześnie polaryzuje legendę Śląska na dwa różne obszary
językowe: germański i słowiański. Wprowadza w jego mityczną strukturę zastanawiająca rozmaitość. Łączy przeciwieństwa.
Góral i górnik. Podobieństwo słów i
skrajne przeciwieństwo znaczeń. Paradoks górala i górnika jest zastanawiający.
Mówi między innymi o wędrówce słów i
symboli, określających kondycję człowieka; jego środowisko, egzystencję, pracę.
Jego miejsce w kosmosie. Podobnie w języku niemieckim spotykamy wspólny od
góry rodowód słów. Der Berg (góra) – der
Bergmann (górnik) – die Bergleute (górale). A także w czeskim – hora (góra) –
hornik (górnik) – horský lid (góralszczyzna).
Domeną górala były pastwiska, lasy,
uprawy, a też rozmaite lokalne rzemiosła,
ze zbójectwem włącznie, wszystko to
mniej lub bardziej uwarunkowane górską
rzeźbą terenu, ale i działania górnika w
historycznej przeszłości dotyczyły góry.
Ale nie jej powierzchni ani szczytu, tylko
kamieniołomów, grot i ciemnych wnętrz
sztolni. Najpierw ją rozgrzebywał powierzchownie, zanim postęp techniczny
pozwolił mu opuszczać się na wielkie głębokości – po minerały, rudy i węgiel. Tam
zuchwale sięgał po skarby zamknięte we-
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wnątrz ziemi i dopiero wtedy słowo górnik nabrało współczesnego znaczenia,
aby ostatecznie, jako „czarny robotnik”,
stać się synonimem proletariusza. Górala to nie dotyczy. Rewolucja technologiczna nie wdarła się aż tak głęboko w jego
życie i pozostawiła w spokoju barwne archaizmy góralskiego folkloru.
Pewnie dlatego, że przez długi czas
fach górniczy był w Polsce intratny, a zapotrzebowanie na siłę roboczą w kopalniach wiecznie niezaspokojone, na mocy
powierzchownego przekonania górnicy
wydają się głównymi mieszkańcami Śląska. Przede wszystkim Górnego. Przy okazji dodajmy, że w nazwie geograficznej
przymiotnik „Górny” nie oznacza bynajmniej, że tę część Śląska charakteryzuje
szczególna obfitość gór. Wskazuje on raczej na położenie w obszarze górnego biegu Odry, emblematycznej śląskiej rzeki.
Poza tym „Górny” pochodzi z nadania
niemieckiego, bo zarówno w cesarstwie
austriackim, królestwie pruskim, jak i w
II Rzeszy ta część Śląska była krainą najdalej odsuniętą od centrum władzy, które raz znajdowało się w Pradze, raz w
Wiedniu, a także w Poczdamie czy Berlinie. Zgodnie z konwencją toponomastyczną oraz administracyjną uznany był
za „górny” – tzn. „bardziej odległy”. Co
prawda, już za króla Macieja Korwina w
XV wieku powstał dokument, gdzie mówi
się o Górnym Śląsku („landen und steten
in Obir-Slesian”), ale wbrew wcześniejszym podziałom dynastycznym całego
Śląska (Silesia generalis) pojęcie Górny Śląsk
z całą wyrazistością pojawia się dopiero
w tzw. Atlasie Homanna (połowa wieku
XVIII), gdzie jedna z czterech map nosi
właśnie nazwę Silesia Superior, a więc chyba bardziej „wyższy” niż „górny”.

Henryk Waniek: Świat Podziemny
Współczesne mniemanie, że Ślązacy to
naród górniczo-hutniczy, jest typowym
banałem, niewartym naszej uwagi. Jak
wszędzie, tak i tutaj, a może nawet bardziej tutaj niż gdziekolwiek, nic w praktyce nie jest tak proste, jak to się jawi w
teorii. Bo w istocie społeczność Śląska odznacza się zróżnicowaniem profesji, obyczajów, języków, wyznań i etnicznej antenacji. Przede wszystkim jednak rozmaitością zawodów, czemu sprzyjał od średniowiecza żywiołowy rozwój miast.
Wśród historycznych i politycznych zamieszań w ciągu tych 500 lat, nie tracąc
nic ze swojej wewnętrznej tożsamości,
Śląsk istniał jako osobliwy tygiel Europy
i jej przyczółek.
W ostatnim półwieczu dokonała się
tutaj cywilizacyjna i narodowościowa rewolucja. Nad Śląskiem roztoczył się prymat polskości i są politycy ceniący sobie
wysoko tę zadekretowaną jednorodność.
Pierwszym etapem tego procesu był plebiscyt w roku 1921, w rezultacie którego
część Górnego Śląska została przyłączona do świeżo powstałego państwa polskiego. Rozstrzygnęła o tym decyzja tzw.
Rady Ligi Narodów, zastrzegająca dla
polskiego Górnego Śląska prawo autonomii. Lokalnym zarzewiem tej przemiany
byli ci spośród Ślązaków, których uczuciowa skłonność, językowa tradycja, osobista decyzja, a często wyznanie katolickie optowały za Śląskiem po polsku. Następny – i może nawet przeważający –
impuls dały tej rewolucji zastępy pionierów i entuzjastów, których przez delikatność nie nazwę kolonizatorami. W najlepszej wierze przybywali na Śląsk z dawnej Galicji, Cesarstwa Rosyjskiego, Wielkopolski, aby się tutaj wyżywać w pracy
organicznej. Nie jestem ślepy na pozytyw-

ne skutki tego procesu, ale tym bardziej
uświadamiam sobie ciemne jego strony.
Był to bowiem proces polityczny, co tak
czy inaczej oznaczało serię społecznych
przymusów. Trwał on przez okres 19191939, przy czym jego szczególne nasilenie
nastąpiło po roku 1925, gdy wojewódzkie
śląskie stało się autarkiczną domeną wojewody, płk. Michała Grażyńskiego, sprytnie wykorzystującego samorządność Śląska. Skutkiem tej rewolucji było brutalne
wdarcie się granicy w dotychczasową całość i kulturowe pęknięcie Śląska. Po obu
jej stronach (a właściwie trzech, bo była
jeszcze strona czechosłowacka) zaległy
nastroje konfrontacyjne, stymulowane
mocą działań urzędowych. Równocześnie, ale już w spontanicznym odruchu
ludności, tym silniej zarysował się ów
podział pionowy: na Śląsk powierzchniowy, oficjalny i propagandowo stylizowany, oraz ten zepchnięty w niższe rejony,
podziemny.
Kontynuacja tego, choć w innych barwach ustrojowych, miała miejsce po roku
1945, dodatkowo wzmocniona powojennymi resentymentami i nową konstelacją
politycznej zależności tej części Europy
od Stalina. Kosztami tego okresu dziejów
Śląska można obciążyć rachunek PRL-u,
ale czy rozpad Związku Radzieckiego i
koniec Polski Ludowej przyniósł zasadnicze zmiany w tej stratyfikacji Śląska?
Główną nowością była degradacja gospodarcza. Ale nie przeoczymy faktu, że likwidacja terroru cenzury, wolność słowa
i ciągle zbyt nikłe mechanizmy demokracji stworzyły szansę, by ów głos Śląska
podziemnego zaczął być słyszalny. Nie
bez znaczenia jest także fakt, że tym razem jest to głos na wysokim poziomie samoświadomości.
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III
Ale są to sprawy należące do innego dyskursu, podczas gdy na zakończenie chcę
powrócić do wcześniej przedstawionej
dwójcy „górala” i „górnika”. Od lat
osiemdziesięciu (dokładniej, od roku
1922, kiedy wprowadzono w życie wyniki plebiscytu i powstań śląskich) w symbolach językowych tutejszej społeczności
i w jej lokalnym dialekcie pojawiła się
nowa figura „gorola”. Gorolem, co jest
śląskim ekwiwalentem poprawnego „górala”, nazywa się przybysza, intruza, człowieka obcego, „nie stąd”. Słowo to właściwie stanowi nie dość zakamuflowaną
ironię. Skąd się wzięło i jak powstało? Sądzi się – i są ku temu podstawy – że pierwotnie określało przybyszów z „austriackiej” części Górnego Śląska, z górzystego
Beskidu, gdzie germanizacja nie miała
kursu tak ostrego, a szkolnictwo dopuszczało język rodzimy. Przybysze ci legitymowali się lepszym wykształceniem, a już
na pewno poprawnością językową w rozumieniu polszczyzny literackiej. Byli
więc bardziej użyteczni dla władzy w konstruowaniu nowej administracji. Ostatecznie jednak „gorol” stał się synonimem konformisty, który mógł (i tak najczęściej bywało) pochodzić również z nizin – z Polski centralnej, Zagłębia Dąbrowskiego, Kresów wschodnich. Napiętnowanie „gorolstwem” niekoniecznie
oznacza obcość z tytułu urodzenia się
poza Śląskiem, przybycia skądinąd czy w
ogóle rażącej odmienności – języka, stroju, statusu społecznego. Można być „gorolem” mimo rodowitej śląskości, przez
poddanie się wzorom przyniesionym z
„zewnątrz”, sprzecznym z lokalną praktyką. Przeciwieństwem gorola będzie Ślą-
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zak rozmyślnie rezygnujący z udziału w
mechanizmie awansu społecznego lub też
z niego wypchnięty. Byłoby to ostatnie w
tym łańcuchu rozwojowym ogniwo przeciwstawiające ludzi powierzchni tym, co
są ludźmi podziemia. Z upływem czasu
słowo to nabierało dodatkowych znaczeń, ale dziś, jak się wydaje, jest już użyteczne tylko jako klucz do zrozumienia
śląskiego podziemia.
W toku tych rozważań wizerunek Śląska i Ślązaka nieco się wyidealizował, więc
dla równowagi przywołam w zakończeniu figurę waserpolaka, pojęcie używane
powszechnie przez Niemców (die Wasserpolaken), ale i Czechów (Vasrpoláci). Pojawiło się w wieku XVII, jako określenie
Górnoślązaków (przede wszystkim z raciborskiego i opolskiego), żeglujących po
Odrze (stąd „Wasser…”), niepoprawnie
używających słów zaczerpniętych głównie
z języka niemieckiego. Inne wyjaśnienie,
nieco fantastyczne, odwołuje się do wczesnych źródeł kościelnych, które dialekt
morawski z pogranicza śląskiego nazywały idioma quadicum, jako że jego mieszkańcy uważali się za potomków starożytnych
Kwadów. Emil Szramek (Śląsk jako problem
socjologiczny, 1934) cytuje nawet ludowy
wiersz śląski, pomstujący na uciążliwość
obcych, w którym Śląsk jest nazwany
Kwackiem:
Cudzoziemcy się k’ną pierą,
Wszystko nasze z renków bierą,
Bierą służby i dochody,
Kat wi, skąd jejich przychody,
Kieby tych z Kwacka wygano,
Dobrotaby niegrzebano,
Złoteby się powróciły
Lata co dawno pomrżiły.

Henryk Waniek: Świat Podziemny
Z idioma-quadica wzięło się quadico-polonica, przemieniając się z kolei w aquatico-polonica, po niemiecku wasserpolnisch. Intencje
tego pojęcia były różnorakie, aż stało się
ono u Niemców określeniem ironicznym
wobec ludzi narodowo dwuznacznych,
psujących język zapożyczeniami od sąsiadów. Podobnie jak purystów niemieckiego bawiły te językowe niezręczności, tak ich
polskich kolegów irytowały wtręty niemieckie. W sensie neutralnym często słowem tym nazywa się dialekt górnośląski.
Złożoności zarysowanej tu sprawy
„Śląska podziemnego” nie chciałbym

konkludować uproszczeniem, że była ona
sprowokowana przez intruzję kolonizatorów tego kraju. Bo w jego historii dokonywały się wielorakie i różne sposoby
przejęcia władzy nad Śląskiem, ale Ślązacy byli niechętni tylko wobec niektórych.
Na ile wiedza i doświadczenie pozwala mi
stwierdzić, zarówno Niemcy, jak Polacy,
Czesi i tutejsi Żydzi, nie mówiąc o innych
grupach identyfikujących się z regionem,
mieli i mają równe prawa do śląskiej tożsamości. To tylko próby jej podważenia
sprowadzały ją w byt podziemny, gdzie
znajdowała ocalenie.
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Łukasz Donaj

Wielkopolska wczoraj i dziś
Wybrane problemy poczucia tożsamości regionalnej

Współczesna Europa, czy szerzej: Europa
nowożytna, składa się z narodów i ojczyzn (państw narodowych), za które (i
przez które) jej mieszkańcy w ciągu ostatnich trzech stuleci przelali sporo krwi. O
ile jednak naród i ojczyzna to wynalazki
nowożytne, by nie powiedzieć modernistyczne, to ojczyzna mała lub prywatna i
region należą do tworów społecznych o
znacznie odleglejszej proweniencji.
Wszystkie one odgrywały i odgrywają
wielką rolę w życiu politycznym (tak jak
je rozumiał J.J. Rousseau) społeczeństw
europejskich1 .
Pomimo że II Rzeczpospolita, PRL, a
następnie III Rzeczpospolita2 były (są)
1
Szerzej na temat pojęć „ojczyzna” oraz „regiony” zob. w: K.Z. Sowa, Ojczyzna mała, ojczyzna
wielka, region. Kilka uwag o podstawowych wspólnotach
politycznych, „Regiony Polski”, 2000, nr 1, a także
Ł. Donaj, Wielkopolska – teraźniejszość i perspektywy
rozwoju, w: Życie polityczne w Polsce. Wybrane problemy, pod red. T. Wallasa, Poznań 2004.
2
Część polskich polityków uważa, że znajdujemy się obecnie już na etapie nie III, a IV RP.
W czerwcu 2005 roku, na zlecenie „Gazety Wyborczej”, przeprowadzono badania mające odpowiedzieć na pytanie, co Polacy sądzą o pomyśle powołania na miejsce obecnej III Rzeczpospolitej IV RP. Badanie, zrealizowane techniką CAPI
w ramach badania Omnibus, przeprowadził PBS
w dniach 4-5 czerwca 2005 roku na 1053-osobo-
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państwami unitarnymi, istnieje wiele
powodów, dla których przetrwało w Polsce wyraźne zróżnicowanie regionalne.
Najważniejsze z nich to:
– sekularne tradycje wieloośrodkowości
politycznej sięgające okresu przedpaństwowego (Małopolanie lub Wiślanie,
Wielkopolanie lub Polanie, Ślężanie, Mazowszanie itd.);
– ponad dwuwiekowy okres tzw. rozbicia
dzielnicowego;
– federalistyczne (unijne) doświadczenia
i tradycje I Rzeczypospolitej;
– wielowiekowe oddziaływanie sąsiadów
(inne na Wschodzie, inne na Zachodzie,
Północy i Południu);
– 150-letni okres rozbiorów;
– tradycyjne podziały administracyjne
(wojewódzkie);

wej reprezentatywnej próbie dorosłej ludności
Polski. 44% ankietowanych uznało, że należy
pozostawić III RP, 30% – że należy wprowadzić
IV RP, a 26% nie miało zdania. Na podstawie: III
czy IV Rzeczpospolita?, za: www.pbsdga.pl/
x.php?x=229/III-czy-IV-RP.html (data wejścia na
strony: 23 lutego 2007 roku). Zob. także: Konstytucja IV Rzeczypospolitej, za: http://www.pis.org.pl/
doc.php?d=unit&id=7 (data wejścia na strony: 23
lutego 2007 roku).
3
K.Z. Sowa, Ojczyzna mała…, dz. cyt.
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Tabela nr 1. Typy regionów
Typy regionów

Stolice regionów

Metropolitarne

Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław

Obszary przejściowe

Szczecin, Trójmiasto

Stare okręgi przemysłowe

Katowice, Łódź

Regiony rozwoju endogennego

Bydgoszcz-Toruń, Białystok, Lublin,
Olsztyn,Rzeszów, Opole, Zielona Góra, Kielce

Źródło: G. Gorzelak, B. Jałowiecki, Konkurencyjność regionów, „Studia Regionalne i Lokalne”, 2000,
nr 1.

– tradycyjne (wiekowe) rozmieszczenie terytorialne mniejszości etniczno-kulturowych.
Wszystkie te czynniki odegrały oczywiście rozmaitą rolę, ale spora część z nich
jest ciągle dostrzegalna nie tylko w życiu
kulturalnym, ale także gospodarczym i
społecznym państwa3 .
Biorąc pod uwagę nową organizację
terytorialną kraju i podział Polski na 16
województw, ze względu na możliwości
rozwojowe da się wyróżnić w przestrzeni
państwa następujące typy regionów:
W przypadku regionów metropolitarnych istnieje bardzo znaczna różnica
między samą metropolią a otaczającymi
ją pozostałymi obszarami regionu, toteż
modele rozwoju dla tych dwóch obszarów mogą być zupełnie inne. Należy przypuszczać, że różnice wewnątrzregionalne,
obecnie już dość w niektórych regionach
znaczne, będą się dalej pogłębiały4 .
Każdy region ma pewne cechy korzystne i niekorzystne z punktu widzenia
możliwości rozwoju. Polityka rozwoju
G. Gorzelak, B. Jałowiecki, Konkurencyjność regionów, „Studia Regionalne i Lokalne”, 2000, nr 1.
4

prowadzona przez poszczególne regiony
powinna dążyć do niwelowania ich cech
niekorzystnych i rozwijania atutów. Przegląd atutów i cech niekorzystnych regionów pozwala przewidywać, że obszarami
intensywnego rozwoju będą w najbliższych dziesięcioleciach przede wszystkim
metropolie i część regionów metropolitarnych w zasięgu oddziaływania ośrodków centralnych oraz obszary o znacznych walorach turystycznych5 .
Przykładem regionu, który ma szansę
w ciągu najbliższych lat przyspieszyć i
pogłębić swój rozwój, jest Wielkopolska.
Historyczna, zapisana w dokumentach z
połowy XIII wieku nazwa regionu –
„Wielkopolska” – jest najlepszym i najbardziej celnym hasłem promocyjnym tej
ziemi. Składa się z ona z dwóch słów:
określenia „Wielka” i nazwy kraju – „Polska”. Na tym terytorium, ponad tysiąc lat
Tamże. Wkrótce w Polsce może powstać –
raczej na bazie współpracy ekonomicznej, mniej
tożsamościowej jedności – aglomeracja o nazwie
„Silesia” (inne proponowane nazwy to: Katowice i Aglomeracja Śląska). Zob. szerzej: Silesia większa od Warszawy, mar, za: www.gazeta.pl (data wejścia na strony: 23 lutego 2007 roku).
5
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temu, w oparciu o silne już wówczas
ośrodki w Gnieźnie i Poznaniu, kształtowała się polska państwowość6 .
Wyobrażenie Wielkopolan o Wielkopolsce przypomina nieco styl myślenia
Niemców o Niemczech. Wyobrażenie o
sobie jako o regionie lepszym od innych
w Polsce – analogicznie do przekonania
wielu Niemców, że są oni najzdolniejszym i – oczywiście – najbardziej pracowitym narodem w Europie. Samozadowolenie Wielkopolan da się zrelatywizować. To prawda, że Wielkopolska przechodziła wiek XIX pod panowaniem pruskoniemieckim, które w o wiele większym
stopniu forsowało modernizacje niż
struktury wprowadzone albo podtrzymywane przez Rosjan i Austriaków w ich
zaborach. Nie ulega wątpliwości, że Wielkopolska w stosunkowo dużym stopniu
profitowała z procesów uprzemysłowienia, które ogarnęły Europę. Jednakże
przekonaniu, że Wielkopolska jest czymś
lepszym, ponieważ kiedyś była gospodarczo bardziej rozwinięta od innych regionów Polski, zaprzecza historia ostatnich
kilkudziesięciu lat. Wielkopolanie hołdujący temu przekonaniu zdają się nie rozumieć, jakie szkody wyrządziły okupacja niemiecka oraz komunizm. Ten ostatni zrujnował niemal doszczętnie etos pracy, odciął Wielkopolskę od świata, stworzył system szkolnictwa, który uczył rzeczy w świecie współczesnym często (zwykle?) niepotrzebnych, zlikwidował państwo prawa. Być może jest prawdą, że
Wielkopolanie wciąż oszczędzają więcej
niż warszawiacy i że są ciągle od nich
Zob. także: Wielkopolska miejscem prowadzenia
interesów, atrakcyjnego spędzania czasu i wypoczynku,
„Welcome to Poznań & Wielkopolska”, 2000,
nr 7.
6
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punktualniejsi. Czy istnieje jednak nadal
szczególny, wielkopolski legalizm? Wierzyć w to raczej nie można, gdyż region
jest nie mniej skorumpowany i nie rzadziej się tu łamie prawo niż gdzie indziej
w Polsce7 .
Nie oznacza to oczywiście, że Wielkopolska nie ma żadnych atutów. Chociażby i owa świadomość regionalna jest już
atutem8 . Stwarza ona mianowicie możliwość zaistnienia rzeczywistej wspólnoty,
zdolnej rozpoznawać swe problemy i cele,
nie tylko w obrębie jednego państwa, lecz
i np. Unii Europejskiej9 .
Owa świadomość odrębności podtrzymywana jest m.in. poprzez zwyczaje i
obrzędy znane przede wszystkim lub wyłącznie w Wielkopolsce oraz poprzez istnienie gwary poznańskiej i posługiwanie
się nią.
Poznańska gwara jest gwarą języka
polskiego, charakterystyczną dla mieszkańców Poznania i pośrednio całej Wielkopolski, ale z pominięciem niektórych
elementów, typową również dla miesz-

J. Maćków, Patriotyzm samochwalstwa, „Na
Zachód od Warszawy. Magazyn Wielkopolskich
Środowisk Gospodarczych”, 2000, nr 1.
8
Szerzej na temat „etosu Wielkopolan” zobacz w: A. Kwilecki, Wielkopolska XX wieku. Przemiany i ciągłość, „Przegląd Zachodni”, 2001, nr 1.
Na temat świadomości poznaniaków zob. także
w: R. Cichocki, K. Podemski, Lokalna tożsamość
poznaniaków, „Przegląd Zachodni”, 2001, nr 1.
9
J. Maćków, Patriotyzm…, dz. cyt. Szerzej na
temat roli regionów w Unii Europejskiej zobacz
w: J. Róg, Regionalizm w Polsce a integracja europejska,
w: Polski samorząd terytorialny w procesie integracji z
Unią Europejską, pod red. B. Nawrota, J. Pokładeckiego, Poznań 2003, oraz: Europa w Wielkopolsce.
Wielkopolska w Europie. Bilans pierwszego roku członkostwa w Unii Europejskiej, pod red. Z. Czachóra,
Poznań 2005.
7

Łukasz Donaj: Wielkopolska wczoraj i dziś
kańców wszystkich ziem byłego zaboru
pruskiego z wyjątkiem Górnego Śląska, z
którym łączy ją jednak podobny zestaw
słownictwa będącego zapożyczeniami z
języka niemieckiego. Fonetycznie spokrewniona jest z gwarą krakowską10 .
Telewizja, radio i prasa narzucają jeden
model języka, którym posługuje się większość Polaków, od Bałtyku po Tatry. Bardzo często nie ma już w nim miejsca na
regionalizmy, trudno poznać po sposobie mówienia, kto jest skąd, może poza

Ślązakami czy Kaszubami. I tak jak każda inna gwara, tak i gwara poznańska coraz szybciej zanika. Warto jednak o niej
pamiętać i ją kultywować, bo wciąż jest
to niezwykle ważny i ciekawy składnik
wielkopolskiej kultury11 .
W tym, by gwara poznańska nie zanikła, pomagają różnorakie audycje radiowe i telewizyjne, portale internetowe czy
wydawnictwa. W artykule internetowym
Godamy po naszymu znaleźć można m.in.
najsłynniejszą poznańską rymowankę:

Tabela nr 2. Najsłynniejsza poznańska rymowanka
„po poznańsku”:

„po polsku”:

W antrejce na ryczce
Stały pyry w tytce,
Przyszła niuda, spucła pyry
A w wymborku umyła giry.

W przedpokoju na stołku
Stały ziemniaki w papierowej torebce,
Przyszła świnia, zjadła ziemniaki
A w wiadrze umyła nogi.

Źródło: Godamy po naszymu, za: http://www.bibliotekawszkole.pl/inne/gazetki/71/index.php
(data wejścia na strony: 23 grudnia 2006 roku).

Gwara jest to mówiona odmiana języka
ogólnonarodowego (tzw. języka literackiego),
posiadająca swoiste słownictwo, a często i odmienną frazeologię oraz artykulację. Za: http://
pl.wikipedia.org/wiki/Gwara, hasło: gwara (data
wejścia na strony: 23 grudnia 2006 roku) – w tym
artykule opisane są także charakterystyczne cechy wymowy w gwarze poznańskiej. Inna definicja terminu „gwara” brzmi: 1. mowa ludności
wiejskiej z niewielkiego terytorium, przeważnie
z kilku lub kilkunastu wsi, różniąca się określonymi cechami od mowy mieszkańców sąsiednich
okolic i języka ogólnego; 2. mowa określonej grupy ludności, odmiana języka charakterystycznego dla jakiegoś środowiska, grupy zawodowej. Za:
Słownik współczesnego języka polskiego, pod red. A.
Sikorskiej-Michalak, O. Wojniłko, Warszawa
1996, hasło: gwara, s. 296.
10

11
Godamy po naszymu, za: http://www.bibliotekawszkole.pl/inne/gazetki/71/index.php (data
wejścia na strony: 23 grudnia 2006 roku). Artykuł opracowany na podstawie: M. Gruchmanowa, M. Witaszek-Samborska, M. Żuk-Święcicka,
Mowa mieszkańców Poznania, Poznań 1987; Słownik gwary miejskiej Poznania, pod red. M. Gruchmanowej, B. Walczaka, Warszawa–Poznań 1997;
M. Zboralski, 700 zagadek o Poznaniu, Poznań
1996; strony internetowe: http://www.poznanczyk.com/index.html; http://www.tutej.pl/
cms.php?i=8382; http://www.man.poznan.pl/
~m02_001/konkurs/gwara.htm; http://www.republika.pl/ulapok/gwarapoz.html; http://miasta.gazeta.pl/poznan/1,36004,97846.html; http:/
/pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedysta:Radomil/
Galeria_Radomi%C5%82a_1.
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czy inne sformułowania:
Tabela nr 3. Wybrane sformułowania gwary poznańskiej
Jak rozpoznać bratnią Pyrę wśród obcej wiary? Wystarczy posłuchać, czy używa takich
określeń:

A oto swojskie docinki w wersji poznańskiej:

Petronelka – biedronka
Dynks – jakiś znany, ale nie nazwany wprost
przedmiot
Kląkry – graty
Bimba – tramwaj
Akuratnie – starannie
Poruta – kompromitacja
Ajzol – przedmiot żelazny, żelastwo
Migane – tańce
Lajsnąć – sprawić sobie coś, kupić
Bana – pociąg
Blubry – gadanie
Kalafa – twarz
Bejmy – pieniądze
Gymyla – śmietnik
Kejter – pies
Rychtyk – dobrze, poprawnie

Gelejza – osoba ślamazarna
Szuszwol – brudas
Guła – niezdara
Tuleja – gamoń
Glajda – niechluj
Ćmok – oferma
Rojber – łobuz
Religa – łamaga
Wylęga – osoba inna od wszystkich
Nyrol – chytrus

Źródło: Godamy po naszymu, za: http://www.bibliotekawszkole.pl/inne/gazetki/71/index.php
(data wejścia na strony: 23 grudnia 2006 roku).

Ciekawą inicjatywą jest opublikowany
w 1997 roku Słownik gwary miejskiej Poznania, pod redakcją Moniki Gruchmanowej
i Bogdana Walczaka – wynik wieloletniej
pracy zespołu powstałego w Zakładzie
Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Sukces książki oraz jej znaczenie dla
miłośników miasta i tych wszystkich, którzy chcą je po prostu lepiej poznać i zrozumieć, skłonił redakcję Miejskiego Informatora Multimedialnego do umieszczenia obszernych fragmentów tego dzieła w Internecie12 . Teraz nie ma już prze12
Słownik gwary miejskiej Poznania, za: http://
www.city.poznan.pl/mim/strony/slownik/index.html (data wejścia na strony: 23 grudnia 2006
roku).
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szkód, by się dowiedzieć, co oznaczają
takie sformułowania jak:
– gelejza wyzywająco, pogardliwie [niezdara,
osoba powolna, ślamazarna, niezręczna]:
Widzę, żeście chłopy do rzeczy, powiedział, myślałem, że w piechocie same gilejzy służą. Obejdzie się bez was, gilejzy!
wrzasnęła… jedziemy! Coś, gielejzo, narobił? Przecie usiadłeś na tort. Hilary, gielejzo jedna, nie gap sie tak głupio wew te
Warte, bo mi aby porute przynosisz. Leć
po kogoś, gelejzo, bo dostane gila. […]
ino roz szpycłym na opypłanom nudlami okładke ty knipy i od razu wiedziołem, po czymu sztuka, niby czym ta gelejza była tak bez cołki boży dziyń zajsto.
Nikt nie miał pretensji, że został zlany
wodą, jeszcze się śmiali z gelejzy, co nie

Łukasz Donaj: Wielkopolska wczoraj i dziś
zdążył umknąć na czas. Dali, pospiesz sie,
gielejzo. Winda odjedzie. Zasłyszane: Ady
idź, gelejzo!
– pamperek powszechnie [pajacyk, maskotka]: Dziadku, a tam w kiosku ,,Ruchu”
jedna pani zostawiła mi pamperka i ja
poproszę dwanaście złotych. Babciu, tylko tych pamperków mi nie wyrzuć! Zasłyszane: Narysuj jakiegoś pamperka w czapeczce w kropki i już. Zasłyszane: Co jeszczy byś chciała, pamperka ze słodkom
dupkom może jeszczy?
– macać się z głupim przez ścianę (bez
ścianę) frazeologizm, żartobliwie [być nienormalnym; zgłupieć]: Stary, żeś sie pewnie
z głupim bez ściane macoł! Ty się chyba
zez głupim bez ściane macałeś. Na co ci
to, wybierasz sie do ochronki? Co ty masz
za pomysły, zupełnie jakbyś się z głupim
przez ścianę macał!13
Inną charakterystyczną i powszechnie
znaną inicjatywą propagującą gwarę poznańską jest Stary Marych – fikcyjna postać, stworzona przez Juliusza Kubla. Jest
on bohaterem zbioru felietonów pt. Blubry Starego Marycha, pisanych gwarą poznańską. Od 1983 roku na antenie Poznańskiego Radia (dziś „Merkury”) Wielkopolanie mieli okazję słuchać Blubrów,
które odczytywał nieżyjący już Marian
Pogasz, wcielając się w tytułowego bohatera. Marych to sympatyczny, bystry gaduła,
który z niezrównanym humorem komentuje obyczaje i aktualności codziennego
życia Grodu Przemysława. Postać ta stała
się bliska sercu mieszkańców miasta do
tego stopnia, że w roku 2001 u wylotu Deptaku (ulica w centrum Poznania) stanął
odlany z brązu człowiek z rowerem – właśnie Stary Marych. W jego twarzy rozpo13

Tamże.

znać można rysy Mariana Pogasza. Marych
jest jedynym w Polsce pomnikiem gwary i
mimo swego młodego wieku zdążył już na
trwałe wpisać się w pejzaż Poznania14 .
Warto zwrócić także uwagę na wydawane od kilku lat Kalendarze Poznaniaka,
Kalendarze Poznańskie czy Raptularze Akademickie Instytutu Nauk Politycznych i
Dziennikarstwa UAM, które również
„przemycają” informacje na temat poznańskich obyczajów, gwary i historii
(patrz tabele nr 4-7).
Odnośnie do kuchni wielkopolskiej,
jak i ogólnie „tożsamości żywności”, warto dodać, że od 1992 roku, z inicjatywy
Francji, funkcjonuje w Unii Europejskiej
system ochrony produktów rolnych i
żywnościowych posiadających oryginalny charakter, który wynika z miejsca ich
powstania i tradycyjnego sposobu wytworzenia. Oznakowanie wyrobów spożywczych pochodzących z konkretnych regionów i charakteryzujących się tradycyjną metodą produkcji ma z założenia chronić je przed nieuczciwym przywłaszczeniem nazwy lub podrabianiem. Konsumentom ma gwarantować autentyczność
danego wyrobu, stanowiąc gwarancję jego
wysokiej jakości. Pozytywnie wpływać ma
to na rozwój obszarów wiejskich i realizację założeń II filaru Wspólnej Polityki
Rolnej. Produkty regionalne (mięso, sery,
masło, owoce, ryby, piwo, chleb, naturalne wody mineralne itd.) mogą wzbudzać
zainteresowanie kulturą, tradycją, historią, społecznością lokalną, regionem i
przyrodą obszaru, na którym są wytwarzane, skutecznie przyczyniając się do
14
Godamy po naszymu…, dz. cyt. Zob. także: J.
Kubel, Blubry Starego Marycha, t. 1, Poznań 1995,
s. 7.
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Tabela nr 4. Wybrane przykłady poznańskiej gwary, obyczajów i historii – część 1.
Fakty z historii i współczesności
Nazwa Poznań pochodzi od staropolskiego imienia Poznań, które pochodzi prawdopodobnie bezpośrednio od czasownika „poznać” lub imienia Poznamir, które również pochodzi od tego czasownika, a znaczy „Poznający Pokój” albo „Ten który pozna pokój”. Poznań był więc zapewne grodem (niezapisanego w historycznych dokumentach) Poznana, zanim przeszedł pod władanie Przemysława.
Poznańska „PYRA” wywodzi się wprost od pierwotnej nazwy ziemniaka. Początkowo ziemniaki
nazywano „amerykanami” (bo pochodzą z Ameryki) lub „perkami”, bo pochodzą z Peru. Według
innej koncepcji nazwa ta ma charakter onomatopeiczny (dźwiękonaśladowczy) i pochodzi od charakterystycznego „perkotania” wydawanego przez gotujące się pyrki. Dopiero później nazwano je
„ziemniakami” (bo rosną w ziemi). Mówmy więc dumnie: „pyrki” i nie wstydźmy się tego!
W średniowieczu sądzono, że nazwa Poznania pochodzi od poznania prawdziwej wiary, tj. od chrztu
Polski. Po II wojnie światowej pośrodku katedry odkryto dziwną gipsową misę z X wieku: jedni twierdzą, że to było mieszadło do wapna, inni, że pojemnik na zboże, ale większość sądzi, że to monumentalna chrzcielnica, w której – być może w Wielką Sobotę 966 roku – Mieszko I przyjął chrzest.
Książę Przemysł I i jego brat Bolesław Pobożny wydali akt lokacji Poznania w Poznaniu, w 1253
roku. Nie wiemy, w jakim miesiącu i którego dnia to nastąpiło, ale może w czerwcu, w okolicy „imienin miasta”, w tygodniach poprzedzających lub następujących po święcie patronów poznańskiej
katedry: Piotra i Pawła.
W roku 1891 w dniu św. Marcina, patrona cukierników, odbyła się premiera rogali świętomarcińskich, wymyślonych przez cukiernika poznańskiego, Józefa Melzera. W zamyśle miały być gratisowym i masowym darem cukierników dla ubogich, ale wkrótce stały się poznańską specjalnością dla
wszystkich i niezłym interesem.
W pierwszą sobotę po l sierpnia rokrocznie w naszym mieście świętuje się rocznicę przybycia osadników z Bambergu. Pierwsi osadnicy przybyli bowiem do Poznania l sierpnia 1719 roku. Były to dwie
bezdzietne pary małżeńskie i jedenaście par posiadających ogółem 18 córek i 16 synów. W sumie 60
osób, które osiedliły się we wsi Luboń, na Dębcu, Boninie, Jeżycach, Winiarach, Wildzie, Ratajach i
Górczynie. Szacuje się, że w sumie w pierwszej połowie XVIII w. do Poznania przybyło z Bambergu
około 500 osób. Osadnicy przybyli do Poznania na zaproszenie władz miejskich. Sprowadzenie Bambrów przypisuje się biskupowi poznańskiemu Bartłomiejowi Tarle lub Krzysztofowi Szemielowi.
Podobno jeden z nich gościł u biskupa bamberskiego, gdzie podziwiał kwitnące wsie tak kontrastujące z wyludnionymi na skutek wojen i zarazy wsiami poznańskimi. Zapraszając osadników, postawiono tylko jeden warunek – musieli być wyznania rzymskokatolickiego.
Małgorzata Musierowicz urodziła się w 1945 roku w Poznaniu. Jest autorką popularnych powieści
dla młodzieży, których akcja dzieje się na poznańskich Jeżycach. Była wielokrotnie nagradzana za
swoją twórczość. Otrzymała „Brązowe”, „Srebrne” i „Złote Koziołki” na Biennale Sztuki dla Dziecka w Poznaniu. Przyznano jej także nagrodę Książka Roku za powieść Nowelka oraz nagrodę Książka
Jesieni za powieść Pulpecja. Jej powieść Kwiat kalafiora została wpisana na Międzynarodową Listę Honorową im. Andersena przez Międzynarodową Komisję Książki dla Dziecka działającą przy UNESCO. Jej książki zostały przełożone na wiele języków.

Źródło: opracowano na podstawie: Kalendarz Poznański 2003, autor tekstów: J. Kowalski, Poznań
2002; Kalendarz Poznaniaka 2004, red. prowadzący: W. Wierzba, Poznań 2003; Kalendarz Poznaniaka 2006, red. I. Wierzba, Poznań 2005; Kalendarz Poznaniaka 2007, red. W. Wierzba, Poznań 2006.
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Łukasz Donaj: Wielkopolska wczoraj i dziś
Tabela nr 5. Wybrane przykłady poznańskiej gwary, obyczajów i historii – część 2.
Kulinaria
Gzik
Rozgnieść dokładnie biały ser, wymieszać go ze śmietaną oraz pokrojoną drobno cebulą oraz szczypiorem. Posolić. Podawać do ziemniaków w mundurkach wraz z kwaśnym mlekiem do popijania.
Szneki z glancem (25 sztuk)
0,5 kg mąki, 3 jaja, łyżka cukru, kostka margaryny, szklanka mleka, 50 g drożdży, l łyżeczka soli.
Drożdże rozpuścić w mleku, dodać niewielką ilość cukru oraz mąki i pozostawić w ciepłym miejscu.
Margarynę stopić. Żółtka utrzeć z cukrem. Do wyrośniętego rozczynu wlać żółtka, wsypać przesianą
mąkę, roztopiony tłuszcz. Dobrze wyrobić i formować cienkie wałeczki. Wałeczki zwijać w kształcie
ślimaka i pozostawić w ciepłym miejscu do wyrośnięcia. Posmarować z wierzchu mlekiem i piec na
jasnozłoty kolor. Przestudzone smarować lukrem.

Źródło: opracowano na podstawie: Kalendarz Poznański 2003, autor tekstów: J. Kowalski, Poznań
2002; Kalendarz Poznaniaka 2004, red. prowadzący: W. Wierzba, Poznań 2003; Kalendarz Poznaniaka 2006, red. I. Wierzba, Poznań 2005; Kalendarz Poznaniaka 2007, red. W. Wierzba, Poznań 2006.

rozwoju turystyki wiejskiej, a w jej ramach
agroturystyki15 .
Polskę cechuje zbieżność stanowiska z
Komisją Europejską w stosunku do takich
kwestii jak poparcie dla promocji produktów regionalnych i tradycyjnych. Jest także zdecydowanym zwolennikiem znakowania charakteryzujących się unikalnymi
cechami jakościowymi produktów regionalnych. Co najmniej od roku 2002, gdy
oscypek podhalański zdobył wielkie uznanie fachowców i konsumentów podczas
największych na świecie targów produktów
regionalnych Salone del Gusto w Turynie,

wyraźnie wzrosło w Europie zainteresowanie polską produkcją rolno-spożywczą. W
dłuższej perspektywie takie wyroby jak kindziuk, chleb staropolski, kiełbasa lisiecka,
kruszewski ogórek herbowy, masło z Filipowa, miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich, staropolskie miody pitne, śliwowica łącka, sękacz podlaski, krupniok, smalec szary i wiele innych, mają dużą szansę
częściej gościć nie tylko na polskich stołach
w Europie16 . Dodać do tego spisu należy i
„rogale świętomarcińskie”17 .
Skarbnicą informacji o Poznaniu i
Wielkopolsce jest popularny – zwłaszcza

15
Zob.: M. Walkowski, Czy żywność może mieć
tożsamość? Rozważania nad europejską koncepcją promocji i ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych.
Tekst artykułu przygotowanego do publikacji
pod egidą Fundacji Humaniora w posiadaniu
Autora; Regulacje UE dotyczące produktów regionalnych
i tradycyjnych, materiał dostępny na stronach internetowych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi: http://www.minrol.gov.pl (data wejścia na
strony: 24 lutego 2007 roku). Zob. także: Tradycja
na polskim stole, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2005.

16
M. Walkowski, Czy żywność…, dz. cyt.; L.
Czerwiński, Przedsmak oscypka w Europie? O nazwach
i oznaczeniach produktów rolnych i środków spożywczych
w Polsce, Wspólnoty Europejskie, biuletyn informacyjny Instytutu Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 2005, nr 12. Zob. również:
B. Drewnowska, Naturalne produkty kuszą klientów,
„Rzeczpospolita”, 19-20 sierpnia 2006; Polska wieś
2015. Wizja rozwoju, pod red. J. Wiklina, Warszawa 2005.
17
Na podstawie art. 16 pkt 3 ustawy z dnia 17
grudnia 2004 roku o rejestracji i ochronie nazw
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wśród młodych ludzi – portal: www.tutej.pl. Znaleźć tam można m.in. wytłumaczenie, dlaczego w Wielkopolsce prezenty bożonarodzeniowe przynosi Gwiazdor,
co to jest podkoziołek czy skąd wziął się pomysł urządzania imienin ulicy Święty
Marcin i „opychania się” rogalami świętomarcińskimi (patrz tabele nr 8-9).
Hołdowanie tradycji i kultywowanie
różnic regionalnych to jednak nie jest
wystarczająca „recepta na sukces”. Współcześnie mieszkańca danego regionu interesuje także (a może raczej – przede
wszystkim…) to, czy żyje się tam na odpowiednim poziomie. Polskie miasta,
dzięki milionom złotych na autoprezentację, chcą dorównać popularnością Londynowi i Paryżowi. Liczą na setki tysięcy
turystów i miliardowe inwestycje. Biorą
m.in. przykład z Wrocławia, który dzięki
marketingowi przyciągnął w ciągu ostati oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz.
U. z 2005 r. Nr 10, poz. 68) oraz po uwzględnieniu przepisów Rozporządzenia Rady (WE) nr
509/2006 z dnia 20 marca 2006 roku w sprawie
produktów rolnych i środków spożywczych będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami (Dziennik Urzędowy UE L 93 z dnia
31 marca 2006 roku) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosił 3 listopada 2006 roku informację o wpłynięciu wniosków o rejestrację, daty
wpłynięcia wniosków o rejestrację oraz: 1. jednolite dokumenty w przypadku „Rogala świętomarcińskiego” oraz „Wiśni nadwiślanki”; 2. specyfikację w przypadku „Oleju rydzowego”. Zob.:
Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z
dnia 3 listopada 2006 roku w sprawie wniosków
o rejestrację nazw: „Rogala świętomarcińskiego”
jako chronionego oznaczenia geograficznego,
„Oleju rydzowego” jako gwarantowanej tradycyjnej specjalności oraz „Wiśni nadwiślanki” jako
chronionej nazwy pochodzenia, za: www.minrol.gov.pl (data wejścia na strony: 23 grudnia
2006 roku).
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nich 3 lat 3 miliardy euro inwestycji, dających 120 tysięcy nowych miejsc pracy.
Dla władz Wrocławia jest jasne, że złotówki włożone w promocje się zwracają. Nic
dziwnego, że w ciągu czterech lat budżet
na ten cel zwiększył się o ponad 800% i
wynosi obecnie 15 milionów złotych18 .
Warszawa dysponuje nieco ponad jedną trzecią tej sumy. – To zdecydowanie za
mało – mówi Katarzyna Ratajczak, która
od początku 2007 roku pracuje jako dyrektor Biura Promocji. Liczy, że w ciągu
roku uda się zwiększyć kwotę na ten cel
nawet do 20 milionów złotych19 .
Warszawę goni stolica Wielkopolski.
W rankingu najbardziej atrakcyjnych europejskich miast opracowanym przez firmę Jonem Lang La-Salle Poznań wybił się
z 76. na 52. pozycję i znajduje się tuż za
Warszawą, która spadła o 21 oczek na 44.
miejsce. – Chcemy ten sukces spożytkować –
mówi Włodzimierz Groblewski, dyrektor
biura kształtowania relacji społecznych
miasta Poznania. – Skupiamy się na wspieraniu turystyki biznesowej i zachęcaniu młodzieży do studiowania w Poznaniu20 .
Poznań i Wielkopolska ma szansę, by
skorzystać na rozwoju regionalnym.
Wspomagać ją w tym mogą zarówno przemyślana polityka władz (samorządowych
i ogólnokrajowych), jak i odpowiednio
wykorzystane walory turystyczne, na które składają się także – zapominane czasem
– odmienne od występujących w innych
regionach obyczaje, potrawy czy gwara.
T. Kamyk, Miasta się reklamują. Umiejętna promocja lokalnych atrakcji przyciąga tysiące turystów,
„Dziennik”, 16 lutego 2007. Zob. także: M. Kuc,
Polskie miasta na plakaty!, „Rzeczpospolita”, 6-7
czerwca 2007.
19
T. Kamyk, dz. cyt.
20
Tamże. Zob. także: R. Ziębiński, Poznania
nie da się poznać, „Newsweek”, 31 grudnia 2006.
18
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Tabela nr 6. Wybrane przykłady poznańskiej gwary, obyczajów i historii – część 3.
Gwarowo
Pyry z gzikom
Gdy podajom pyry z gzikom,
aż ze smaki ślyp przymykom.
Jak so wpucne trzy talyrze
i na koniec je wyliże,
jak so poluzuję pory,
to do drzemki jestem skory.
(pyry z gzikom – ziemniaki z twarogiem i cebulą z dodatkiem śmietany; ślyp przymykom – mrużę, przymykam, oczy; so wpucne – zjem sobie; so poluzuję pory – poluzuję sobie spodnie, popuszczę pasa)
Bana
Wiarze poznańskiej, prawda to znana,
bliższa niż auto jest zwykła bana.
W banie usiądziesz sobie jak człowiek
i zagrasz w skata albo w cokolwiek.
W banie jest lepiej, niż w samochodzie,
bana dojedziesz do pracy co dzień.
Pięknie klakoce, ryloce się, zdrowo.
W podróży bana jest bananowe!
(bana – pociąg; wiarze poznańskiej – poznaniakom; skat – gra w karty; klakoce – turkocze; ryloce się zdrowo
– chwieje się mocno)
Nie luchej się na podarymnie! Lepi zgolić, jak mieć binola pod ślypskiym! Chebać że już nima da. To
wtedy li i tylko patrz, czy równo puchnie.
(nie luchej się – nie bij się, nie walcz; na podarymnie – bez potrzeby; lepi zgolić – lepiej uciec; jak mieć binola
pod ślypskiym – niż mieć siniaka pod okiem; chebać że już nima da – chyba że już nie ma wyjścia; wtedy li
i tylko patrz, czy równo puchnie – wtedy uderzaj najmocniej, jak potrafisz)
Kupuj ino w swojskim składzie za winklem – co mosz bejmami obskie kiejdry napychać!
(w swojskim składzie – w sklepie należącym do poznaniaka; za winklem – za rogiem; co mosz bejmami obskie
kiejdry napychać – po co miałbyś napełniać pieniędzmi obce kieszenie)
Pij kawę ze stodoły, a nie tylko te dobrum!
(kawa ze stodoły – kawa zbożowa; dobra kawa – kawa naturalna)
Możesz se luchnuńć, ale się nie ubzdryngol!
(luchnuńć se – wypić; ubzdryngolić się – upić się)
Jag graje Wielgo Łorkłestra Świonteczny Pomocy, to zawsze wećpi trochę bejmów do biksy!
(jag graje – kiedy gra; wećpi trochę bejmów do biksy – wrzuć trochę pieniędzy do puszki)

Źródło: opracowano na podstawie: Kalendarz Poznański 2003, autor tekstów: J. Kowalski, Poznań
2002 rok; Kalendarz Poznaniaka 2004, red. prowadzący: W. Wierzba, Poznań 2003 rok; Kalendarz
Poznaniaka 2006, red. I. Wierzba, Poznań 2005 rok; Kalendarz Poznaniaka 2007, red. W. Wierzba,
Poznań 2006 rok.
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Regiony
Tabela nr 7. Wybrane przykłady poznańskiej gwary, obyczajów i historii – część 4.
Różności / Gwarnik poznański
Problemy z komunikowaniem zaczęły się chwilę po tym, jak wysiadłem z pociągu. Czekałem na
tramwaj, gdy podeszło do mnie dwóch dobrze zbudowanych, łysych młodzieńców:
– Z bany wysiadłeś i na bimbę czekosz? – zagaił jeden z nich.
– Tej, szczun! Bejmy albo kalafę przefasonuję! – dodał drugi.
– Nie, nie znam francuskiego – odpowiedziałem grzecznie.
– W kluber dostanie i przestanie się gilejza rzucać. Bierzemy go za gymyle! – zaproponował mniejszy z dresów.
Potem wypadki potoczyły się błyskawicznie. Wylądowałem za śmietnikiem, gdzie dwóch osiłków zaczęło mnie bić. W końcu jeden krzyknął coś o jakichś szkiełach i uciekli. Chwilę później
przyjechała policja. Po złożeniu zeznań policjant poinformował mnie, że mam nie przebiegać na
szagę i choć nie miałem zielonego pojęcia, co to znaczy, obiecałem, że nie będę tego robić.
Mimo problemów udało mi się dotrzeć do bram Wydziału Nauk Społecznych. Chciałem zobaczyć, gdzie przyjdzie spędzić mi najbliższe pięć (plan optimum) lat życia. Brama była zamknięta,
jednak w stróżówce ktoś był – zdradzało go głośnie chrapanie.
– Proszę pana – krzyknąłem. Odpowiedzi nie usłyszałem, zacząłem więc krzyczeć głośniej i stukać w bramę. W końcu udało mi się obudzić portiera.
– Tej, gibas co warwach robisz? – usłyszałem w ramach przywitania.
– Dzień dobry. Chciałem zobaczyć, jak wygląda WNS. Będę tu studiował – oświadczyłem dumnie.
– Garować spokojnie człowiekowi nie pozwolą. Ady niedziela jest, więc mi tu nie blubraj, tylko
uciekaj, bo sipą luchnę – odpowiedział portier.
– Nawzajem – odpowiedziałem, w razie gdyby mnie obrażał. Nieco zrezygnowany udałem się do
kuzyna, u którego miałem mieszkać. Jacek przywitał mnie stwierdzeniem:
– Papucie w antrejce ostaw. Śwignij je pod ryczkę.
Nie miałem pojęcia, co to może znaczyć, ale domyśliłem się, że mam zdjąć buty.
– W kuchni masz sznekę z glancem.
– Teraz jadę na Bułgarską. Dziś gra Kolejorz. Będzie wuchta wiary. Jak wrócę, to pogadamy i
berbeli się napijemy.
– Widać, muszę się jeszcze wiele nauczyć – pomyślałem.

Źródło: A. Bazylczuk, Różności / Gwarnik poznański, w: Raptularz Akademicki 2006/2007, Instytut
Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, praca zbiorowa, red. wydania: K. Fertsch, Poznań
2006, s. 182.
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Tabela nr 8. Wybrane obyczaje poznańskie i wielkopolskie – część 1.
Gwiazdor
W Wielkopolsce mówi się, że prezenty przynosi Gwiazdor lub Gwiazdka – opowiadał Witold Przewoźny, etnograf z poznańskiego Muzeum Etnograficznego. Trudno uzasadnić, dlaczego tak się nazywał: – Prawdopodobnie nazwa wywodzi się z grup kolędników, które w XIX wieku opisywał Oskar Kolberg. Nazywali się Wigliarze, Wigiliorze – twierdził W. Przewoźny. – Przebrani chłopcy w wigilię chodzili po domach, śpiewali, w zamian
dostawali różne dary. Na czele takiego orszaku szła postać z wywiniętym na druga stronę kożuchem,
czapką oraz batem lub kijem: – To był tzw. „wysłannik gwiazd”. Często towarzyszyli mu chłopcy przebrani za
gwiazdy – wyjaśniał W. Przewoźny. Drobne prezenty (orzechy, słodycze) roznosiła w Wielkopolsce
jego pomocnica – Gwiazda. – Świeży jest zwyczaj rozdawania prezentów przez Gwiazdora. Datujemy go na ok.
połowę XIX wieku. W Polsce był to import z Niemiec, i to raczej wśród mieszczan, ziemiaństwa – dodał etnograf.
Nazwa Gwiazdor w XX wieku przeciekła do gwarowego określenia Świętego Mikołaja. Do dziś
zresztą mówi się w Wielkopolsce: co dostałeś od Gwiazdora, co na Gwiazdkę? Nikt zatem w regionie
nie ma wątpliwości, że Święty Mikołaj przychodzi 6 grudnia wraz z drobnymi upominkami, które
chowa do wyczyszczonych na glanc butów, a „konkretne” prezenty to zasługa Gwiazdora, który
nawiedza wielkopolskie domy 24 grudnia.

Źródło: J. Mazurczak, Święty Mikołaj kontra Gwiazdor, za: www.tutej.pl (data wejścia na strony: 6
grudnia 2006 roku).
Tabela nr 9. Wybrane obyczaje poznańskie i wielkopolskie – część 2.
Święty Marcin
Święty Marcin był jednym z najbardziej popularnych świętych w Europie. W XII wieku także w Poznaniu stanął kościół pod jego wezwaniem. Wkrótce potem wokół świątyni zaczęła powstawać podmiejska osada zamieszkana przez rzemieślników. Od imienia patrona kościoła nazywano ją Świętym Marcinem. W 1797 roku osadę włączono w granice miasta, a przebiegająca przez nią ulica stała
się jedną z głównych ulic Poznania. W listopadzie 1891 roku narodziła się w kościele św. Marcina
tradycja rogali świętomarcińskich. Wówczas to proboszcz parafii Jan Lewicki zaapelował do wiernych, aby wzorem Marcina zrobili coś dla biednych. Cukiernik Józef Melzer postanowił odwołać się
do starej tradycji związanej z wypiekiem rogali na Św. Marcina. 11 listopada, w dniu pogrzebu świętego, wypiekano rogale, które miały symbolizować zgubioną przez konia świętego podkowę. W rzeczywistości Kościół zagospodarował na swój użytek tradycję sięgającą czasów pogańskich, kiedy to
jesienią składano bogom ofiary z wołów lub w ich zastępstwie zwijane w wole rogi ciasta.
Idea urządzania festynów ku czci świętych-patronów sięga średniowiecza – mówiła redakcji „Tutej” Joanna
Przygońska z Centrum Kultury Zamek. Swojego patrona miało wtedy nie tylko każde miasto czy
ulica, ale i organizacje cechowe, kupcy. Kiedy przypadały imieniny patrona, organizowano uliczne
święta, jarmarki, odpusty. Pomysł wskrzeszenia tego typu imprez rzucił w poznańskim CK Zamek
Henryk Dąbrowski na początku lat 90. – Ulica Św. Marcin wróciła wówczas do swojej nazwy z Armii
Czerwonej. W miejsce Pałacu Kultury powołaliśmy CK Zamek. Pan Henryk Dąbrowski znalazł inspirację do organizacji festynów ulicznych w Krakowie, gdzie wiele małych uliczek urządza tego typu imprezy – opowiadała dalej J.
Przygońska. Organizacja imprezy faktycznie w szybkim tempie ożywiła ulicę i przekonała poznaniaków do nowej-starej nazwy ulicy. – Organizujemy od początku barwne korowody, których z tego, co wiem, nie
ma w innych polskich miastach. Podobne parady ku czci Marcina organizowane są w Niemczech i Austrii.

Źródło: J. Mazurczak, Imieniny ulicy Święty Marcin, za: www.tutej.pl (data wejścia na strony: 6 grudnia 2006 roku).
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Astrid Popien, Kai Hendrik Patri

Brücken, Glaskutschen, nur heine
Dromedare: Die SGG
auf LiteraTouren
Der 2005 erschienene 13. Band der Studia
Germanica Gedanensia, der dem Schwerpunktthema „LiteraTouren zwischen
Oder und Memel“1 gewidmet ist, beginnt
mit einem gewichtigen und nachdenklich stimmenden Beitrag. Die an der Sorbonne tätige CATHERINE ROBERT zieht in
ihrem Aufsatz Geopolitische Betrachtungen zur
deutsch-polnischen Brückenlandschaft eine kritische Bilanz der Hochkonjunktur, die
die ostmitteleuropäischen Brücken seit
dem Umbruch von 1989/90 in der deutschen Erinnerungskultur und politischen Rhetorik erfahren haben. Ob die
von deutschen Politikern beschworene
„Brückenfunktion“ in erster Linie, wie
Robert in Anlehnung an Hans-Peter
Schwarz meint, eine „Erlösung“ aus der
1
Andrzej Kątny (Hg.): Studia Germanica
Gedanensia 13. LiteraTouren zwischen Oder und
Memel. Gdańsk 2005.
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neuen geopolitischen Lage der Bundesrepublik bringen sollte, mag dahingestellt
sein; kaum bestreitbar ist jedenfalls ihr
Befund, daß die Inflation der Brückenmetaphorik mit einer Banalisierung und
Sinnentleerung einhergeht, in deren Verlauf real fortbestehende Spaltungen und
Friktionen eher verkleistert als reduziert
werden. Mehr noch: Robert weist zu
Recht auf die Ängste hin, die die mit den
(realen wie metaphorischen) Brücken verbundene Perspektive einer „Grenzüberschreitung“ bei den östlichen Nachbarn
Deutschlands auch auslösen kann. Vor
1945 „waren Brücken immer preußische/
deutsche Brückenschläge nach Osten gewesen“, so Robert; eine Erblast der Asymmetrie, die auch wohlgemeinte und europäisch akzentuierte Beschwörungen
ihres verbindenden Charakters nur allmählich vergessen machen können. In
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der Tat, Brückenschläge sind eben auch
Schläge. Ganz so pessimistisch, wie der
Artikel streckenweise klingt, fällt das Fazit der Autorin dann freilich doch nicht
aus; von der Selbstfindung der „Berliner
Republik“, der schon in den 80er Jahren
begonnenen Demontage nationaler Mythen in Polen und der Tätigkeit von Organisationen wie der Kulturgemeinschaft
Borussia erwartet sich Robert langfristig
offensichtlich ein konstruktiveres Freilegen der ostmitteleuropäischen Regionen
als „polynationales Palimpsest“.
Mit dem Roman Castorp (2004) des
Danziger Autors Paweł Huelle beschäftigt sich der Aufsatz Danzig als Zauberberg
von EWELINA KAMIŃSKA (Szczecin). Der
Roman stellt den Versuch Huelles dar,
„Hans Castorp, das unbeschriebene
Blatt“ (Thomas Mann) zu ‚beschreiben’,
indem er die Figur aus dem Zauberberg
(1924) in das Danzig des beginnenden 20.
Jahrhunderts versetzt: ausgehend von einem Satz in Manns Roman, der „vier Semester Studienzeit“ erwähnt, die sein
Held „am Danziger Polytechnikum“ absolviert habe und den Huelle seinem
Buch als Motto voranstellt, macht der
Autor diese Danziger Zeit des späteren
Berghof-Patienten zu seinem Thema. In
ihrem Artikel analysiert Kamińska die
intertextuellen Bezüge zwischen beiden
Romanen. Ihr Vergleich der Hauptfiguren läßt sie zu dem Urteil kommen, dass
Huelle die Konstruktion des Protagonisten Castorp nach dem Mannschen Modell sehr überzeugend gelungen sei. Nicht
nur grundlegende Charakterzüge des
Helden, auch Details seiner Alltagsgewohnheiten werden als Motive aufgenommen und weiterentwickelt. Auf
struktureller Ebene findet die Autorin

ebenfalls zahlreiche Parallelen: die Debatten auf dem Schiff ‚Merkur’ oder im
Zoppoter Badehaus etwa erinnern an die
Wortgefechte zwischen Naphta und
Settembrini; in Castorps unerwiderter
Liebe zu Wanda Pilecka ist die Beziehung
zu Madame Chauchat vor- (bzw. nach-)
gebildet. Sogar die Romanschlüsse, in
denen sich der jeweilige Autor aus einer
in der Zukunft gelegenen Perspektive an
seinen Protagonisten wendet, entsprechen einander. Hinzuzufügen bliebe vielleicht noch die Sprache beider Romane,
die Kamińska unberücksichtigt läßt: sogar in seinem Stil lehnt sich Huelle eng
an sein Vorbild an, er imitiert Manns
auktorialen, oft ironischen Erzählduktus
bis hin zu den zahlreichen Parenthesen.
Einen weiteren Schwerpunkt des Aufsatzes bildet die Konstruktion des ‚Ostens’
bei Huelle: schon bevor er sich selbst ein
Bild machen kann, ist der Protagonist mit
stereotypen Einstellungen über Danzig
und besonders seine kaschubischen und
polnischen Einwohner konfrontiert.
Castorps eigene Erkundungsgänge, seine
Zeitungslektüre etc. vermitteln dann auch
dem Leser einen plastischen Eindruck vom
lokalen Kolorit des alten Danzig.
PETER OLIVER LOEW (DPI Darmstadt)
analysiert in seinem Beitrag drei Ehrenurkunden, die Max Halbe, quasi der „offizielle Heimatschriftsteller“ der Freien
Stadt Danzig, in den Jahren 1925 und
1935 erhielt. In die von Fritz Pfuhle gestaltete Ehrenbürgerurkunde von 1925
erscheint der antimodernistische Subtext, den Loew den drei Urkunden attestiert, etwas einseitig hineininterpretiert
– zumal Loew selbst auf die expressionistische Bildsprache Pfuhles verweist –, bei
der Ehrenurkunde des Westpreußischen

165

Komunikacja interkulturowa
Geschichtsvereins (ebenfalls 1925) und
der Urkunde zum 60. Geburtstag Halbes
zehn Jahre später leuchtet seine Deutung
hingegen ohne weiteres ein.
ANDRZEJ PILIPOWICZ (Universität Olsztyn) unternimmt in seinem Aufsatz
Zwischen Demut und Wehmut den schwierigen Versuch, der Heimatlyrik des 1968
aus Masuren nach Deutschland ausgewanderten Horst Michalowski eine literaturwissenschaftliche Würdigung angedeihen zu lassen. So ganz überzeugt sein
Unterfangen nicht. Vielleicht war das
vom Verfasser des Aufsatzes gar nicht so
intendiert, wie es streckenweise klingt,
aber ob der von Pilipowicz am Ende
selbst eingeräumte Vorwurf mangelnder
literarischer Qualität wirklich über die
Ebene eines Erkenntnisgewinns zur „Tiefe des menschlichen Erlebens“ gekontert
werden kann, erscheint doch sehr fraglich. Eximiert das bloße Setzen inhaltlicher Kontrapunkte (etwa der „Möglichkeit des abrupten Lebensverlustes“ als
Korrelat zum Verträumt-Idyllischen)
eine Poesie bereits vom Verdikt des Kitsches, wie Pilipowicz (S. 46) zu meinen
scheint? Die meisten der in seinem Beitrag zitierten Stellen hinterlassen kein
allzu günstiges Bild von Michalowskis
Lyrik; das stereotype Epitheton „auf dieser schönen Erde“ taucht allein in Pilipowicz’ Zitatauswahl zweimal auf, und weder die reichlich vorhandenen metrisch
erzwungenen Elisionen und Vokaleinfügungen noch die Häufung klischeehaft
aufgeladener Abstrakta laden zur weiteren Lektüre ein. Hoffen wir, daß sich in
Michalowskis Oeuvre – wie es vereinzelte Passagen immerhin möglich erscheinen lassen – auch interessantere Texte finden.
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Ist es möglich, die Erfahrungen aus
ihrer Heimat vertriebener Menschen in
einem Museum zu repräsentieren, ohne
Gefahr zu laufen, daß solch eine Ausstellung politisch instrumentalisiert wird?
Diese Frage, die Siegfried Lenz bereits vor
beinahe dreißig Jahren in seinem Roman
Heimatmuseum aufgriff, scheint in den gegenwärtigen deutsch-polnischen Beziehungen aktueller denn je. Der Aufsatz
von DORLE MERCHIERS (Montpellier) Am
Kreuzweg der Kulturen – am Scheideweg der
Politik: Masuren im Roman Heimatmuseum
(1978) von Siegfried Lenz konzentriert sich
vor allem auf zwei Aspekte: erstens untersucht er die literarischen Verfahrensweisen, die das Bild Masurens in diesem Roman entstehen lassen, zweitens nimmt er
die Rolle der Region als „Streitobjekt nationaler und nationalistischer Interessen,
besonders von deutscher und polnischer
Seite“ in den Blick. Merchiers zeichnet
die Beschreibung der Landschaft Masurens, seiner kulinarischen Spezialitäten,
der Sitten und Gebräuche sowie seiner
einzigartigen Sprache nach, die der Roman liefert (leider jedoch ohne Beispiele
des typischen Vokabulars wie „Deikert“,
„Posauk“ oder „rachullrig“ zu bringen,
das den Roman selbst gewissermaßen
zum Museum dieser Sprache macht).
Eine zentrale Rolle spielt das Museum,
das der Ich-Erzähler Zygmunt Rogalla zunächst in seiner masurischen Heimatstadt
führt und nach dem Zweiten Weltkrieg in
seinem Zufluchtsort in Westdeutschland
wiederauferstehen läßt, und dessen Ausstellungsobjekte die multiethnische bzw.
multinationale masurische Vergangenheit
repräsentieren. Gerade ihre Eigenschaft als
„reine Zeijen“ (reine Zeugen) aber macht
sie den Vertretern eindimensionaler
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Geschichtsauffassungen politisch mißliebig, wie die Autorin überzeugend darlegt.
Die bittere Pointe, daß es quasi die gleichen
Personen – wie der zum Vorsitzenden des
Lucknower Heimatvereins gewählte ehemalige Gauleiter – sind, die das Museum
zuerst nach der nationalsozialistischen
Machtübernahme und dann in der Bundesrepublik mit exakt denselben Argumenten und Drohungen vor ihren ideologischen Karren spannen wollen, läßt sie
sich allerdings entgehen.
MIŁOSŁAWA BORZYSZKOWSKA-SZEWCZYK
von der Uniwersytet Gdański beschäftigt
sich in ihrem Beitrag Zum Ethos erzogen. Das
Motiv des preußischen Ethos in den autobiographischen Schriften adliger Autoren aus Ostpreußen nach 1945 insbesondere mit den Texten Marion Gräfin Dönhoffs und Ottfried Graf von Finckensteins. Sie verschweigt dabei nicht die bei beiden Autoren (auch) zu beobachtende Tendenz
zur Idyllisierung der patriarchalisch-feudalen Ordnung im alten Preußen, zeichnet – in Anknüpfung an die Überlegungen Maria Ossowskas zum Ethos rycerski sowie an den Gedächtnisbegriff von Maurice Halbwachs und Pierre Nora – ein
differenziertes Bild der untersuchten
Schriften bzw. der in ihnen dargestellten
Gesellschaftsschicht. Wie Borzyszkowska-Szewczyk an einem hübschen Detail
erahnen läßt, zeichnete sich das familiäre Umfeld der Finckensteins und Dönhoffs im besten Fall auch durch ein, sozusagen, Maßhalten im Maßhalten aus:
„Das Puritanische heißt aber nicht, dass
der Vater sich nicht täglich seinen Mosel
zum Mittag gönnen durfte.“
Der letzte Beitrag zum Schwerpunktthema des Bandes stammt aus der Feder
von A NNA G AJDIS (Instytut Filologii

Germańskiej, Wrocław): „Geschichten aus
dem Fenster einer Glaskutsche gesehen“? Zu Preußischen Litauern in den Litauischen Geschichten von Hermann Sudermann und Ernst
Wichert. Gajdis unterzieht die 1867-1891
publizierten Novellenbände von Ernst
Wichert und den gleichnamigen Band
Sudermanns (1917) einer eingehenden
vergleichenden Analyse, wobei sie sowohl
die Gemeinsamkeiten als auch die Unterschiede in der Figurengestaltung einleuchtend aufzeigt. Die zeitgenössische litauische Rezeption der Texte kommt vor
allem in Gestalt der kritischen Kommentare von Wilhelm Storost-Vydunas in den
Blick. Nebenbei gesagt – wie sehr sich literarische Spiegelungen einer allmählich
im Aufbruch befindlichen Agrargesellschaft länderübergreifend ähneln können, ermißt man gut, wenn man Gajdis’
Zusammenfassung der Sudermannschen
Reise nach Tilsit vor dem Hintergrund des
Romans Rautatie [Die Eisenbahn] des finnischen Autors Juhani Aho aus dem Jahre 1883 liest.
Den Artikeln zum Themenschwerpunkt folgen zwei Beiträge, die sich mit
Johann Wolfgang Goethe befassen. Um
die Rolle und Bedeutung des Wortes, insbesondere des theologischen, geht es
AGNIESZKA HAAS (Gdańsk) in ihrem Aufsatz „Im Anfang war das Wort“. Die Wortmystik in Goethes ‚Faust I’. Aussagen und
Handlungen hauptsächlich Fausts, aber
auch anderer Figuren des Dramas werden
mit den magischen und mystischen
Schriften des Mittelalters und der Frühen
Neuzeit sowie mit der Bibel konfrontiert.
Die Autorin argumentiert, daß Fausts
Abwendung von der Theologie aus der
Perspektive der magischen Schriften ein
Fehler sei, da eben die Theologie der
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Philosophia occulta Agrippas von Nettesheim zufolge die Basis für eine erfolgreiche Beschäftigung mit der Magie darstelle. Fausts Versagen als Magier sei demnach genau in seiner Abkehr von der
Theologie begründet. In seiner entschiedenen Ablehnung des Wortes befinde
sich Faust ebenso im Gegensatz zu den
deutschen Mystikern des Mittelalters und
des Barock, die dessen Bedeutsamkeit
betonen: Meister Eckhart setzt das Wort
(logos) gar mit Gott gleich. Eben das Gegenteil tut Faust, der in der Bibelübersetzungsszene den Begriff ‚Wort’ für das
griechische ‚logos’ verwirft. Wenn man
den Ideen des Wortmystikers Jakob Böhme folge, dem ‚Wort’ gleich ‚Kraft’ gleich
‚Tat’ sei, sei Fausts Übersetzungsversuch
ohnehin von vornherein sinnlos. Auch
aufgrund seiner Geringschätzung des
Wortes also scheitere Faust. Diese Argumentation der Autorin leuchtet durchaus
ein; weniger hingegen ihr Versuch, Fausts
Bemühungen um eine adäquate Übersetzung des Beginns des Johannesevangeliums mit der jüdischen mystischen Tradition der Kabbala in Beziehung zu setzen.
Bei dem zweiten Text handelt es sich
um ein historisches Dokument: um die
Rede Goethe und Polen, die S PIRIDION
WUKADINOVIĆ, Professor der JagellonenUniversität in Krakau, im Jahr 1930 Aus
Anlass der Goethe-Ausstellung in Danzig (so der
Untertitel) hielt und die – laut Auskunft
des Herausgebers des Bandes – den Rücktritt bzw. die Entlassung des Redners von
seiner Position zur Folge hatte. Thema
des offenkundig kontroversen Vortrags
ist einerseits die Rezeption des deutschen
Klassikers schlechthin in Polen und zweitens die Einstellung Goethes selbst zu
diesem Land, seinen Bewohnern und sei-
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ner Kultur. Auffällig ist dabei der stark
apologetische Tenor des Textes und das
Bemühen seines Autors, für jeglichen
Punkt der Kritik an Goethe – wie etwa
seine Mißachtung Krakaus oder die mangelnde Aufmerksamkeit für seinen Besucher Mickiewicz – eine entschärfende
Erklärung zu finden. Seine Aussage in
bezug auf Goethes Wertschätzung des
polnischen Kultur- und Geisteslebens:
„An gutem Willen hat es Goethe nicht
gefehlt“, nur leider „oft genug an der
Gelegenheit ihn zu betätigen“, kann in
Anbetracht der von ihm gelieferten, oft
konstruiert wirkenden Belege kaum überzeugen. Besonders umstritten noch unter den Zeitgenossen des Redners war offenbar der letzte Punkt des Vortrags: die
Debatte um Goethes angebliche Rolle als
„Germanisator“ Polens.
Der Vortrag Wukadinovićs kann gegenwärtigen Lesern vor allem als Beleg
dafür dienen, wie der deutsche Klassiker
vor 75 Jahren noch zu polarisieren vermochte. Zum Thema „Goethe und Polen“ gibt es inzwischen eine umfangreiche Forschung, über die uns z.B. die Bibliographie von Mirosław Ossowski und
Jens Stüben informiert. Den Nachgeborenen bleibt zu hoffen, daß der Wunsch
des Autors, Goethe möge Polen und
Deutsche mehr verbinden als trennen,
sich wenigstens heute erfüllt.
Die erste von zwei den Aufsätzen folgenden Miszellen: (Biographische) Anmerkungen zur Monographie von Jerzy Kałążny
Fiktion und Geschichte. Alexander von
Oppeln-Bronikowski und sein Geschichtserzählen, Poznań 1996 von FRIEDRICH-WILHELM VON OPPELN-BRONIKOWSKI (Berlin)
nimmt – eher ergänzenden als kritischen
– Bezug auf ein Buch, das in den Studia

A. Popien, K.H. Patri: Brücken, Glaskutschen, nur heine Dromedare
Germanica Gedanensia 7 (1999) bereits
durchaus positiv rezensiert wurde. Der
Beitrag hält, was sein Titel verspricht: der
Autor liefert Daten und Dokumente, die
dem Verfasser der Monographie Kałążny
offenbar nicht zugänglich waren und die
sich im wesentlichen auf die Familiengeschichte der Bronikowskis sowie Geburt, Tod und Konfession Alexanders
beziehen. Den Abschluß bildet der Abdruck dreier früherer Gedichte Alexander von Oppeln-Bronikowskis, von denen Existenz Kałążny zwar Kenntnis
hatte, ohne sie jedoch auffinden zu können.
Die zweite Miszelle, Sahara an der Ostsee, ist ein Beitrag grundlegend anderen
Charakters. Es handelt sich um ein Gedicht (vielleicht auch ein kurzes Versepos)
des fränkischen Schriftstellers GODEHARD
SCHRAMM (Nürnberg), das einen Besuch
der Düne von Łeba zum Thema hat. Das
lyrische Ich entdeckt an der nordpol-

nischen Ostseeküste eine afrikanische
Wüstenlandschaft – „nur Dromedare
waren keine da“, wie in der Art eines Refrains mehrfach wiederholt wird. Der
poetischen Beschreibung der Natur wird
breiter Raum gewidmet, aber auch die
Menschen finden Erwähnung – wobei
die vom lokalen Kolorit gefärbte Idylle
gelegentlich ironisch gebrochen wird (der
Kutscher z.B. sieht aus wie im Tourismusprospekt). Auch literarische Bezüge –
etwa zu Antoine de Saint-Exupéry und
seiner in Romanen verarbeiteten Wüstenerfahrung – werden hergestellt. Als politische Stellungnahme kann die Betonung
der Geschichtslosigkeit der Natur aufgefaßt werden, die ihren jeweiligen Anrainern und deren Sprache sowie historischen Ereignissen gegenüber gleichgültig
bleibt: „Besser als Gras verschluckt der
Sand / den Abfall der Geschichte.“
Den Abschluß des Bandes bilden Berichte und Rezensionen.

169

Sprawozdania
Nina Nowara, Grażyna Mucharska

Eichendorff neu lesen
Ein Bericht über die internationale wissenschaftliche Konferenz Eichendorff neu
lesen (Eichendorff czytany dziś). Lubowitz bei
Ratibor (Łubowice k. Raciborza).
4.-7.10.2007
Im Jahr 2007 wird des einhundertfünfzigsten Todestages des deutschen Schriftstellers Joseph Freiherrn von Eichendorff
gedacht. Dieses Jubiläum regt zur Reflexion über sein literarisches Werk, dessen
Wesen und Aktualität an. Aus diesem
Anlass veranstaltete das Germanistische
Institut der Schlesischen Universität in
Kattowitz (Katowice) zusammen mit
dem Oberschlesischen Eichendorff-Kultur- und Begegnungszentrum in Lubowitz und dem Haus für Deutsch-Polnische Zusammenarbeit in Gleiwitz (Gliwice) die Konferenz zum Thema: Joseph
von Eichendorff neu lesen (Eichendorff czytany
dziś). Die Tagung fand in Lubowitz
(Łubowice bei Ratibor), dem Geburtsort
von Joseph von Eichendorff, in der Zeit
vom 4. bis zum 7. Oktober 2007, statt.
Über 30 Referenten und Referentinnen aus verschiedenen Ländern, darunter aus Deutschland, Frankreich, Italien,
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Tschechien, den Vereinigten Staaten und
Polen kamen nach Lubowitz, um über
das Werk des berühmten Dichters zu diskutieren, Meinungen auszutauschen und
nicht zuletzt um den Geburtsort des namhaften Schlesiers und die mit ihm verbundenen Gedenkorte zu besichtigen.
Die Konferenz weckte auch das Interesse
der Germanistikstudenten und Deutschlehrer, die nach Lubowitz aus Sosnowiec,
Wrocław, Wodzisław Śląski oder BielskoBiała kamen, sowie namhafter Persönlichkeiten aus Deutschland und Polen:
unter den Gästen fanden sich Ingeborg
Gräfin von Pfeil und Prof. Dr. Andrzej
Lam.
Obzwar die feierliche Eröffnung der
Konferenz erst am Freitag stattgefunden
hat, bot bereits der Anreisetag die Gelegenheit zum ersten Meinungsaustausch.
Um 19.30 Uhr begann die Vorführung
dreier Dokumentarfilme zu Joseph von
Eichendorff. Als erste wurde die Filmimpression des polnischen Journalisten
Wiesław Głowacz unter dem Titel Piewca
śląskiej krainy Joseph von Eichendorff (Dichter
der schlesischen Landschaft) vorgeführt, die
anschließend von dem Regisseur mit ei-
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nem Kommentar versehen wurde. Als
zweiter präsentierte seine Filme der in
Leverkusen ansässige polnische Regisseur
Josef Cyrus: Der Oderfahrt der Brüder Joseph
und Wilhelm von Eichendorff von Breslau bis
Berlin folgte das in Lubowitz zum ersten
Mal öffentlich vorgeführte Dokumentarstück Der Wiederaufbau der Eichendorff-Mühle in Bresnitz. Diesen Teil der Konferenz
moderierte die Vorsitzende des Wissenschaftlichen Rates der Stiftung Oberschlesisches Eichendorff- Kultur- und Begegnungszentrum in Lubowitz, Prof. Dr. Joanna
Rostropowicz.
Die Konferenz wurde am Freitag von
der Direktorin des Germanistischen Instituts in Sosnowiec, Prof. Dr. Grażyna
Barbara Szewczyk eröffnet, die in ihrer
Rede darauf aufmerksam machte, dass
Lubowitz nicht nur aus diesem Grunde
besonders ist, weil hier der Dichter geboren wurde, sondern auch deswegen, weil
das Eichendorffzentrum eine Begegnungsstätte ist und verschiedene kulturelle Initiativen unterstützt. Die darauf folgenden Tagungen fanden teilweise im Plenum und teilweise in Sektionen statt. Die
Moderation der Plenarvorträge übernahm an diesem Tag Prof. Dr. Zygmunt
Mielczarek (Sosnowiec). Der erste Plenarvortrag stammte von Prof. Dr. Eugeniusz
Klin (Zielona Góra), welcher sich auf
Neue Interpretationsversuche der Prosa von Joseph von Eichendorff konzentrierte. Professor Klin interessierte die Frage, wie man
Eichendorff europäisch und regional
deutet. Der Referent bezog sich auf die
Analysen Günther Schiwys, Otto Eberhardts oder Lothar Pikuliks: der Triersche
Germanist, dessen Auftritt als nächster
geplant war, konnte sich aber an der Konferenz nicht persönlich beteiligen. Sein

Beitrag „Des Lebens Schauspiel.“ Spieler und
Zuschauer in Eichendorffs Welt wurde von Dr.
Stefan Spanik (Sosnowiec) zusammengefasst und vorgelesen und bot trotzdem
einen reichhaltigen Diskussionsstoff.
Eine der Thesen von Prof. Pikulik war,
dass die Polarität zwischen ländlicher
Natur und städtischer Zivilisation Eichendorffs Werk durchziehe. Nach der
Kaffeepause ergriff das Wort Prof. Dr.
Irmgard Scheitler (Würzburg) mit dem
Referat Eichendorffs „Die Freier“ – ein Erfolgsstück und seine Bühnenmusik. Die Literaturwissenschaftlerin analysierte u. a. die Bearbeitung von Otto Zoff mit der Musik
von Christian Lahusen. Die Plenartagungen wurden mit dem Referat von Prof.
Jutta Radczewski-Helbig (Chambéry,
Zielona Góra) abgeschlossen, die Eichendorffs Gedichte als musikalische Inspiration untersuchte. Die Referentin verglich vor allem die Bearbeitungen des Komponisten
Günther Bialas. Beiden Vorträgen schloss
sich eine musikalische Präsentation an.
Nach dem Mittagessen folgten die
Referate in zwei Sektionen. Die erste Sektion: Werk, Rezeption, Wirkung moderierte
Prof. Dr. Wolfgang Nehring (Los Angeles), welchen nach der Kaffeepause Prof.
Dr. Marian Holona (Elbląg) ersetzte. In
seinem Beitrag Nach der Romantik. Der
Literaturkanon des späten Eichendorff analysierte Prof. Dr. Hermann Korte (Siegen) die
literaturtheoretischen Schriften Eichendorffs. Der Siegener Germanist ging der
Frage nach, was Eichendorff von der Literatur gehalten und welcher Kriterien er
sich in seiner Kanonisierungspraxis bedient hat. Dr. Ewa Mazurkiewicz (Sosnowiec) engte ihren Vortrag Zum Spätwerk
Eichendorffs auf das Versepos Julian ein,
wobei sie insbesondere die Frage interes-
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sierte, wie Eichendorff mit der antiken
Geschichte umgeht. Der nächste Referent, Dr. Friedrich Goedeking (Olomouc) sprach über Eichendorffs Verhältnis zur Emanzipation der Frau: „Zurück
zum Morgenrot der Zucht und Unschuld.“ – Zu
Eichendorffs Schrift „Die Deutsche Salonpoesie der
Frauen.“ – lautete sein Thema. Dr. Ewa
Jurczyk (Sosnowiec) präsentierte als nächste ihren Vortrag „Mit der Feder erwerben ist
recht schön”. Eichendorff und die Literatur von
Frauen, wobei ihr Interesse Eichendorffs
Einstellung zu schreibenden Frauen, darunter zu Ida Hahn-Hahn, galt. Nach der
Kaffeepause beleuchtete Prof. Dr. Enrica
Yvonne Dilk (Milano) die Fragen der Rezeption Eichendorffs in Italien: „Können
Sie mir nicht sagen, wo der Weg nach Italien geht?“
Carlo Fasola als Wegbahner Eichendorffs nach
Welschland – so der Titel ihres Vortrags. Der
letzte Referent in dieser Sektion, Dr. Emil
Feilert (Opole) befasste sich mit der Rezeption Eichendorffs in Polen nach 1945. Der
Germanist stellte den Forschungsstand
dar und aufgrund der dem Dichter gewidmeten literaturkritischen Werke und
Aufsätze schlussfolgerte er, dass man Eichendorff zu Unrecht als einen oberschlesischen Dichter rezipiere.
Parallel zu der ersten Sektion fanden
die Vorträge in der zweiten Sektion statt:
Diskurse, Analysen, Kontexte bildeten den
zweiten Themenkomplex. Die Moderation dieses Teils übernahmen Prof. Dr.
Irmgard Scheitler und Prof. Hartmut
Scheible. Das erste Referat kam von Prof.
Dr. Zygmunt Mielczarek, der auf Das Weltliche und Geistliche in Eichendorffs staatspolitischer Reflexion – am Beispiel einer historisch-politischen Schrift einging und über die Einstellung Eichendorffs zum Staat und zur
Religion sprach. Den Kulturbegriff bei Ei-
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chendorff untersuchte anschließend Dr.
Zbigniew Feliszewski (Sosnowiec). Der
Germanist kam zu dem Schluss, dass der
Eichendorffsche konservative Kulturbegriff mit dem allgemeinen Kulturverständnis des 18. und 19. Jahrhunderts
korrespondiere, das wiederum im Gegensatz zu dem französischen, auf der Entwicklung und dem Fortschritt basierenden Zivilisationsbegriff, stehe. Die Übersetzerin Margarethe Korzeniewicz
(Worms) setzte sich zum Ziel, die Erzählung Auch ich war in Arkadien! zu interpretieren. („Auch ich war in Arkadien!“ – Gedanken zu Eichendorffs Satire 175 Jahre nach
dem Hambacher Fest.) Die letzten Referate
in der Sektion kamen von Dr. Grażyna
Krupińska und Dr. Renata DampcJarosz. Die erste Forscherin beschäftigte
sich mit Eichendorffs Rezeption in der Romantik-Studie von Ricarda Huch. Ihre These war,
dass die frühe Verehrung der Schriftstellerin für den romantischen Dichter auch
in der Romantik-Studie zum Ausdruck
komme, wobei diese spätere Wahrnehmung Eichendorffs von einer unterschwelligen Kritik begleitet werde. Eichendorff im Briefwechsel mit seinen Zeitgenossen
stand im Mittelpunkt des Interesses der
zweiten Referentin, die die Briefe des
Dichters als Produkte des Alltags einstufte: die Normalität seiner Briefe führe aber
laut der Literaturwissenschaftlerin ins
Menschliche. Der erste Konferenztag
wurde mit dem Gastvortrag Tina Strohekers (Eislingen) gekrönt, welche aus der
Perspektive einer Schriftstellerin über
ihre Erfahrungen mit Eichendorff sprach
(Fremder Begleiter. Meine Wege mit Joseph von
Eichendorff).
Auch am nächsten Konferenztag verliefen die Tagungen im Plenum und in
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Sektionen. Die Plenarvorträge wurden
von Prof. Dr. Jutta Radczewski-Helbig geleitet. Eröffnet wurde der zweite Tag der
Konferenz von Prof. Dr. Marian Holona
(Elbląg), welcher seine Schwierigkeiten beim
Lesen Eichendorffs nachzeichnete. Dass man
nicht immer im Stande sei, der ästhetischen Weltsicht Eichendorffs zu folgen
und dass die bei Eichendorff vorgefundenen Strukturen den Leser dazu bringen
können, seine Werke zu trivialisieren, lauteten die Thesen des Referenten. Auf die
Perspektive des Menschen der Gegenwart
ging ebenfalls Prof. Dr. Wolfgang Nehring (Los Angeles) ein. Mit seinem Thema: Die Zeitgemäßheit des Unzeitgemäßen – Zu
Eichendorffs Ideen von Poesie, Natur u. Religion
wies Prof. Nehring darauf hin, dass jene
Zeitgemäßheit des Unzeitgemäßen eben
das Schöne für uns sei und dass der eigentliche Reiz Eichendorffs in seiner engagierten poetischen Rede bestehe. Nach
einer kurzen Unterbrechung stellte sein
Referat Prof. Dr. Konrad Ehlich (München) dar, welcher aus der linguistischen
Perspektive über Topographische Imaginationen - Eichendorff-Räume sprach und dabei
die These aufwarf, dass die Landschaft bei
Eichendorff eine topographische Imagination sei und repetitiv eingesetzt werde.
Literaturwissenschaftlicher Kriterien der
Analyse bediente sich in ihrem Vortrag
Aus den Notizen des Zuspätgeborenen. Die erinnerte Heimat in den autobiographischen Dichtungen Eichendorffs Prof. Dr. Grażyna Barbara
Szewczyk (Sosnowiec). Die Forscherin
wies auf die unterschiedliche Auffassung
der Heimatproblematik in unvollendeten autobiographischen Texten aus den
Jahren 1835-1846 hin. Sie untersuchte
auch die Rolle des Dichters als die des
Zuspätgeborenen, wobei sie es betonte,

dass das Motiv des Zuspätkommens aus
verschiedenen Perspektiven reflektiert
werde.
Den Plenarvorträgen schloss sich am
Nachmittag die Sektionsarbeit an. Die
Leitung der ersten Sektion übernahmen
Prof. Dr. Krzysztof Kuczyński und Prof.
Dr. Hermann Korte. Die Thematik dieser Sektion umkreiste die Rezeptionsfragen, mit der Ausnahme des Beitrags
von Dr. Stefan Spanik, der über Joseph von
Eichendorff und sein Leben in Heidelberg sprach.
Und so beleuchtete Mag. Tobiasz Janikowski (Sosnowiec) Die heutige Rezeption des
Almanachs „Aurora” 1929-1939, während
sich Mag. Grażyna Mucharska (Sosnowiec) auf Arno Lubos Rezeption von Joseph von Eichendorff konzentrierte und die
bei Lubos auffallende Idealisierung des
romantischen Dichters hervorhob. Mit
dem Eichendorffschen Bild befasste sich
ebenfalls Dr. Michał Skop (Sosnowiec):
Eichendorff im Werk von August Scholtis sei laut
dem Forscher immer präsent: sowohl in
fiktionalen, als auch in authentischen
Texten. Die Arbeit in der zweiten Sektion
wurde von Prof. Dr. Grażyna Barbara
Szewczyk und Prof. Dr. Konrad Ehlich
geleitet. Das Interesse der Forscher in dieser Sektion (Diskurse, Analysen, Kontexte) galt
religiösen und geschichtlichen Aspekten.
Dr. Henryk Rzega, der Lubowitzer Pfarrer, der Das Verhältnis Joseph von Eichendorffs
zur katholischen Kirche analysierte, stellte die
Behauptung auf, dass Eichendorffs Haltung typisch katholisch sei. Zur religiösen
Aussage der Poesie Joseph von Eichendorffs äußerte sich Dr. Marcin Worbs (Opole), auf
drei Themenbereiche in seiner Dichtung
hinweisend: Metaphysik der Zeit, Sehnsucht nach der Transzendenz und die
Verehrung Marias. Die Autorin des fol-
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genden Beitrags, Dr. Gabriela JelittoPiechulik (Opole) untersuchte Das Bild der
Hl. Hedwig bei Eichendorff. Laut der Germanistin habe die Beschäftigung mit der Hl.
Hedwig dem Dichter die Möglichkeit
geboten, die innere Krise zu überwinden.
Die letzten Referate drückten das Interesse der Wissenschaftler an historischen
Stoffen aus: Prof. Dr. Krzysztof Kuczyński und Dr. Ernest Kuczyński (Łódź) kamen zur Überzeugung, dass das Drama
Der letzte Held von Marienburg, trotz vieler
Schwächen, ein gewichtiger Bestandteil
der schöngeistigen Ordensliteratur sei
(„Der letzte Held von Marienburg”. Der Deutsche Orden in der Sicht eines Schlesiers). Geschichte und Drama: Eichendorffs Schrift über den
Wiederaufbau der Marienburg und sein Drama
„Der letzte Held von Marienburg” standen
auch im Mittelpunkt der Überlegungen
von Prof. Dr. Hartmut Scheible (Frankfurt
am Main). Anschließend konnten die Referenten und die eingeladenen Gäste das
abendliche Konzert zur Eröffnung des XI.
Festivals der Schlesischen Komponisten in
Racibórz (Ratibor) besuchen.
Für den Sonntag, den letzten Tag der
Konferenz, war die Exkursion Auf den Spuren des Lebens von Eichendorff vorgesehen. Die
Reiseroute führte von Brzeźnica (Bresnitz), wo man die aufgebaute Eichendorff-Mühle bewundern konnte, über
Racibórz (Ratibor – Das EichendorffDenkmal), nach Kravare (Deutsch-Krawarn). In Tschechien fand ein feierliches
Mittagessen statt, das mit einer kurzen
Besichtigung des Schlosses Kravare verbunden wurde. Die nächste Station bildete Tworków (Tworkau), wo sich in der
St. Peters und Pauls Kirche eine Krypta
mit Särgen Eichendorffscher Ahnen be-
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findet. Das letzte Reiseziel war das ehemalige Schloss Pogrzebień (Pogrzebin),
der Wohnort Louise von Larisch’, der
Geliebten Eichendorffs, das heute in Besitz der Salesianerinnen ist. Dem Reiseleiter, Herrn Leonard Wochnik, welcher
sich vorzüglich auf die Fahrt vorbereitete, ist es zu verdanken, dass die Exkursion zu einem Erlebnis wurde.
Die Konferenz wurde mit einem gemeinsamen Abendessen abgeschlossen,
dem der kurze Sologesang der Gräfin von
Pfeil, die mit musikalischer Begleitung
einige Eichendorffsche Lieder gesungen
hat, einen besonders feierlichen Charakter verliehen hat.
Die internationale wissenschaftliche
Konferenz Eichendorff neu lesen war ein außergewöhnliches Ereignis, was von vielen
Referenten und eingeladenen Gästen
mehrmals zum Ausdruck gebracht wurde. Außergewöhnlich war sie nicht nur
deswegen, wie es Margarethe Korzeniewicz sagte, weil sie die Möglichkeit
bot, auf die Bedeutung des Eichendorffschen Werkes hinzuweisen, aber
auch darum, weil der wissenschaftliche
Diskurs besonders intensiv und die Organisation vortrefflich gewesen seien.
Nichts desto weniger hätten die wissenschaftliche Betreuerin der Konferenz,
Prof. Dr. Grażyna Barbara Szewczyk, und
ihre jungen Mitarbeiter fast das Unmögliche möglich gemacht: dank solchen
Unternehmungen werde nämlich der
Dichter Joseph von Eichendorff auch im
Bewusstsein der Nachwuchsgermanisten
weiter leben. Es bleibt nur zu hoffen, dass
man des großen Dichters und Romantikers nicht nur anlässlich des EichendorffJahres gedenken wird.

Felicja Księżyk, Daniela Pełka

Germanistyczne percepcje
multimedialności, wielojęzyczności, wielokulturowości
Międzynarodowa konferencja naukowa Stowarzyszenia Germanistów
Polskich, Opole, 11-13.05.2007

W maju br. w progach Uniwersytetu
Opolskiego gościło 120 wybitnych germanistów, którzy przybyli do miasta Opola
z kraju i zagranicy, aby wziąć udział w
corocznej międzynarodowej konferencji
naukowej Stowarzyszenia Germanistów
Polskich (SGP). Stosunkowo młodemu w
skali kraju Instytutowi Filologii Germańskiej w Opolu po raz pierwszy przypadła
bowiem zaszczytna funkcja gospodarza i
współorganizatora tejże konferencji. Celem sympozjum było unaocznienie, że we
współczesnych czasach germanistyka nie
może ograniczać przedmiotu swoich badań do tekstów pisanych, a w podejmowanych przez siebie tematach winna
uwzględniać także inne media. Nadto
musi mieć na uwadze coraz bardziej
wszechobecną wielojęzyczność i wielokulturowość współczesnego świata.
Otwierając kongres, prezydent SGP i
Międzynarodowego Stowarzyszenia Germanistów (IVG) prof. Franciszek Grucza
podkreślił dynamiczny rozwój SGP, czego wyrazem jest znaczny w ostatnim czasie wzrost liczby jego członków. Podziękował germanistyce opolskiej, Fundacji

Współpracy Polsko-Niemieckiej, Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD) i polskiemu Ministerstwu
Oświaty i Nauki za wsparcie konferencji,
zachęcał także do udziału w Światowym
Kongresie Międzynarodowego Stowarzyszenia Germanistów w 2010 roku, organizowanym w Warszawie z okazji 300-lecia istnienia polskiej germanistyki (a tym
samym – najstarszej germanistyki zagranicznej). Uroczystość otwarcia konferencji uświetniła obecność i słowa wstępne
Rektora Uniwersytetu Opolskiego profesora Stanisława Sławomira Nicieji, reprezentującego Marszałka Województwa
Opolskiego Andrzeja Kasiury, Radcy
Ministerialnego Ambasady Republiki
Federalnej Niemiec w Warszawie doktora Heinza Petersa oraz Dyrektora Przedstawicielstwa Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD) doktora
Petera Hillera.
Inauguracyjny wykład o płaszczyznach intertekstualności wygłosił prof.
Zdzisław Wawrzyniak (Rzeszów). Punkt
wyjścia jego referatu stanowiły poparte
przykładami hipotezy, że teksty nie funk-
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cjonują niezależnie od siebie, lecz wzajemnie się do siebie odnoszą, każdy nowy
tekst zawiera elementy stare i nowe, zaś
tworzenie nowych tekstów polega na retekstualizacji i intertekstualizacji. Prof.
Gerd Antos (Halle) podkreślił prymat
medialności w polu napięć między światami tekstów a (inter-)kulturowymi konstrukcjami rzeczywistości. Szczegółowo
odniósł się do funkcji tekstualnej języka
pisanego i zasadności lingwistyki tekstu.
Mediewistyczny przyczynek do dyskusji
o medialności wniosła prof. Sabine Seelbach (Opole). Referentka zwróciła uwagę na to, że percepcja znaków w średniowieczu odbywa się z perspektywy czasów
współczesnych, teraźniejszość ustanawia
wręcz dyktaturę ponad wszystkimi wcześniejszymi epokami, prowadząc tym samym do zniekształceń. Kolejnym prelegentem był wyróżniony niedawno przez
SGP prof. Hartmunt Eggert (Berlin). Jego
zdaniem czytelnika multimedialnego w
odróżnieniu od odbiorców stroniących
od multimediów cechuje to, że aktywnie
włącza media do organizacji swego życia.
Następnie berliński germanista przedstawił wyniki projektu pilotażowego dotyczącego społeczeństwa medialnego, w
którym wyodrębniono podsystem oralny, literalny, audiowizualny i digitalny.
Problem medialnego wyzwania dla sztuki narracji głównie w oparciu o wybrane
utwory Güntera Grassa podjęła prof.
Andrea Rudolph (Opole). Referentka
pokazała, że w Blaszanym bębenku podczas
konstruowania przeszłości często stosowana jest synestezja, zaś opis teraźniejszości ma wymiar bardziej abstrakcyjny.
Krok do Internetu poczyniony przez
Grassa w noweli Idąc rakiem stawia pisarzowi nową formę wymagań interpreta-
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cyjnych, stąd też utwór ten można czytać
ze względu na to, w jaki sposób Grass
odnosi się do kwestii rekonstrukcji materiału. Do kręgu literaturoznawczego
zaliczał się także odczyt prof. Eugeniusza
Klina (Zielona Góra), w którym autor
skorygował powszechnie znaną tezę Eckharda Grunwalda, określającą Eichendorffa mianem najbardziej niemieckiego
z pisarzy niemieckich. Według Klina w
utworach „piewcy niemieckiego lasu”
występuje wiele odniesień intertekstualnych nie tylko do autorów niemieckich,
ale także tekstów uniwersalnych, takich
jak Biblia, ponadto widoczne są powinowactwa z literaturą francuską, hiszpańską
i antyczną, stąd też Eichendorff winien
być raczej postrzegany jako „pisarz niemiecki i europejski”.
Pierwszy dzień kongresu zakończyły
wystąpienia prof. Jana Iluka (Katowice) i
dr Elżbiety Sierosławskiej (Kraków). W
oparciu o przeprowadzone w szkołach
polskich i niemieckich eksperymenty
naukowiec z Katowic pokazał wpływ parametrów tekstowych na skuteczność pracy z tekstem. Jego badania udowodniły,
że przy identycznym rodzaju pracy, raz z
tekstami terminologicznie i syntaktycznie trudnymi, innym razem z tekstami
zoptymalizowanymi, występuje wyraźna
różnica efektywności. Zdaniem referenta zadaniem autorów podręczników
szkolnych powinno zatem być tworzenie
tekstów kognitywnie optymalnych. Prelegentka z Krakowa przybliżyła medialny świat opery, wyjaśniając rolę wszystkich elementów wpływających na oddziaływanie tego gatunku muzycznego.
Drugi dzień sympozjum w przeważającej mierze przebiegał pod znakiem dyskusji panelowych. Udział w pierwszym

F. Księżyk, D. Pełka: Germanistyczne percepcje multimedialności, wielojęzyczności
panelu nt.: Język niemiecki w kontakcie kulturowym i językowym. Regionalność – Narodowość
– Europejskość wzięli prof. Maria Katarzyna Lasatowicz (Opole), prof. Antoni Dębski (Kraków), prof. Ewa Żebrowska (Olsztyn) i prof. Józef Wiktorowicz (Warszawa). Tytułem wstępu prof. Lasatowicz
poruszyła problem spadku znaczenia języka niemieckiego w szkole, związanego
z politycznie zamierzoną dominacją języka angielskiego. Następnie przedstawiła
prace na germanistyce opolskiej, których
celem jest utworzenie archiwum języka
niemieckiego na Górnym Śląsku. Prof.
Wiktorowicz wyjaśnił w oparciu o słowa
„kobieta” i „mężczyzna”, że systemy wiedzy mają wpływ na treść semantyczną niektórych historycznie istotnych pojęć.
Znaczenie podanych przykładów w języku polskim i niemieckim, tzn. w językach,
które rozwijały się w podobnych warunkach, jest w znacznym stopniu zbieżne.
Na polsko-niemiecki kontakt językowy
na Warmii, w regionie historycznie autonomicznym i samodzielnym, zwróciła
uwagę prof. Żebrowska. Przytoczone
przez nią przykłady kontaktów językowych, wynikających ze spontanicznego,
naturalnego kontaktu bezpośredniego,
obrazują już jednak tylko stan historyczny języka. Prof. Dębski dążył do systematyzacji wypowiedzi swych przedmówców.
Jego zdaniem kultura i kulturoznawstwo
to pojęcia tak szerokie, że niemożliwe do
zbadania naukowego. Przeciwny tej opinii był prof. Kemper (prezydent Rosyjskiego Stowarzyszenia Germanistów),
twierdząc, że negatywny wydźwięk kulturoznawstwa być może ma jedynie charakter regionalny – wprawdzie ma on odniesienie do kulturologii w Rosji, niemniej
w Europie Zachodniej kulturoznawstwo

rozumiane jako semiotyka kulturowa
bynajmniej nie utraciło racji bytu. Następną dyskusję panelową poprzedził ciąg
wykładów. We wstępie prof. Marek Hałub
(Wrocław) podkreślił konieczność dydaktyzacji zagadnień kulturoznawczych. Tę
lukę badawczą stara się obecnie wypełnić
Zakład Kultury Krajów Niemieckojęzycznych i Śląska na Uniwersytecie Wrocławskim. Trwają tam prace nad projektem,
którego celem jest 5-tomowa publikacja
źródeł z pola dyskursu „Tożsamość”. Poszczególne tomy mają traktować o Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Śląsku i Unii
Europejskiej. Zagadnienia z zakresu dydaktyki podejmował także referat dr Camilli Badstübner-Kizik (Gdańsk), która
wyjaśniła dokładnie, co przemawia za
włączaniem ilustracji i muzyki do kształcenia nauczycieli języka niemieckiego i
germanistów. Następnie dr Anna Adamczyk (Kraków/Łódź) przedstawiła pisarstwo niemiecko-węgierskiej autorki Ildikó von Kürthy, która ma już w swym dorobku wiele poczytnych książek, odznaczających się wysokim stopniem multimedialności.
Wprowadzenie i moderację dyskusji
plenarnej Medialne i tekstualne przekraczanie
i wyznaczanie granic objęła prof. Zofia Berdychowska (Kraków). Jako pierwszy głos
zabrał prof. Sambor Grucza (Warszawa),
który podjął problematykę rozróżniania
tekstów i nietekstów oraz tekstów fachowych i nie-fachowych. Że w obydwu przypadkach ma się do czynienia także z przypadkami granicznymi, pokazał m.in. na
przykładzie pytań, „czym są hiperteksty”
i „jak wyleczyć grypę”. W bezpośrednim
nawiązaniu do swego przedmówcy prof.
Zenon Weigt (Łódź) rozwinął temat badań nad językiem fachowym, przy czym
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skoncentrował się na tekstach prawniczych, omawiając ich cechy językowe i
zrozumiałość dla laików. O „intertekstualności” w obrębie medialnym referowała prof. Zofia Bilut-Homplewicz (Rzeszów). Stwierdziła ona m.in., że przy analizie tekstu często zbyt wiele uwagi poświęca się strukturze tekstu, roli producenta i roli odbiorcy, podczas gdy aspekty te powinny być rozpatrywane w powiązaniu z sobą, i podkreśliła, że często dopiero odbiorca nadaje konkretnemu tekstowi cech „intertekstualności”, szukając
w nim jej przejawów. Prof. Jerzy Żmudzki (Lublin) podjął próbę definicji „intermedialności” wewnątrz- i zewnątrztekstowej i przedstawił zebranym swe przemyślenia odnośnie do transferu sensu w tłumaczeniach, a prof. Kazimiera Myczko
(Poznań) omówiła różnorodność mediów w procesie nauczania i uczenia się
języków obcych. Podkreśliła przy tym, że
różne systemy kodowania (np. kod ustny, pisemny, ikoniczny) idą w parze z
różnymi sposobami odbierania bodźców
(np. widzenie, słyszenie, dotykanie).
W trzeciej i ostatniej dyskusji panelowej nt. Percepcje interkulturowości w historii i
politologii moderowanej przez prof. Włodzimierza Zientarę (Toruń) udział wzięli
prof. Lucjan Meissner (Łódź), dr Anna
Górajek (Warszawa) oraz dr Krystyna
Radziszewska (Łódź). Prof. Meissner
przedstawił zgromadzonym współczesną
ofertę prasy polskiej i niemieckiej oraz
nadające tu ton wydawnictwa i naświetlił
problematykę manipulacji. Przy kilku
wyróżnionych formach manipulacji wyróżnił 27 technik manipulacji w prasie,
w tym przemilczenie, którego przykłady
zaprezentował na wybranych tekstach.
Niemiecka publicystyka i literatura lat
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1980-2005 stanowiła obiekt badań dr
Anny Górajek, która poddała analizie
zawarty w nich obraz Polski i Polaków.
Referentka stwierdziła tu przesunięcie
akcentów stereotypów, a mianowicie odchodzenie od historycznego punktu widzenia w kierunku współczesności, równocześnie jednak doszła do wniosku, że
nie należy oczekiwać radykalnego odwrócenia się Niemców od negatywnych stereotypów odnośnie do Polski i Polaków,
gdyż nadal wiele informacji zawartych w
badanym korpusie ma charakter komercyjny. Dr Krystyna Radziszewska przedstawiła efekty realizacji projektu mającego
na celu odkrycie niemieckich akcentów w
historii Łodzi i zaprezentowała pięć polsko-niemieckich publikacji, które powstały w ramach seminariów realioznawczych
prowadzonych w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Łódzkiego i tematyzujących różnorakie aspekty polsko-niemiecko-żydowskiego sąsiedztwa w Łodzi.
Ponadto nakreśliła realizowany obecnie we
współpracy z Uniwersytetem w Gießen
projekt, mający na celu wydanie komentowanej edycji kroniki getta łódzkiego.
Ostatniego dnia konferencji wygłoszone zostały trzy wykłady z zakresu językoznawstwa: Prof. Tomasz Czarnecki
(Warszawa) skierował swą uwagę na ekwiwalent zdaniowy względnie partykułę
„Danke – Dziękuję” w języku polskim i
niemieckim. Poruszając się na płaszczyźnie interferencji i zapożyczeń, pokazał
m.in., jakie wyrazy powstały w języku
polskim z niemieckiego „danke/Dank”.
Także prof. Andrzej Kątny (Gdańsk) poświęcił swoje wystąpienie problematyce
kontaktów językowych, przy czym skoncentrował się on na zapożyczeniach z języka niemieckiego w obrębie polskiej lek-
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syki kulinarnej. Przedstawiając liczne
przykłady zapożyczeń, takie jak „bigos”,
„rolmops”, „buchta”, „glazura”, doszedł
do wniosku, że niemieckie zapożyczenia
stanowią ok. 17% wszystkich zapożyczeń
w obrębie leksyki kulinarnej języka polskiego. Prof. Beata Mikołajczyk (Poznań)
z kolei omówiła akt mowy „grozić” w języku polskim i niemieckim. Jako możliwe formy realizacji tegoż aktu wymieniła
m.in. zdania warunkowe (wenn, falls) i zdania pseudoimperatywne, a także różne
partykuły modalne (bloß, nur, ja) i wykrzykniki (wehe), mogące występować jako

indykatory aktu groźby. Na koniec przedstawiła pokrótce projekt mający na celu
powstanie „Gramatyki niegrzeczności”
(„Grammatik der Unhöfflichkeit”).
Podsumowując konferencję, prof.
Maria Katarzyna Lasatowicz przedstawiła historię i kierunki badań Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Opolskiego, a prof. Franciszek Grucza nakreślił planowane działania Stowarzyszenia
Germanistów Polskich, w tym wydanie
tomu pokonferencyjnego z wygłoszonymi w Opolu wykładami i przyczynkami
do dyskusji.
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Aleksandra Mazurek

Meandry formowania się
społeczeństwa obywatelskiego
w Europie Środkowej i Wschodniej
Dyskusja panelowa zorganizowana w Siedzibie Episkopatu Polski 9 marca 2007
przez Instytut Politologii Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz
Fundację Konrada Adenauera

Pod koniec 2006 roku ukazał się pierwszy zeszyt z serii „Chrześcijaństwo – Świat
– Polityka”, przygotowany przez grono
naukowców z Instytutu Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Pozycja ta zaistniała na
polskim rynku przy współpracy Fundacji Konrada Adenauera (FKA). Zgodnie
z tym, co pisze prof. Jan Grosfeld, redaktor naczelny, „periodyk ten ma pomóc
lepiej zrozumieć postrzeganą z chrześcijańskiej perspektywy rzeczywistość społeczną i polityczną”. Celem czasopisma
jest zatem nadanie nowego impulsu dotychczasowej debacie o aktualnych problemach nurtujących Polskę i świat poprzez spojrzenie na te kwestie przez pryzmat społecznej nauki Kościoła. Chrześcijańska tradycja pojmowana jest tu w
sposób dynamiczny, wciąż na nowo przybliżający orędzie Ewangelii do współczesnych warunków, w kontekście nowych
problemów i pytań. Adresatami kwartal-
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nika, jak pisze prof. Grosfeld, są „wszyscy, którzy stawiając pytania o sprawy
dzisiejszego świata i szukając odpowiedzi,
kierują swój wzrok i umysł na przesłanie
Ewangelii i tradycję judeochrześcijańską”. Redaktorzy mają nadzieję, że pozycja ta zainteresuje zarówno ludzi Kościoła katolickiego, jak i innych wyznań.
Kwartalnik ma mieć zasięg ogólnopolski.
Tematem pierwszego zeszytu redaktorzy uczynili motyw przebaczenia. Zamieszczona została tam praca ks. Piotra
Mazurkiewicza, dyrektora Instytutu Politologii UKSW, pt. Przebaczenie i pojednanie. Taki też tytuł nosi cały zeszyt. Tyle na
temat idei czasopisma i pierwszego numeru.
Tytuł drugiego zeszytu z omawianej
serii i zarazem zawartej w nim pracy prof.
Edmunda Wnuka-Lipińskiego brzmi:
Meandry formowania się społeczeństwa obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej. W
omawianej pozycji czytelnik znajdzie
również krótkie artykuły prof. Ireny Lipowicz – O paradygmacie „Solidarności” oraz
dra Dariusza Kowalczyka SJ – O nauce
społecznej Kościoła, przebaczeniu i pojednaniu.
Prezentacja zeszytu, połączona z dyskusją panelową, odbyła się 9 marca 2007
roku w Siedzibie Episkopatu Polski w
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Warszawie. W spotkaniu udział wzięli:
prof. Jan Grosfeld, prof. dr hab. Piotr
Mazurkiewicz, Stephan Raabe – dyrektor
FKA w Polsce, Maciej Kosiec OP – zastępujący chorego Marcina Przeciszewskiego, Prezesa KAI, prof. Edmund WnukLipiński – Collegium Civitas, prof. Antoni Kamiński z Instytutu Studiów Politycznych PAN.
Na początku spotkania o. Kosiec pozdrowił przybyłych uczestników, po
czym przedstawił gości, biorących udział
w dyskusji panelowej. Jako pierwszy głos
zabrał Stephan Raabe, który zwrócił uwagę na wagę i znaczenie takich wartości, jak
wolność, demokracja, gospodarka rynkowa czy organizacje pozarządowe w kształtowaniu się społeczeństwa obywatelskiego. Dyrektor FKA zaznaczył jednocześnie
konieczność udziału Kościoła w kształtowaniu tego społeczeństwa obywatelskiego;
jego zdaniem Kościół po 1989 roku nie
powinien i nie może tracić na znaczeniu.
Jako drugi głos zabrał prof. Jan Grosfeld. Przypomniał on uczestnikom spotkania ideę kwartalnika, jaką jest przybliżanie czytelnikom spojrzenia na współczesny świat przez pryzmat chrześcijaństwa. Redakcja podejmuje próbę opisu
trudnej często rzeczywistości językiem
niekonfesyjnym, klarownym. Nicią przewodnią każdego zeszytu ma być tradycja
Kościoła – takiego jednak, który proponuje interpretację świata z perspektywy
nauki Jezusa Chrystusa.
Prof. Wnuk-Lipiński na początku swojej wypowiedzi wyjaśnił, dlaczego zdecydował się na użycie słowa meandry w tytule swojej pracy. Otóż, jego zdaniem, społeczeństwo obywatelskie w Europie Środkowej i Wschodniej kształtowało się bardzo różnie: w niektórych regionach byłe-

go Bloku Wschodniego pewne jego przejawy dały się zauważyć już w latach 70.,
gdzie indziej powstały pod koniec lat 80.,
w innych znowu nie zaistniały wcale do
dziś. Jako przykład profesor porównał
sytuację polską, gdzie istniała powszechna mobilizacja społeczeństwa do sprzeciwu wobec komunistycznej władzy, z węgierską – gdzie opozycję tworzyła wąska
kontr-elita intelektualistów. Użycie słowa
meandry, stosowane zwykle do opisu biegu rzeki, która najpierw szuka swego koryta, a potem je żłobi, ma wiele zakrętów,
wije się, meandruje, ma zatem uzasadnienie w procesie historycznym poszczególnych społeczeństw. Podobnie jak rzeka,
stale poszukująca dalszego biegu, tak i
opozycjoniści, poprzez swoje działania,
nadawali „bieg” przełomowym – jak się
później okazało – wydarzeniom, „żłobiąc” karty historii.
W dalszej części swojej wypowiedzi
prof. Wnuk-Lipiński kluczowym pojęciem uczynił etyczne społeczeństwo obywatelskie i jego rozumienie, a więc „taki wariant
społeczeństwa obywatelskiego, w którym
dominującym motywem działalności ludzi angażujących się w sprawy publiczne
są normy etyczne, nie zaś interesy jednostkowe czy grupowe”. Zaznaczył przy tym,
że siła takiego etycznego społeczeństwa
obywatelskiego zdolna jest do uruchomienia radykalnych zmian społecznych
na skalę nie tylko lokalną, ale także regionalną, a nawet globalną. Profesor zwrócił także uwagę na niezwykle ciekawe,
wręcz fenomenalne zjawisko, jakim jest
poszukiwanie źródeł społeczeństwa obywatelskiego. Otóż powszechnie uważa się,
że społeczeństwo obywatelskie jest elementem państwa demokratycznego, a
więc powstaje w środowisku szeroko ro-
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Sprawozdania
zumianej wolności – wolności słowa,
myśli, wyznania, tworzenia związków itd.
Natomiast polska „Solidarność” postawiła pod znakiem zapytania ten pogląd,
bowiem powstała właśnie w państwie niedemokratycznym, gdzie podstawowe prawa i wolności człowieka były nagminnie
łamane, a ludzka godność nie stanowiła
dla przedstawicieli władzy żadnej wartości. Powstanie „Solidarności” i związane
z tym następstwa dały początek zmianom
systemowym.
Edmund Wnuk-Lipiński zwrócił także uwagę na powszechność postaw obywatelskich w Polsce doby komunizmu.
Jego zdaniem fundamentalną rolę w tym
zjawisku odegrała pierwsza pielgrzymka
Jana Pawła II do Ojczyzny w 1979 roku.
Wstrząsnęła ona głównymi filarami systemu komunistycznego, ponieważ: (1)
zburzyła izolację społeczną. W sporze
„my–oni” kategoria „my” nagle rozrosła
się, podczas gdy kategoria „oni” odpowiednio skurczyła i przestała być tak przerażająca jak poprzednio. Poza tym (2)
Papież-Polak zakwestionował przekonanie, że dialog społeczny możliwy jest tylko za pośrednictwem instytucji kontrolowanych przez państwo. Oznaczało to
upadek monopolu państwowej kontroli
nad językiem publicznym. Jan Paweł II
wprowadził do niego takie pojęcia, jak:
wolność, godność, solidarność, wyposażając niejako w ten sposób Polaków w język komunikacji. Wreszcie (3) wizyta papieska była ogromnym przedsięwzięciem
organizacyjnym, które udało się w dużej
mierze dzięki wysiłkom pełnych zapału
ochotników. Była to lekcja samoorganizacji społecznej, która okazała się szokiem
poznawczym – zarówno dla elit ówczesnej władzy, jak i samych organizatorów.
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Na zakończenie prof. Wnuk-Lipiński
dokonał krótkiej analizy zależności pomiędzy panującą religią a wyborem systemu politycznego w państwach byłego
Związku Radzieckiego. Jak wynika z badań, przeprowadzonych m.in. przez Freedom House, wszystkie kraje katolickie i
protestanckie z tego regionu są dziś demokracjami. Kraje, w których dominuje
prawosławie, są podzielone: jedne opowiedziały się za demokracją, inne pozostały autorytarne lub „częściowo wolne”.
W krajach muzułmańskich natomiast
dominuje autorytaryzm. Powyższe obserwacje to oczywiście analiza uproszczona,
ale potwierdza ona, po pierwsze, że istnieje związek między religią a wyborem systemu politycznego, po drugie zaś, że
chrześcijaństwo, w przeciwieństwie do islamu, stanowi dobry grunt dla kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego.
Następnie głos zabrał Antoni Kamiński, recenzent naukowy kwartalnika.
Stwierdził on, że społeczeństwo obywatelskie jest niezbędne dla zrozumienia i
kształtowania cywilizacji europejskiej.
Jego zdaniem czymś naturalnym były
próby rozbicia wszelkich przejawów społeczeństwa obywatelskiego przez komunizm, bowiem stanowiły one zagrożenie
dla istnienia ówczesnego systemu. Ludzie
zaczęli łączyć się i tworzyć instytucje i
struktury poza sferą kontroli państwowej.
Kolejny prelegent, prof. Mazurkiewicz, zaznaczył, że w Polsce upadek komunizmu nastąpił właściwie bezkrwawo,
bowiem główną zasadą, na której opierało się nauczanie Jana Pawła II, było pokojowe rozwiązywanie konfliktów. Stanowiło to alternatywę dla rewolucji, podczas
której zmiany następują w sposób krwawy. Prof. Mazurkiewicz podkreślił, że

Aleksandra Mazurek: Meandry formowania się społeczeństwa obywatelskiego...
meandry, o których mowa w pracy prof.
Wnuka-Lipińskiego, są niezbędne dla
procesu przemian, do których doszło w
Polsce, zastępują element przemocy.
Głównym postulatem profesora było to,
aby w próbach realizacji planów i marzeń
unikać pokusy manicheizmu i zachować
w nich eschatologiczny dystans. W drugiej części swojej wypowiedzi prelegent
zwrócił uwagę na powiązanie społeczeństwa obywatelskiego z etyką, a więc stosunkiem do dobra. Zdaniem prof. Mazurkiewicza, dobry człowiek to jednocześnie dobry obywatel. Zacytowany fragment z Księcia Machiavellego: „Książę
musi spróbować nie być dobrym” – miał
być przykładem na to, jak nie należy postępować.
Ostatnia część spotkania przeznaczona była na pytania słuchaczy do prelegentów. Głos zabrało kilkanaście osób, wątpliwości dotyczyły przede wszystkim roli
państwa w kształtowaniu się społeczeństwa obywatelskiego. Trafną opinię sformułował ostatni pytający. Stwierdził on,
że najważniejszym warunkiem do powsta-

nia takiego społeczeństwa obywatelskiego jest aktywna postawa i wola pojedynczych osób.
Na zakończenie profesor Jan Grosfeld
serdecznie podziękował zaproszonym
gościom i wszystkim uczestnikom za
przybycie i zaprosił na kolejne spotkanie
z cyklu „Chrześcijaństwo – Świat – Polityka” za kwartał.
Inicjatorom zeszytów, a także organizatorom spotkania należą się gratulacje i
podziękowania za realizację ambitnego
pomysłu spojrzenia na świat i politykę z
perspektywy nauki społecznej Kościoła.
Czasopisma te, także w wersji niemieckiej,
można zamówić pod adresem: zeszyty.ip@uksw.edu.pl. Dotychczas wydano
dopiero dwa numery kwartalnika, jednak
być może już teraz warto zastanowić się
nad wydawaniem co kilka lat większych
publikacji, zawierających kilkanaście najważniejszych artykułów ostatniego okresu. Myślenie retrospektywne dałoby szansę na ocenę poglądów wyrażanych przez
autorów w kolejnych numerach czasopisma.
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Marcel Reich-Ranicki: Mistrz prowokacji
Norbert Honsza, Stefan Wolting, Marcel
Reich-Ranicki. „Moją ojczyzną jest literatura”,
Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław 2007,
ss. 228.
Ta książka powinna była dawno się ukazać.
Zatem dobrze się stało, że nareszcie pojawiła się na rynku księgarskim pierwsza polskojęzyczna monografia, a może raczej biografia – co znacznie bardziej zachęca do
czytania – tego niewątpliwie najznakomitszego współczesnego krytyka literackiego.
„W osobie Marcela Reicha-Ranickiego
otrzymali Niemcy to, czego nigdy nie mieli w nadmiarze – piszą Autorzy – lekkość i
esprit. W jego nieco osobistym tonie zawsze
pobrzmiewa echo samouka, bowiem nigdy
nie był (na szczęście) krytykiem akademickim, nigdy też nie stał na straży doktryn estetycznych. Jest krytykiem surowym i sprawiedliwym, choć […] długa jest lista jego
pomyłek i często nazbyt powierzchownych
opinii”.
Autorzy podjęli pewne ryzyko, o czym
zresztą bez ogródek informują już na pierwszej stronie mądrze i ciekawie skonstruowanej biografii, pisząc książkę o tak kontrowersyjnym, na przemian kontestowanym i
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uwielbianym krytyku, budzącym rzadko
spotykane emocje i określanym nawet mianem „jednej z siedmiu plag egipskich, na
które Niemcy zasłużyli”. Ranicki żył do
1958 roku w Polsce: mieli z żoną posadę w
cenzurze PRL-owskiej, potem krótko pracował w Misji Wojskowej w Berlinie, był
najmłodszym konsulem generalnym w
Londynie, ale to nie gdzie indziej jak w
Warszawie narodził się sprawny i błyskotliwy krytyk literacki. Po wojnie przybliżał
bowiem czytelnikowi polskiemu odległą, a
nierzadko wręcz obcą literaturę niemiecką,
za co – notabene – do dziś zbiera cięgi, albowiem czynił to w prasie „komunistycznej”.
A gdzie miał pisać? Do gazet norweskich,
hiszpańskich lub duńskich? Abstrahując
od wielu dziś może nieaktualnych, a na
pewno niepopularnych opinii, jego dywagacje pozwalały już wówczas wyczuć pióro
sprawne i zadziorne, co Autorzy książki
dosyć dokładnie relacjonują.
Tandem autorski Honsza–Wolting miał
pewien kłopot z ustosunkowaniem się do
powszechnie znanych zarzutów wobec Reicha-Ranickiego, iż został wykorzystany
przez służby specjalne. Książka rejestruje te
fakty, ale w przeciwieństwie do wielu in-
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nych autorów nie bawi się w domniemania
i kalumnie. Ten wątek biografii krytyka niemieckiego jest – być może – jeszcze nie do
końca rozwikłany, ale nie było ani celem,
ani zamiarem Autorów występowanie w
roli IPN-owskich lustratorów. Interesował
ich znakomity krytyk, jego trudna biografia doby holocaustu, błyskotliwy orator
oraz wyśmienity znawca literatury niemieckiej. I to udało się ukazać i opisać w dobrze
„czytających się” – wręcz narracyjnych –
pasażach, dotyczących dzieciństwa krytyka,
jego pobytu w getcie warszawskim oraz
powojennej działalności w tak renomowanych dziennikach jak „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, „Die Welt” lub w tygodniku „Die Zeit”.
Autorzy ukazują niemalże w dramaturgicznym dyskursie powojenne „salony” literackie, trudne i osobliwe przyjaźnie krytyka, jego animozje i rywalizacje, aż po trwający praktycznie do dziś i niemal powszechnie znany klincz z Günterem Grassem.
Autorzy monografii słusznie podkreślają,
„że ich wzajemny stosunek był od początku nacechowany dużą dozą nieufności i
potrzebą dominacji”. Trudno bowiem wyobrazić sobie bezkonfliktową symbiozę
wielkiego pisarza i błyskotliwego krytyka,
gdy obaj pielęgnują aż do przesady miłość
własną. „Spotkało się dwóch myśliwych –
piszą Honsza i Wolting – zakreślających
rewiry polowań. Ta sytuacja nieco się rozładowała, kiedy Grass otrzymał w 1999 r.
Literacką Nagrodę Nobla, a Ranicki opublikował autobiograficzny bestseller. Niesłychane: nawet zaczęli znowu ze sobą rozmawiać”.
W książce znajdziemy wiele interesujących relacji między krytykiem literackim a
znanymi pisarzami, m.in. Böllem, Handkem, Lenzem, Frischem czy Martinem Walserem, który zachował się wyjątkowo niegodziwie, publikując powieść Śmierć krytyka, szydzącą z Reicha-Ranickiego i ocierającą się niebezpiecznie o stereotypy antyse-

mickie. Autorzy pracy szczegółowo relacjonują ten „mecz bokserski” o władzę na rynku literackim. Krytycy na całym świecie
przez wiele miesięcy – piszą autorzy biografii – ekscytowali się tymi wydarzeniami.
„Zapachniało operą mydlaną, gdzie próbowano publicznie prać brudną bieliznę.
Marcel Reich-Ranicki de facto w sporze
prawie nie brał udziału. Milczał i miał swoją Schadenfreude, że powieść kolportażowa tak pogrążyła Walsera, bowiem wydaje
się, że »higiena polityczna« wymagała nieco łagodniejszego potraktowania człowieka, którego życiorys tak mocno zaznaczony jest losem niemieckim i żydowskim,
człowieka będącego synonimem tragicznych dziejów Holocaustu”.
Autorzy ukazują również wielką awanturę prasową w kontekście artykułu historyka Ernesta Noltego Przeszłość, która nie chce
odejść oraz związanych z tym manipulacji
wydawcy „Frankfurter Allgemeine Zeitung” – Joachima Festa. To była dosyć późna (choć nie pierwsza) dyskusja wokół niemieckiej przeszłości. Właśnie w rozdziale
pod tytułem „Stosunek do przeszłości”
znajdzie czytelnik w książce o Reichu-Ranickiem wiarygodne rozważania oraz kolejne potyczki krytyka z Walserem w związku
z jego przemówieniem w 1998 roku, w którym prawdopodobnie chciał takie pojęcia
jak „Auschwitz” czy „Holocaust” przenieść
do lamusa. Ten tekst głęboko zranił ReichaRanickiego, ponieważ reprezentuje nieco
inne podejście do niemieckiej przeszłości.
Honsza i Wolting zajmują się również
kanonem literackim Reicha-Ranickiego,
stanowiącym niejako dzieło życia, który
opublikował w pięćdziesięciu tomach. Jest
to dzieło imponujące znajomością całej literatury niemieckiej, aczkolwiek – piszą
autorzy książki – „autor kokietuje czytelnika, iż – być może – zabrał się do rzeczy
niemodnej i zaplątał we współczesnej pajęczynie multimedialnej”. Nikt zajmujący się
dzisiaj literaturą i kulturą niemiecką nie
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może przejść obojętnie obok propozycji
krytyka. Dodać należy tylko, że oferta
uwzględnia również eseistykę – od Lutra,
Kanta i Hegla poprzez Nietzschego i Freuda aż po Benjamina i Gadamera.
W biografii nie mogło, rzecz jasna, zabraknąć licznych odniesień do najsłynniejszego chyba programu telewizyjnego w
Niemczech (emitowanego przez kilkanaście lat), który niczym katapulta wyniósł
krytyka, a co za tym idzie – również wielu
pisarzy, na literacki Parnas. „Kwartet Literacki”, bo o nim mowa, to nie tylko intelektualne polemiki jego uczestników, ale
przede wszystkim niezwykłe wydarzenie, na
które czekały rzesze czytelników, pisarzy i
literaturoznawców. Program świetnie wpisał się w oczekiwania niemieckiego społeczeństwa: był nie tylko zderzeniem różnych
światopoglądów jego uczestników, których
słowne fajerwerki wielokroć dodawały blasku niejednej omawianej książce, ale również spełniał funkcję audycji rozrywkowej,
która przyciągała przed telewizory półtoramilionową widownię. I choć Marcel ReichRanicki broni się przed „zaszufladkowaniem” jako osobowości telewizyjnej, jest dla
niego jasne, iż takie „szerokie, otwarte oddziaływanie na publiczność” możliwe było
tylko dzięki telewizji. O wieloletniej przygodzie Reicha-Ranickiego z telewizją Honsza i Wolting piszą ciekawie, bez naukowego zadęcia czy afektacji, rzetelnie przytaczając fakty i kreśląc najważniejsze dla krytyka
i jego twórczości kierunki rozwoju. Mając
na uwadze fakt, iż komentarze i odniesienia do większości audycji „Kwartetu Literackiego” rozsadziłyby ramy książki, Autorzy skoncentrowali się głównie na dwóch
audycjach, poświęconych twórczości znakomitych klasyków – Fryderyka Schillera i
Tomasza Manna. Wybór okazał się strzałem
w dziesiątkę – na przykładzie tych audycji
udało się Honszy i Woltingowi zdefiniować
najważniejsze cechy „estetyki” Marcela Reicha-Ranickiego i jego krytyki literackiej, jak
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również w sposób niezwykle barwny ukazać styl krytyka w pracy z literaturą na forum medialnym.
Autorzy nie bez przyczyny akcentują
przy tym ogromny talent retoryczny Reicha-Ranickiego, bez którego na pewno
trudniej by mu było osiągnąć tak spektakularny sukces. Ta bezkonkurencyjna dominacja „terminatora niemieckiego świata literackiego” (bo takie określenie również do
niego przylgnęło) wynika bowiem z jednej
strony z jego często prowokacyjnego braku respektu wobec twórczości uznanych
autorytetów, a z drugiej – olbrzymiej kompetencji literackiej. Jego język jest jasny i
zrozumiały, pozbawiony jakiegokolwiek
żargonu akademickiego. Dopełnieniem
tego jest niezwykła elokwencja i prostota
środków, za pomocą których dociera do
widzów lub czytelników. Jeżeli dodamy do
tego szczyptę kłótliwego temperamentu, to
sukces medialny wydaje się gwarantowany.
Duet autorski Honsza i Wolting podkreśla
także talent konwersacyjny Reicha-Ranickiego: „»pojedynek na słowa« z ReichemRanickim był i jest, mimo obecnie czcigodnego wieku, nie do wygrania. W tej dziedzinie jest po prostu za potężny, dysponuje dogłębnymi środkami komunikowania i retoryki, które można opisać tylko w działaniu, a więc w samej rozmowie. Wyróżnia
się dokładnością, bystrością, dobrą pamięcią, talentem polemicznym, ciętością wypowiedzi, wszystkimi tymi cnotami, którymi
krytyk Reich-Ranicki wychodzi naprzeciw
telewizji”.
Autorzy omawianej książki doskonale
wiedzą – również z własnego doświadczenia – że krytyka literacka to nic innego jak
służba dla czytelnika i taką rolę przypisują
właśnie Marcelowi Reichowi-Ranickiemu.
Krytyka bez zdecydowanej oceny jest często bezwartościowa. Dobrego krytyka wyróżnia przecież odwaga w głoszeniu własnych poglądów, a tego bohaterowi ich biografii nie brakuje. Nie bez przyczyny widzą
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go zarówno w roli adwokata „dobrej literatury”, jak również prokuratora, który musi
„każdą stronę nowego utworu czytać z nieufnością” i „z uporem podawać w wątpliwość”.
Książka Norberta Honszy i Stephana
Woltinga to nie tylko fachowo opracowana biografia Marcela Reicha-Ranickiego,
ale również bardzo udana próba przybliżenia czytelnikowi najważniejszych wydarzeń
życia literackiego w Niemczech na przestrzeni XX wieku. Dzięki świetnej narracji
(tu podkreślić należy przede wszystkim pasaże o życiu i początkach działalności literackiej bohatera) udało się Autorom stwo-

rzyć wartościowe studium literatury niemieckiej, widzianej właśnie przez pryzmat
losów „papieża krytyki literackiej”.
Na koniec pozwolę sobie wyrazić zdziwienie wobec tak renomowanego wydawnictwa jak „Ossolineum”, iż „obdarzyło”
nas w tym tomie wprawdzie treściowo ciekawymi, ale technicznie marnymi zdjęciami, które przywołują raczej ostatni okres
PRL-u, a w żaden sposób nie przystają do
aktualnych możliwości edytorskich. I ostatnia uwaga: szkoda, że potrzebny i kompetentnie zestawiony ostatni rozdział: „Marcel Reich-Ranicki – recepcja w Polsce” nie
został odnotowany w spisie treści.

Norbert Honsza

Historia kultury europejskiej
Hans-Georg Pott: Krótka historia kultury europejskiej, przeł. Jacek Dąbrowski, wstęp i redakcja polskiego wydania Marek Zybura,
Oficyna Wydawnicza „Atut” – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław
2007, ss. 132.
Kolejny tom wydany w 2007 roku przez
Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego poświęcony jest wybranym
aspektom kultury europejskiej. Praca wyszła spod pióra znakomitego germanisty,
filozofa i kulturoznawcy, profesora Uniwersytetu im. Henryka Heinego w Düsseldorfie – Hansa-Georga Potta, wykładającego również na wielu uniwersytetach amerykańskich i europejskich, również polskich. Profesor Pott zajmuje się przede
wszystkim literaturą XX-wieczną, estetyka,
kulturą europejską, ale również regionalną,

publikując interesujące rozprawy o Śląsku,
m.in. o Eichendorffie i Güntherze. Coraz
częściej zajmują jednak niemieckiego uczonego zagadnienia związane z kulturą europejską. „Nie sposób dzisiaj na tym polu
uchylić się od pytania – pisze we wstępie do
wydania polskiego Marek Zybura – o kulturowe wartości Europy. To fundamentalne przeobrażenia społeczne, jakie zachodzą
obecnie zarówno na naszym kontynencie,
jak i na całym globie, których głębia nie ma
sobie równych w dotychczasowej historii
ludzkości, wymusiły trwającą już od schyłku XX w. zasadniczą i coraz intensywniej
prowadzoną debatę na temat kulturowych
»podstaw«, »korzeni« czy też właśnie »wartości« Europy, co wszystko sprowadza się
do pytania o jej tożsamość”.
Hans-Georg Pott znakomicie uchwycił
w swych pracach ten nowy klimat, posługując się kategorią „człowieka oświecone-
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go”. Śmiało więc dywaguje nad „korzeniami duchowymi” i „fundamentalnymi wartościami” starej i nowej Europy. Nie „bawi
się” w zbędne szczegóły i swoją historię
kultury europejskiej obmyślił jako „historię znaczeń” w rozumieniu tez Assmanna i
Luhmanna. „Kultura – powiada Pott w
Przedmowie – to wytwarzanie znaczeń.
Konfiguracje znaczeń można jednak tworzyć na różne sposoby. Są one niezobowiązujące, ale nie dowolne. Potwierdzają się w
recepcji albo nie. Nie muszę się zatem w
swojej pracy zastrzegać, że chodzi w niej o
jakiś projekt hipotetyczny, jakąś próbę
(esej) lub o luźne refleksje. Niniejszą historią znaczeń chciałbym przy okazji, poprzez
jej zwięzłość, stworzyć formę kulturową,
która przyczyni się do kultury kulturoznawstwa. Nie ma ona w żadnym razie
ambicji – nie chce i nie potrafi – zastąpić
obszernych kompendiów z dziedziny edukacji i historii kultury. Próbowałem jedynie stworzyć pewną konstrukcję znaczeń,
być może przydatną jako podstawa programu studiów kulturoznawczych i humanistycznych, ale też ogólnego zainteresowania Europą przyszłości”.
Autorowi chodzi zatem o zwięzłość,
którą sprowadza do kardynalnego pytania,
nad którym zastanawiał się już Friedrich
Schiller: Dlaczego w epoce rozumu nadal
jesteśmy barbarzyńcami? Pott zdaje sobie
sprawę, że węzła gordyjskiego w postaci
„zderzenia cywilizacji” i „walki kultur” w
tej skromnej, choć bardzo istotnej, książce
nie rozwiąże. Ale stawia fundamentalne
pytania i opisuje tak ważne dla kultury europejskiej zagadnienia, jak powstanie monoteizmu i mitów oraz przejście od kultury egipskiej do greckiej. Autor w jasnym i
logicznym dyskursie przedstawia szerokie
i trwałe oddziaływanie Iliady i Odysei Homera na późniejszą kulturę w Europie (Hegel,
Nietzsche). Demonstruje przy tym (dyskretnie) wielką erudycję w opisie starożytnej literatury i filozofii, częstując nas znakomitymi konkluzjami:
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Droga ludzkości do odpowiedzialności
za siebie, do zrozumienia, że w gruncie
rzeczy sama decyduje o tym, czy żyje w
pokoju, czy nie, stopniowo prowadzi do
pozbawienia bogów władzy – aż do formuły Nietzschego o „śmierci Boga”. W
krajach Zachodu prowadzi ona przez
monoteizm do uznania przez człowieka własnej suwerenności; poprzez kompromisowe formuły półbogów, poprzez
postać Prometeusza dochodzi do człowieka-Boga, Chrystusa i do osobliwej
konstrukcji Ojca, Syna i Ducha Świętego. Tych mitów, obrazów i konstrukcji
nie da się zrozumieć poza ich uwarunkowaniami w strukturach społecznych.
Są specyficznie powiązane z warstwami
i klasami, a poprzez procesy edukacji kulturowej kształtują kolektywną infrastrukturę mentalną. Elity intelektualne antyku i późniejszych epok uznawały inne
systemy znaczeń niż lud, wskutek czego
w tym, co nazywa się kolektywną pamięcią „narodu” i kulturą epoki, powstawały zniekształcenia i anachronizmy.
Kolejne rozdziały poświęca Pott wczesnemu chrześcijaństwu, późnemu antykowi, średniowieczu oraz początkom ery nowożytnej. Jest to dyskurs ogromnie „zagęszczony”, rojący się od faktów, nazwisk i dzieł.
Czasy nowożytne omówił Autor w najobszerniejszym rozdziale pt. Społeczeństwo mieszczańskie (Transformacja kultury szlacheckiej:
Goethe, Klasyczno-idealistyczny ideał formacyjny, Schiller: kultura jako zabawa i gra,
Życie towarzyskie i sztuka życia (Schleiermacher), Kultura salonów – Kant i humanizm). Szeroko omówił przede wszystkim
koncepcje życia towarzyskiego jako istotnego elementu kulturowego epoki.
Zanim Pott ukaże w ostatnim rozdziale, że „»Kultura« awansowała w ostatnim
dziesięcioleciu do rangi kluczowego pojęcia debat w naukach humanistycznych i
politycznych”, analizuje cienką powłokę
cywilizacyjną naszej współczesności: De-
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konstrukcja nacjonalizmu – O debacie globalizacyjnej. Władza i natura ludzka – Cybernetyka. „Tożsamość narodowa – powiada Hans-Georg Pott – powołuje się na kulturę i dziedzictwo kulturowe; mówi się też
o »cywilizacyjnym narodzie«, szczególnie
w Niemczech, kiedy chce się ukryć politykę silnej ręki. Ale kultura nie jest gwarantem pokoju. Przeciwnie, ideały świetnie się
nadają do formowania (i »uniformowania«) ludzi. Na przykład »naród duchowy«
zajmuje miejsce humanizmu albo »człowieczeństwa«, jak mówił niemiecki idealizm
[…] Właśnie w iluzoryczności tkwi siła pojęcia »narodu«. Oparta na niej tożsamość
jest odporna na sprzeczności i negację.
Można ją niemal dowolnie modelować ideologicznie. Można jej zaszczepić »wzniosłość« albo »wielkość«, a dzięki abstrakcjom
typu »ojczyzna« umożliwić utożsamienie
się z nią nadwątlonej tożsamości jednostki. Wzniosłość jednocześnie porywa i rzuca na kolana, zachwyca i fascynuje”.

Autor snuje też interesujące rozważania
na temat globalnych mediów. „Od kiedy
istnieją media masowe, żyjemy w dwu światach”. Ta druga rzeczywistość medialna,
przekazywana nam przez dziennikarzy i
naukowców, monitoruje i interpretuje w
naszym imieniu świat, nazwany (może niesłusznie) postmodernizmem. Nowa technologia informacyjna diametralnie zmieniła obieg dokumentów pisanych na wersję
elektroniczną. Są to być może wszystko truizmy, do których zdążyliśmy się już przyzwyczaić, ale musimy sobie uświadomić –
słusznie pisze Pott – iż „przemiany przestrzeni i czasu zmieniają struktury tożsamości narodów i osób”. Definiuje więc
kulturę również w aspekcie porównawczym
i na tle szerokich działań ludzkich (jedzenie, ubranie, mieszkanie i in.).
Dzięki olbrzymiej dyscyplinie myślowej
oraz intelektualnej głębi Autor uniknął
konstatacji powierzchownych i ogólnikowych, stawiając fundamentalne pytania o
kulturowe wartości Europy.

Przemysław Sznurkowski

Szkice o współczesnych Niemczech
Lucjan Meissner i Marian Wilk (red.), Niemcy – XXI wiek. Geopolityka, gospodarka, kultura,
Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych, Łódź 2007, ss. 525.
Stosunkowo młoda uczelnia, jaką jest Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych
w Łodzi, uświetniła jubileusz 10-lecia swojego istnienia kilkoma znaczącymi publikacjami, świadczącymi o prężnym rozwo-

ju badań naukowych tego ośrodka. Szeroko rozumiana problematyka międzynarodowa, będąca głównym przedmiotem dyskursów naukowych, prowadzonych na
wiodących kierunkach uczelni, stała się impulsem do inauguracji nowej serii wydawniczej, poświęconej państwom współczesnego świata. Nie bez przyczyny pierwszy
tom tego cyklu – Niemcy – XXI wiek. Geopolityka, gospodarka, kultura pod redakcją Lu-
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cjana Meissnera i Mariana Wilka – dedykowany jest zachodniemu sąsiadowi Polski. Teksty, pisane w większości przez pracowników naukowych WSSM, nie tylko
prezentują przedmiot zainteresowań ich
autorów, lecz również – co ważne – świetnie wpisują się w nurt polskich badań
niemcoznawczych w ogóle. Podkreślić
przy tym należy to, iż obok tekstów wytrawnych germanistów, historyków, socjologów i politologów odnajdziemy tu nie
mniej ciekawe i niezwykle kompetentnie
napisane teksty młodych adeptów niemcoznawstwa.
Tytuł omawianej książki jasno określa jej
problematykę. Autorzy skoncentrowali się
przede wszystkim na dziejach najnowszych
współczesnych Niemiec (dokładniej: na
ostatnich kilku latach), co świadczy o nowatorskim charakterze niniejszej publikacji. Ten liczący ponad pół tysiąca stron tom
może poza tym bez wątpienia spełniać cele
dydaktyczne, będąc ważnym uzupełnieniem literatury z zakresu niemcoznawstwa
dla każdego studenta.
Publikacja obejmuje 5 zakresów tematycznych. Pierwszy z nich zawiera teksty
dotyczące systemu polityczno-społecznego
Niemiec. Obok charakterystyki sceny politycznej RFN ostatnich lat, jaką opracował
Lucjan Meissner, znajdziemy tu prace Janusza Ruszkowskiego o koegzystencji najważniejszych wspólnot wyznaniowych oraz
Tadeusza Lebiody o trudnym procesie integracji Niemców rosyjskich po roku 1990.
Oddzielną część stanowią teksty odnoszące się do polityki zagranicznej i roli Niemiec w Unii Europejskiej. Czytelnika zainteresują zapewne teksty Krzysztofa Miszczaka (notabene m.in. byłego Zastępcy
Ambasadora RP w RFN), Dariusza Popławskiego i Justyny Kłys, stanowiące fachowe
studium wspomnianej problematyki. Inny
krąg tematyczny poświęcony został współczesnej gospodarce niemieckiej. Na uwagę
zasługuje tekst Marka Kudły, będący krótką charakterystyką polityki gospodarczej
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RFN. Autor przedstawia zwięźle – a przez
to czytelnie – najważniejsze aspekty życia
gospodarczego Niemiec. Analiza ta została znakomicie uzupełniona kolejnymi tekstami: pisząc o niemieckiej kulturze kapitalizmu, Magdalena Rosińska zwróciła
uwagę m.in. na kulturowe i historyczne
warunki rozwoju systemu gospodarczego
w RFN oraz jego organizację i funkcjonowanie, a Ewa Chciuk omówiła niemieckie
prawo obrotu gospodarczego.
Zagadnieniom kulturalnym i edukacyjnym współczesnych Niemiec poświęcono
osobny dział. Otwiera go tekst Norberta
Honszy, który stara się odpowiedzieć na
modne ostatnio pytanie, jakie pojawia się
w mediach, a mianowicie pytanie o kryzys
współczesnej literatury niemieckiej. Jak
autor przyznaje, takie głosy wcale nie są do
końca bezzasadne, „chwilami może niepotrzebnie histeryczne”, jakkolwiek w konfrontacji ze współczesnymi mediami dochodzi do częściowego „obumierania homogenicznej kultury intelektualnej”, a tym
samym do zatracenia „amalgamizującej
funkcji kultury”. Norbert Honsza znajduje wytłumaczenie dla takiego postrzegania
współczesnej literatury: dzisiejsza produkcja literacka otrzymuje znacznie ostrzejsze
oceny niż literatura klasyczna, kanonizowana (reprezentowana np. przez Lessinga,
Heinego, Goethego czy Schillera), a świetni autorzy drugiej połowy XX wieku, tacy
jak Mann, Canetti, Grass czy Böll, zaczynają być doceniani dopiero po wielu latach.
To właśnie na przykładzie znakomitej twórczości Heinricha Bölla Honsza zwraca na
zasadzie paradygmatu uwagę na to, że o
całkowitym kryzysie współczesnej literatury niemieckiej nie może być mowy, tym
bardziej iż do dziś podejmowana jest w
utworach ostatnich lat niezwykle ważna
problematyka dotycząca Holocaustu, społeczeństwa skorumpowanego i bezwzględnego czy też odnosząca się do zmian społeczno-kulturowych w Niemczech po roku
1990.
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Na uwagę czytelnika zasługuje tekst
Anny Adamczyk, będący próbą analizy
ankiety „Perspektive Deutschland”, jaką na
szeroką skalę w ostatnich latach przeprowadził magazyn „Stern” przy współpracy
firmy konsultingowej McKinsey&Company, stacji telewizyjnej ZDF oraz dostawcy
usług internetowych AOL. Ankieta odnosiła się do życia współczesnych Niemców,
ich oczekiwań, nastawienia do instytucji
federalnych, partii politycznych, a także
badała stan nastrojów społecznych w związku z reformami socjalnymi, edukacyjnymi
oraz na rynku pracy. Podając liczne przykłady, autorka ciekawie komentuje wyniki
ankiet, kreśląc tym samym obraz podlegającego ciągłym zmianom współczesnego
społeczeństwa niemieckiego. Tekst Anny
Adamczyk powiązany jest tematycznie z
pracą Ewy Klimy i Patrycji Ratańskiej. Autorki opisują swoje wnioski z badań socjologicznych, przeprowadzonych przy współudziale studentów Wyższej Szkoły Studiów
Międzynarodowych w Łodzi, mających na
celu określić obraz współczesnych Niemców. Respondentami ankiet byli studenci
drugiego i piątego roku studiów dziennych
na kierunku stosunki międzynarodowe i
dyplomacja. Badania wykazały, że również
i dziś młodzi ludzie odbierają Niemca stereotypowo: m.in. jako wysokiego, schludnego blondyna o jasnej karnacji, bogatego,
pracowitego, nietolerancyjnego. Ich zda-

niem takie postrzeganie naszych sąsiadów
ciągle kształtowane jest przez przeszłe wydarzenia – wojnę i Holocaust.
Ważną część omawianej publikacji stanowią teksty poświęcone stosunkom polsko-niemieckim. Znajdziemy tu m.in. kompetentnie napisane prace Karola Fiedora o
współpracy przygranicznej, Anny Górajek
o organizacjach polonijnych w Niemczech
czy też pobudzający do dyskusji tekst Włodzimierza Stępińskiego W kręgu odmiennych
stanów świadomości. O potrzebie polityki historycznej III RP wobec niemieckiego renesansu pamięci.
Nie mogło tu zabraknąć komentarzy ostatnich wydarzeń, wywołujących liczne kontrowersje w społeczeństwie polskim: idei
powstania Centrum Przeciw Wypędzeniom, świadczeń dla polskich robotników
przymusowych i niewolniczych III Rzeszy
czy też wzajemnych roszczeń majątkowych.
Omawiana książka jest z pewnością
przedsięwzięciem bardzo udanym, pozwalającym nie tylko ugruntować stan dotychczasowych badań niemcoznawczych, ale
również umożliwiającym weryfikację dotychczasowego – czasami może zbyt stereotypowego – obrazu współczesnych Niemiec. Różnorodność tematyczna zamieszczonych tutaj tekstów świadczy z pewnością
o ogromnym wciąż zainteresowaniu problematyką polsko-niemiecką, co znajduje
wyraz w kompetentnie napisanych tekstach
również młodych naukowców.
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Wolfgang Bittner

Die Privilegien der einen sind
die Armut der anderen
Die radikalen Thesen des Karl Lauterbach

Karl Lauterbach: Der Zweiklassenstaat –
Wie die Privilegierten Deutschland ruinieren. Rowohlt Verlag, Berlin 2007,
220 S.
Hier nennt einer der führenden Sozialpolitiker Deutschlands, der SPD-Bundestagsabgeordnete Karl Lauterbach, Zahlen und
Fakten für das, was in den letzten Jahren in
vielen Bereichen als angebliche Reformen
der Bevölkerung zugemutet worden ist.
Eine erschütternde Bilanz. Lauterbach beschäftigt sich in seinem Buch „Der Zweiklassen-Staat“ mit vier Komplexen: Bildung, Medizin, Rentenversorgung und
Pflege. Und er kommt in allen Fällen zu
dem nachvollziehbaren Ergebnis, dass in
Deutschland die Privilegierten das Land
ruinieren, weil sie dafür sorgen, dass ihre
Privilegien auf Kosten der breiten Bevölkerung erhalten bleiben. Dabei sind Ihnen
nicht nur die zahlreichen Lobbyisten behilflich, sondern – und das ist der eigentliche ungeheuerliche Skandal – Regierung,
Bundestag und Länderparlamente.
Lauterbach ist glaubwürdig, auch wenn
er selber zahlreiche Privilegien genießt. Als
Mediziner und Direktor des Instituts für
Gesundheitsökonomie und Epidemiologie
an der Universität Köln sowie als Mitglied
der Legislative hat er Einblick in die komplexen gesellschaftlichen Systeme, die für
Außenstehende nur schwer durchschaubar
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sind. Denn zumeist fehlt es an der genauen
Kenntnis der Sachverhalte; obwohl dieses
ungute Gefühl, das Lauterbach mit „Zweiklassenstaat“ umschreibt, bei der weitaus
überwiegenden Bevölkerung mehr oder weniger ausgeprägt vorhanden ist. Die anderen gehören sowieso zu denen, die in Bildung, medizinischer Versorgung, Altersabsicherung und Pflege nicht zu knapp profitieren, und zwar dadurch, dass die nicht
privilegierte Mehrheit zurückzustehen und
außerdem noch den Hauptanteil für die Infrastruktur zu zahlen hat.
Nichtsdestoweniger – so schreibt Lauterbach – seien die meisten Deutschen nach
wie vor „der Überzeugung, dass Bildung
und Gesundheitsversorgung nicht vom
Einkommen abhängen sollten“, wohingegen die Amerikaner schon seit jeher glaubten „dass jeder für sich selbst verantwortlich sei und nur auf das Anspruch habe, was
er sich selbst verdient hat: die beste Behandlung für Wohlhabende, eine Basisversorgung oder weniger für Arme“. Ob auch
die vielen Armen in den USA derart ideologisch verblendet sind, ist zweifelhaft; dass
jedoch die deutsche Bevölkerung vielfach
noch dem Irrglauben an eine soziale und
gerechte Gesellschaft anhängt, ist unbestreitbar.
Lauterbach schreibt: „In der Tat sind
alle Bereiche unserer sozialen Sicherung
ungerecht, also neben dem Gesundheitswe-
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sen auch das Rentensystem und die Pflegeversicherung. Selbst der deutsche Arbeitsmarkt ist nicht neutral, sondern schreibt systematisch die durch das ungerechte Schulsystem bedingten Nachteile fort. Von der
Wiege bis zur Bahre wird in Deutschland
die Chancengleichheit verwehrt. Stattdessen herrscht der Zweiklassenstaat.“ Zwar
scheine unser Staat noch immer gerechter
als er ist, doch diese Illusion sei bald durchschaut. Und das berge die große Gefahr
nicht nur einer Schwächung der Wirtschaftskraft in sich, sondern darüber hinaus einer Unterhöhlung der Akzeptanz von
Demokratie. Ein Zweiklassenstaat, so führt
Lauterbach weiter aus, „fördert die moralisch niedrigsten Verhaltensweisen in seiner
Bevölkerung und hat gleichzeitig nicht die
moralische Autorität, sich darüber zu erheben“.
Daraus resultiert unter anderem die
Forderung nach einem Zwang zur Sprachförderung für Migrantenkinder sowie zur
verpflichtenden ganztägigen Vorschule für
Drei- bis Sechsjährige bei gleichzeitiger
Abschaffung der Hauptschule zugunsten
einer ganztägigen Gemeinschaftsschule
nach skandinavischem Vorbild. Lauterbach hält die Hauptschule in ihrer heutigen Form für einen Ort „der Vernachlässigung, Verrohung und Stigmatisierung der
Kinder der anderen“. Er geht sogar so weit,
für eine Frühförderung der Kleinkinder bis
zu drei Jahren einzutreten sowie für eine
akademische Ausbildung für Erzieherinnen.
Da fragt es sich allerdings, ob die studierten Erzieherinnen dann nicht lieber
auf die besser dotierten Lehrberufe umsatteln würden und ob schon Ein- und Zweijährige unbedingt in den „ErziehungsKnast“ gezwungen werden müssen, um
ihre spätere Leistungsfähigkeit (für Industrie, Handel, Verwaltung) zu erhöhen.
Nichts gegen eine Fachausbildung für die
Menschen, die unsere Kinder betreuen,
und überhaupt nichts gegen mehr Kinder-

gartenplätze. Ob allerdings alles verpflichtend und akademisiert sein sollte, ist fraglich.
Natürlich müssen wir bei den Kindern
anfangen, wenn wir uns eine gerechte und
soziale Gesellschaft wünschen, die wir in
der Tat nicht haben. Um jedoch einen Wandel im gesellschaftlichen Bewusstsein und
damit auch bei den Eltern der zu erziehenden Kinder herbeizuführen, dürfte ein
noch weiterer Weg zu beschreiten sein.
Denn Bildungsnotstand und Kulturferne
lassen sich nicht ohne ein grundsätzliches
Umdenken in Politik und Gesellschaft beseitigen. Davon aber sind wir meilenweit
entfernt.
Der ungebildete und perspektivlose
Arbeitslose entwickele sich nicht selten
vom Opfer zum Täter, und zwar gegenüber
seinen Kindern und zugleich gegenüber der
Gesellschaft, schreibt Lauterbach. Insbesondere Migrantenkinder ohne Schulabschluss
und ohne Ausbildung, die vom Sozialstaat
abhängig sind und ihn für ihr Überleben
brauchen, hassten diesen Staat und würden
zu einer potenziellen Bedrohung für die
Gesellschaft. Sie begönnen ihre „Karriere“
als Opfer dieser Gesellschaft und endeten
oft genug als Täter, weil sie ohne Perspektive ausgegrenzt seien.
Die Ausgrenzung weiter Teile der Bevölkerung wird besonders deutlich bei der
medizinischen Versorgung. Lauterbach:
„Der Verlierer dieses Systems ist der gesetzlich Versicherte – und die gesamte Gesellschaft durch den Niedergang der klinischen Forschung. Dabei wird fast die komplette Infrastruktur der Universitätskliniken von Beitragszahlern der Gesetzlichen
Krankenversicherung und aus Steuermitteln bezahlt. Stärker als alle anderen profitieren davon die zehn Prozent privat Versicherten.“
Außerordentlich informativ sind in diesem Zusammenhang die zitierten Stellungnahmen von Ärzten aus dem Internet-Forum www.facharzt.de, wo zum Beispiel von
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„Kasslern“ oder von „Chipsletten“ (gemeint sind Kassenpatienten) die Rede ist,
die „sich im Wartezimmer den Arsch plattdrücken“, von „Billigheimer-Kassen“
(AOK) oder von „Armenkässlern“, die nur
„die Zeit stehlen“ und denen ein „Tritt in
den Achtersteven“ gut täte. Kassenpatienten wortwörtlich als „unsere Gegner“, „diese feiste Unterschicht“, die man am besten
„verrecken“ lässt, damit mehr Zeit für Privatpatienten bleibt.
Das muss nicht kommentiert werden.
Ebensowenig, dass niedergelassene Ärzte
nach einer Erhebung des Statistischen Bundesamtes im Durchschnitt 10.500 Euro vor
Steuern und nach Abzug aller Personalund Praxiskosten verdienen, während der
durchschnittliche Arbeitnehmerbruttoverdienst bei 2.190 Euro liegt.
Als die vier stärksten Lobbygruppen in
der deutschen Gesundheitspolitik nennt
Lauterbach die Private Krankenversicherung, die Pharmaindustrie, die Tabakindustrie und nicht zuletzt die Kassenärztlichen
Vereinigungen, die über einen riesigen Verwaltungsapparat verfügen und nicht nur
nach Meinung Lauterbachs abgeschafft gehören. Er plädiert zu Recht für eine einheitliche Gebührenordnung für alle Patienten,
für eine vermehrte Einrichtung von Spezialkliniken und eine stärkere Arzneimittelkontrolle (53.659 verschiedene Medikamente sind auf dem Markt) sowie für
eine Reduzierung der zurzeit zirka 240
Krankenkassen auf 30 bis 50.
Bei der Altersversicherung müssen
dann in unserem System des Generationenvertrags nach Lauterbach die Erwerbstätigen „nicht nur die Lasten ihrer Elterngeneration tragen, sondern zugleich fürchten, dass ihnen später ein ähnliches Leistungsniveau weder in der Rente noch in
der Krankenversicherung zur Verfügung
stehen wird“. Doch auf Jahre hinaus subventionieren die armen Rentner noch die
reichen Rentner, weil sich die Höhe der
Rente an dem früheren Einkommen und
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der Beschäftigungsdauer orientiert und die
Besserverdienenden, deren Einzahlungen
nach oben begrenzt sind, nach der Statistik
im Durchschnitt einige Jahre länger leben.
Dass vom Staat zusätzliche private Absicherungen empfohlen werden, kann
nicht verwundern, wenn man weiß, wie viele „Volksvertreter“ in der Versicherungsbranche nebentätig sind. Diese Empfehlung gilt allerdings nicht für Beamte, die
auf Kosten des Steuerzahlers nicht nur eine
umfänglichere Krankenversicherung und
ärztliche Versorgung als die übrigen Arbeitnehmer genießen, sondern auch erkleckliche Pensionen. Während die durchschnittliche Rente in der gesetzlichen Rentenversicherung 769 Euro netto beträgt, liegt die
Beamtenversorgung bei 1.992 Euro netto.
Erst recht enttäuschend sind die Bedingungen in der Pflege. Zehn Jahre nach ihrer Einführung, schreibt Lauterbach, sei die
Pflegeversicherung mehr oder weniger pleite, sie werde völlig ungerecht finanziert, leide unter Ineffizienz und weise gravierende
Qualitätsdefizite auf. „Abgezockt und totgepflegt“. Auch hier profitieren Beamte,
die einen bis zu siebzigprozentigen Zuschuss zur Pflege erhalten. Lauterbach: „Es
hat den Anschein, als ob die Beamten Gesetze nur für sich und die anderen Privilegierten in Deutschland gemacht hätten.“
Das Bildungs- und Forschungssystem
in einer „massiven Dauerkrise“, eine angsterregende Zweiklassenmedizin, Rentenbetrug und Pflegenotstand – das sind kurz
gefasst Lauterbachs Thesen, die er mit Zahlen, Fakten und Beispielen aus der Praxis
untermauert. Zu jedem der genannten
Komplexe gibt es Reformvorschläge, die
fast alle vernünftig, aber wohl kaum durchsetzbar sind. Einerseits scheint Karl Lauterbach noch die Hoffnung zu haben, dass die
Ungerechtigkeiten und Schäden zu beseitigen sind, andererseits führt er uns das
Gemeinwesen, in dem wir leben, als durch
und durch verlogen und morbide vor. Das
ist umso deprimierender, als ihn niemand
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als durchgeknallten Linken, als Neidhammel oder Verschwörungstheoretiker diffamieren kann. Was also ist aus diesen Ausführungen eines Insiders zu lernen? Besser
reich und gesund, als arm und krank, wird
mancher sagen und sich damit schlitzoh-

rig auf die Seite der Privilegierten schlagen
wollen – wenn es denn möglich ist. Dabei
heißt es schon in der Bibel bei Salomon:
„Wer den Weg der Einsicht verlässt, begibt
sich in die Gesellschaft von lebenden Toten.“

Katarzyna Jedynakiewicz

O człowieku poszukującym europejskiego ducha – najnowsza polska
biografia literacka Klausa Manna
Irena Światłowska, Biografia człowieka poszukującego. Klaus Mann – Europejczyk, pisarz, bojownik antyfaszystowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007,
ss. 398.
Postać Klausa Manna – pisarza, publicysty
i aktywnego reprezentanta niemieckiej
emigracji antynazistowskiej – znana jest w
Polsce relatywnie wąskiemu kręgowi czytelników. Jego obecność na naszym rynku
wydawniczym datuje się praktycznie od lat
80., jako następstwo rezonansu ekranizacji
powieści Mefisto. Nakręcony na kanwie tego
utworu film Istvána Szabó (1981) zdobył
Oskara i nagrodę za scenariusz na festiwalu w Cannes. Mimo iż pierwsze prace literackie pisarza ukazały się w Polsce już w latach 30., dopiero sukces węgierskiego twórcy zapoczątkował skromną serię publikacji
prac autora Mefista. W powyższym świetle
nie może dziwić, że w środowisku polskich
historyków i historyków literatury losy najstarszego z synów Tomasza Manna stanowią od kilku lat frapujący temat badawczy.

Specjalistów dziejów Niemiec interesuje w
pierwszym rzędzie aktywność publiczna
Klausa Manna w okresie emigracji (19331949), literaturoznawców z kolei – jego koncepcje artystyczne, kontakty kulturalne,
pisarska wizja człowieka.
W nurcie tym mieści się również książka Ireny Światłowskiej, będąca próbą połączenia obu, wspomnianych wyżej, wątków
badawczych. Autorka postawiła sobie za cel
„[z]apoznanie czytelnika z życiem i działalnością Klausa Manna”, jego „propozycjami kształtowania stosunków społecznopolitycznych i międzyludzkich”, jak również „zachęcenie” (potencjalnych odbiorców) do lektury literackiego dorobku twórcy Mefista. Przyjęte przez Irenę Światłowską
zamierzenia badawcze uznać należy za ambitne i trudne do zrealizowania. Zasadniczy problem stanowi obszerność i wielowymiarowość dorobku Klausa Manna. Powyższy fakt utrudnił autorce objęcie pełnej
bazy źródłowej tematu. Odtwórczy charakter mają partie odnoszące się do emigracyjnej publicystyki twórcy Mefista, wykorzysta-
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nej głównie przez pryzmat analiz specjalistów przedmiotu. Znacznie ciekawszą część
pracy stanowi prezentacja literackiej aktywności pisarza. W materii tej Irena Światłowska wykazała zarówno merytoryczne
znawstwo, jak i umiejętność ujęcia problemu w atrakcyjnej dla czytelnika formie.
Fundament źródłowy książki tworzą
prace Klausa Manna, uzupełnione notatkami z dzienników pisarza oraz jego korespondencją. W ograniczonym stopniu wykorzystała autorka zapiski świadków epoki. Wśród wspomnień krewnych twórcy
Mefista zabrakło drugiej części pamiętników
Golo Manna (G. Mann, Erinnerungen und
Gedanken. Lehrjahre in Frankreich, wyd. H.M.
Ganger, W. Mertz, Frankfurt am Main
1999). Należy żałować, iż autorka monografii nie sięgnęła do zapisków George’a Hallgartena, Ericha Ebermayera, Hubertusa
von Löwensteina, Teresy Giehse czy Hansa
Habe. Wspomniane osoby znały Klausa
Manna, zaś ślad tych kontaktów odnaleźć
można na kartach pozostawionej przez
nich memuarystyki.
Zastrzeżenia metodologiczne budzi
włączenie do działu „literatura przedmiotu” tekstów mających ewidentnie charakter
źródłowy (pamiętniki Fritza Landshoffa
czy Hermanna Kestena). Podobną niekonsekwencję zaobserwować można w odniesieniu do bloku „studia o literaturze emigracyjnej”. Skoro w części tej znalazły się
prace na temat literatury i artystów w III
Rzeszy, tytuł działu nie oddaje w pełni jego
zawartości. Autorka książki posiłkowała się
w głównej mierze monografiami poświęconymi osobie twórcy Mefista. Zdecydowanie
słabiej wykorzystany został dorobek niemieckiej historiografii, szczególnie w kontekście prezentacji specyfiki środowiska
niemieckiej antynazistowskiej emigracji.
Nie czyniąc zarzutu z powyższego faktu,
należy jednak stwierdzić, iż obecny na kartach książki opis działalności wychodźczej
Klausa Manna ma charakter niepełny, a
miejscami powierzchowny. Obok partii
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rozbudowanych i pogłębionych źródłowo
(udział w kongresie pisarzy radzieckich,
reporterska podróż do ogarniętej wojną
domową Hiszpanii, redagowanie periodyku „Decision”) widoczne są luki (uczestnictwo w kongresie PEN w Barcelonie, działalność na rzecz przystąpienia USA do wojny) lub niedociągnięcia (złożoność problemu referendum w Saarze, specyfika służby
na froncie włoskim).
Z częścią tez autorki książki pozwalam
sobie polemizować. Trudno zgodzić się ze
stwierdzeniem, iż na paryskim kongresie
pisarzy w czerwcu 1935 roku twórca Mefista
poczuł „meandry jednej słusznej (czytaj:
socrealistycznej) sztuki”. Wydaje się, że problem ten docierał do pisarza w sposób wybiórczy, eskalując nie tyle przy okazji zjazdu, ile w trakcie debaty w periodyku „Das
Wort” na temat tak zwanego formalizmu.
W powyższym kontekście można też dodać, iż zawarta w pracy Ireny Światłowskiej
ocena poglądów Klausa Manna na temat
ZSRR i komunizmu jest nazbyt pochlebna. W szczególny sposób uwaga ta odnosi
się do kwestii reakcji pisarza na pakt Ribbentrop–Mołotow. Nie negując lewicowości zapatrywań twórcy Mefista i jego utopijnej wiary w zalety ustroju „nowej Rosji”,
należy stwierdzić, że nawet z perspektywy
roku 1939 możliwe było bardziej realistyczne spojrzenie na ówczesną politykę Kremla. Umiejętność tę wykazała nie tylko część
emigracyjnego środowiska komunistów
(Gustav Regler, Manes Sperber, Artur Koestler), ale także bliska zapatrywaniom
Klausa jego starsza siostra, Eryka Mann.
Niektóre opinie autorki książki budzą
wątpliwości. Za przykład posłużyć może
wywód na temat bogatej tradycji emigracyjnej niemieckiego świata kultury przed rokiem 1933. Tymczasem w świetle ustaleń
historyków zjawisko wychodźstwa środowisk intelektualnych miało w dziejach Niemiec charakter jednostkowy i sporadyczny.
Większość oponentów politycznych władzy wybierała bądź postawę dostosowaw-
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czą, bądź przysłowiową „emigrację wewnętrzną” (casus Henryka Manna w latach
1914-1918). Dopiero skala restrykcji zastosowanych przez nazistów w pierwszych
miesiącach po dojściu do władzy (kryterium światopoglądowe, rasowe i artystyczne) pociągnęła za sobą – niespotykaną w
dziejach tego kraju – falę emigracji.
Właśnie tradycja stronienia od świata
polityki zaowocowała trendem pasywnej
akceptacji reżimu Hitlera. W powyższym
kontekście nieprzekonująco wypada polemika autorki z tezą Alexandra Stephana o
braku „akcji protestacyjnych” w niemieckim środowisku kulturalnym. Argumentacja, iż dowodem oporu stała się aktywność literackich wychodźców, przeczy logice. To właśnie z powodu ambiwalentnej
lub oportunistycznej postawy kolegów,
nieprotestujących w obliczu czystek, osoby te zmuszone były opuścić kraj, tracąc
przy okazji podstawy egzystencji i rodzimy rynek czytelniczy.
Na tle analizy emigracyjnej aktywności
Klausa Manna zdecydowanie lepiej wypadają partie prezentujące go jako człowieka
i pisarza. Inspirujące w powyższym kontekście są rozdziały I-III, poświęcone dzieciństwu, edukacji i pierwszym próbom literackim twórcy Mefista. Rozważania Ireny Światłowskiej oparte zostały na rozległej bazie
źródłowej, wzbogaconej następnie o własne
refleksje autorki. Ciekawych przemyśleń
dostarczają rozważania na temat niemieckiego stylu wychowywania dzieci i specyfiki rozwiązań stosowanych w domu Klausa
Manna (Katia Mann jako „żydowska”, to
jest opiekuńcza matka). Bogaty materiał
przynosi również analiza wczesnej twórczości autora Mefista, poprzez pryzmat poszukiwania przezeń artystycznych wzorców i
tożsamości. W powyższym kontekście zabrakło jedynie szerszego odniesienia do
problemu tak zwanej lost generation – pokolenia dorastającego w latach Wielkiej Wojny i kontestującego tradycje ojców. Zjawisko alienacji i odrzucenia mieszczańskich

norm wykraczało poza obszar Niemiec,
dotykając także państwa zwycięskie: Francję czy Stany Zjednoczone.
Interesującą część monografii stanowi
rozdział V, przedstawiający schyłek życia i
aktywności Klausa Manna (1945-1949).
Obok rozważań na temat stosunku pisarza
do powojennego porządku świata czy kwestii winy Niemców za zbrodnie nazizmu w
partii tej poruszony został problem braku
relacji twórcy Mefista z powojennym środowiskiem niemieckich pisarzy i publicystów
(czasopismo „Der Ruf”, „Grupa 47”).
Mimo iż sama autorka książki stroni od
jednoznacznej interpretacji powyższego
faktu, zgromadzony przez nią materiał
potwierdza tezę o jednoznacznym désintéressement Klausa Manna wobec nowych zjawisk
w niemieckiej literaturze.
Bezsprzecznie najlepszą – w warstwie
analitycznej – częścią pracy jest rozdział VI,
zatytułowany Syzyfowe wysiłki pisarza Klausa
Manna. Przedmiotem badań Ireny Światłowskiej stała się spuścizna twórcy Mefista, traktowana nie tyle w kontekście literackim, ile
w płaszczyźnie autobiograficznej pisarza.
Mimo iż autorka książki odwołuje się często do ustaleń znawców przedmiotu, jej rozważania wzbogacają obraz osobowości Klausa Manna, zarówno jako przedstawiciela niemieckiej emigracji, jak i nękanego problemami egzystencjalnymi człowieka.
Niewątpliwy atut monografii Ireny
Światłowskiej stanowi język pracy – precyzyjny, klarowny i łatwy w lekturze. Niewielkie zastrzeżenia budzi nadmiernie rozbudowana ornamentyka tytułu książki i brak
cudzysłowów w odniesieniu do używanych
przez autorkę określeń (zdrada Weimaru,
Inne Niemcy). Informacyjne walory monografii podnoszą obszerne i wartościowe
merytorycznie przypisy. Do usterek na kartach rozprawy należą potknięcia natury faktograficznej:
– Erich Mühsam nie poniósł śmierci w
„kazamatach Gestapo”, tylko w KL Oranienburg;
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– Escape to Life nie powstała w 1937 roku,
bo zamysł jej napisania pojawił się dopiero
w początkach 1938 roku;
– piętnowanie Klausa Manna mianem
„agenta Kremla” (1948) nie miało związku
z maccartyzmem, bowiem senacka podkomisja Josepha McCarthy’ego powstała dopiero w 1952 roku;
– Gustaf Gründgens nie mógł „wrócić
(bardzo wcześnie) z niewoli w ZSRR”. Pierwowzór powieści Klausa Manna aresztowa-

ny został przez Rosjan w czerwcu 1945 roku
w Berlinie. Do marca 1946 roku przebywał
w obozie internowania w Jamlitz koło Cottbus.
Niezależnie od wymienionych wyżej
usterek książka Ireny Światłowskiej stanowi wartościowy wkład do badań zarówno
dziejów emigracji literackiej z Niemiec, jak
i frapującego życia jednego z istotnych reprezentantów tego środowiska – Klausa
Manna.

Norbert Honsza

Wybór szkiców Marka Zybury
Querdenker – Vermittler – Grenzüberschreiter. Beiträge zur deutschen und polnischen Literatur- und
Kulturgeschichte. Mit einem Vorwort von Jürgen
Joachimsthaler, Neisse, Dresden 2007, 387 S.
W ramach publikacji Centrum Willy
Brandta we Wrocławiu ukazały się zebrane
prace germanisty i niemcoznawcy Marka
Zybury, publikowane na przestrzeni lat
1988-2006. Wachlarz tematyczny owych
publikacji jest wyjątkowo szeroki i obejmuje m.in. szkice o Ludwigu Tiecku, Justinusie Kernerze, Gerharcie Hauptmannie,
Auguście Scholtisie, ale również o Marku
Hłasce, Józefie Mackiewiczu i Witoldzie
Gombrowiczu. Ponadto tom zawiera kilka
rozpraw recepcyjnych (Die Rezeption der Gegenwartsliteratur der deutschsprachigen Länder in
Polen, Hundert Jahre polnische Rilke-Rezeption)
oraz prace z pogranicza niemcoznawstwa i
kulturoznawstwa (Deutsche ‘Wohnpolen’ in der
alten Adelsrepublik, Krzyżak – Zur Entstehung des
negativen Deutschenbildes, Der Umgang mit dem
deutschen Kulturerbe in Schlesien nach 1945).
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Marek Zybura jest badaczem o dobrym
piórze i wyjątkowo szerokich zainteresowaniach intelektualnych, którego przekazy
adresowane są zarówno do znawców, jak i
szerszego czytelnika. Zależy mu na rozbiciu pokutujących w społeczeństwie polskim stereotypów wokół nieraz trudnych i
kontrowersyjnych stosunków polsko-niemieckich. Wątek ten słusznie eksponuje w
swojej przedmowie Jürgen Joachimsthaler,
podnosząc m.in. kwestię badań owych wątków już w latach 80. W tej mierze dołączył
Zybura – o czym autor przedmowy nie pisze – do znakomitych badań, prowadzonych m.in. przez „szkołę poznańską” i inne
ośrodki akademickie w Polsce.
Pomieszczone w tomie szkice mają zróżnicowany ciężar gatunkowy, co jest w pracach pisanych na przestrzeni wielu lat rzeczą normalną. W rozprawach o Tiecku,
Kernerze, Hauptmannie czy Scholtisie jest
Zybura „rasowym” filologiem, rzetelnie i
wiarygodnie dokumentującym fakty i
ostrożnie wyciągającym wnioski ze stawia-
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nych hipotez badawczych. Inne szkice,
choćby o Panoramie Racławickiej czy o
polskich tłumaczeniach Gellerta, czyta się
jako wręcz zamierzone „marginalia”, mogące wiele powiedzieć o tak błyskotliwym
interpretatorze zjawisk literackich i kulturowych, jakim jest Marek Zybura.

Otrzymaliśmy tom ważny, merytorycznie pojemny oraz intelektualnie kuszący.
Zachęcamy naszych czytelników do szerszej egzegezy.

Stephan Wolting

Alles schon einmal da gewesen
oder doch noch nicht
„Ich wette, dass Thomas Gottschalk nicht weiß, dass seine Show
„Wetten, dass“ zum Thema der Literatur geworden ist.“
Bemerkungen zu Wolf Haas’ Roman: Das
Wetter vor 15 Jahren. (Hamburg: Hoffmann
& Campe. 2006)
Der Autor Wolf Hass, ursprünglich von
Beruf Werbetexter, schreibt eigentlich Kriminalromane, durch die er bereits eine gewisse Popularität erlangt hat, die so weit
geht, dass er in Österreich ein Star ist – es
kennt ihn dort fast jeder –, während sich
in Deutschland sein Ruhm erst so allmählich ausbreitet. In einer Sonderausgabe
wurden jetzt alle Romane seines schon fast
legendären Kommissars Simon Brenner herausgegeben: Die 6-Brenner-Romane. Neuauflage, Hamburg: Hoffmann & Campe 2006.
In vieler Leser- und Kritikermunde ist
aber vor allem sein 2006 erschienener Roman Das Wetter vor 15 Jahren (wofür er den
mit 25.000 Euro dotierten von der Stadt
Braunschweig und dem Deutschlandradio

alle zwei Jahre vergebenen Wilhelm-RaabeLiteraturpreis erhielt). Die Jury war der
Meinung, dass Haas einer der schönsten
Romane des „Komischen Genres“ gelungen sein: „Aus einem Dialog über das Machen eines Romans entwickle sich ein
handlungsstarker, figurenreicher, witziger
und komischer Roman, der den Leser
schließlich traumwandlerisch sicher ergreife und mitreiße. Diese Kunst, aus der
Literaturreflexion Hochdruckliteratur zu
entwickeln, ist einmalig.“
Die Form des Romans ist gänzlich neu
und eine rasante Widerlegung des modernen Glaubensbekenntnisses, alles sei schon
gemacht worden und man könne es nur
noch mehr oder weniger gut variieren.
Auch in diesem Werk sind wieder Elemente des Kriminalromans enthalten. In Form
eines Interviews zwischen dem (fiktiven)
Autor Wolf Haas und einer Literatur-
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kritikerin (Textbeilage) wird ein Spiel um
Erinnertes, Erfundenes und das Problem
des mündlichen Erzählens wird selbst
thematisiert in Form eines fiktiven Gesprächs über einen Roman, der nie geschrieben wurde.
Die Art der literarischen Verfremdung
ist hier also so weit gegangen, dass kein reales Gegenstück zum besprochenen Roman
mehr besteht. Man könnte vielleicht daraus den Schluss ziehen, den der Autor nahe
legt und vorführt: Man muss kein Werk
mehr schaffen, es muss nur noch darüber
gesprochen werden (eine Idee, die wiederum nicht so neu ist, es sei etwa an den Wiener Kaffeehausliteraten Anton Kuh (erinnert, den Kurt Tucholsky einen „Sprechsteller“ nannte). Und dieses Interview mit
dem Autor, in dessen Verlauf sich die Geschichte erst entwickelt, wird hier vorgeführt. Es beginnt wie folgt (Literaturbeilage und Wolf Haas sind den gesamten Text
hindurch fett gedruckt): „Erster Tag Literaturbeilage Herr Haas, ich habe lange hin
und her überlegt, wo ich anfangen soll.
Wolf Haas Ja, ich auch. Literaturbeilage Im
Gegensatz zu Ihnen möchte ich nicht mit
dem Ende beginnen, sondern – Wolf Haas
Mit dem Ende beginne ich streng genommen ja auch nicht. Sondern mit dem ersten
Kuss. Literaturbeilage Aber es ist doch
ürgendwie (kein Druckfehler, wird im
Buch so geschrieben, SW) das Ergebnis der
Geschichte, die Sie erzählen. Oder meinetwegen der Zielpunkt, auf den alles zusteuert. Streng chronologisch gesehen würde
das an den Schluss der Geschichte gehören.
Ihr Held hat fünfzehn Jahre auf diesen
Kuss hingearbeitet. Und am Ende kriegt er
ihn endlich. Aber Sie schildern diese Szene
nicht am Schluss, sondern ziehen sie an den
Anfang vor.“ (Das Wetter…, S. 5).
Neben dieser Art von Verfremdung (daneben werden noch jede Menge mündliche
regionale, vorwiegend Wiener Sprachfärbungen mit eingebracht) ist es ebenfalls
schon einiger Maßen befremdlich, dass die
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Hauptfigur mit dem sprechenden Namen
Vittorio Kowalski seit fünfzehn Jahren das
Wetter in einem österreichischen Alpendorf studiert: Das Wetter, jenes flüchtigste
aller Phänomene, das Menschen eigentlich
nur in Bezug auf die Zukunft (in den ARDTagesthemen im Ersten Deutschen Fernsehprogramm heißt es beispielsweise: „Das
Wetter von morgen“), evtl. noch auf die
Gegenwart, aber keinesfalls in Bezug auf die
Vergangenheit interessiert (vgl. auch: Das
Wetter…. S. 13: Wolf Haas „Aber wie war das
Wetter gestern, oder vor fünfzehn Jahren?
Das interessiert im Grunde kein Schwein.“).
Da muss doch mehr dahinter stecken. Und
in der Tat rollt Haas in Form dieses oben
erwähnten fiktiven Gesprächs eine (Kriminal-) Geschichte auf, die es in sich hat (wie
sollte man es von einem „ehemaligen“
Krimiautor auch anders erwarten). Diese
Geschichte hat zudem viele Ingredienzien
des Liebesromans, des Unterhaltungsromans, des Medienromans und eines Romans über den Roman eben bzw. über die
Literatur.
Die Story ist zum einen schnell erzählt,
zum anderen dennoch sehr verwoben und
sie wird keineswegs so chronologisch wie
im Folgenden wiedergegeben. Man könnte fast in Anspielung an Jean Paul über die
allmähliche Rekonstruktion des Falles
durch das Reden darüber sprechen. Überhaupt kommt der Roman recht redeselig
daher. Streng genommen wird nicht erzählt, sondern geredet, worauf noch zurück
zu kommen sein wird. Gerade das Medium
Fernsehen zeichnet sich ja durch große
Redseeligkeit, etwa in Talk-Shows, Interviews auf, was von Haas hier ganz bewusst
zum Thema gemacht wird.
Haas hat in der ARD-Sendung Druckfrisch (Moderation: Denis Schenk) betont,
dass er daran interessiert ist, etwas zu Literatur zu machen, was eigentlich nicht
literaturfähig ist (das Wetter, das Fernsehen,
die Unterhaltung in Form von „Wetten
dass o. ä.).
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Jener erwähnte Vitorio Kowalski stammt
aus dem Ruhrgebiet (er besitzt einen italienischen Namen und ist ein Nachfahre polnischer Einwanderer im Ruhrgebiet) und
fährt jedes Jahr mit seinen Eltern im Sommerurlaub in jenes kleine österreichische
Dorf (Farmach), wo er sich in einem Sommer (nämlich dem vor 15 Jahren) in Anni,
die Tochter des Chefs der lokalen Bergrettung verliebt. Um Schutz vor einem Unwetter zu suchen verschanzen sich die beiden in eine alte Berghütte, an die nach kurzer Zeit Vitorios Vater klopft, den sie nicht
hereinlassen und der im Unwetter umkommt. Natürlich wäre Haas nicht der anspruchsvolle Kriminalautor, wenn die Geschichte nicht noch mehr doppelte und
dreifache Böden gewänne, was hier nur angedeutet werden soll, um dem Leser nicht
die Spannung zu nehmen. Die Verwicklungen der Berghütte und des Todes des Vaters
sind natürlich weitreichender als die beiden
in diesem Moment glauben, die Schuldfrage wird ausgedehnt (auf die die beiden zunächst exklusiven Anspruch zu haben glauben schienen), kurz es wird in bester Krimimanier eine Geschichte entwickelt, die sich
vor 15 Jahren ereignete und die der Aufklärung harrt. Aber das ist nur ein Strang der
Erzählung.
Ein anderer Strang der einen Erzählung
(ein weiterer Strang der Erzählung wäre das

viertätige Interview des Autors Haas mit
der Journalistin und die Reflexionen über
Literatur, Kunst, Philosophie und RomanSchreiben) ist der Auftritt von Kowalski bei
„Wetten, dass“, der erfolgreichsten europäischen Shows, die hier nicht weiter erklärt
werden muss, dass er sogar Wettkönig wird
und dass in diesem weit entfernten österreichischen Berg- und Feriendorf eine Frau
deshalb über ihn und sich weint: Anni.
Vitorio erhält von ihr nach dem Auftritt
eine Postkarte, von der sich aber bald herausstellt, dass sie gefälscht ist, er fährt in das
Bergdorf und erfährt, dass Anni im Begriff
ist, seinen „Erzfeind“ aus sommerlichen
Tagen und alten Peiniger Lukki zu heiraten. Vitorio versucht natürlich alles, die
Hochzeit zu hintertreiben, landet schließlich wieder in der Hütte und bis zum
Schluss weiß man nicht, ob alles noch ein
gutes Ende im Sinne von Vitorio nimmt.
Haas ist ein äußerst kurzweiliges, amüsantes und geistreiches Stück Literatur gelungen, nach dessen Vorbildern man wird
lange suchen müssen. Das Außergewöhnliche dieses Werks liegt nicht zuletzt darin,
dass er auf höchst vergnügliche Weise den
Literaturbetrieb, aber auch den Öffentlichkeitswahn zum Thema macht, sich dabei
aber zugleich damit dazu „bekennt“, selbst
ein Teil dessen zu sein.
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Janina Gesche

Lyrische Spaziergänge in Danzig
Willibald Omankowski / Omansen, Danzig zur Nacht. Gdańsk nocą. Gedichte.
Wiersze. Ausgewählt und Herausgegeben /
Wybór i redakcja Andrzej Kątny, Jens
Stüben. Oficyna Wydawnicza „Atut” –
Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe,
Neisse Verlag Wrocław – Dresden 2007, 336
S.
Wer war Willibald Omankowski / Omansen1 ? Geboren am 24. März 1886 in Danzig und von Beruf Lehrer arbeitete er zunächst an verschiedenen Schulen in Danzig und Umgebung. Erste Gedichte veröffentlichte er im Jahre 1910 in den Danziger
Zeitungen, wo er später auch kurze Erzählungen und Skizzen unterbrachte. Daneben war er als Theater-, Musik- und Kunstkritiker für die sozialdemokratische Tageszeitung „Danziger Volksstimme“ tätig. In
den Jahren 1919-1933 nahm Omankowski
eine bedeutende Rolle im Kulturleben
Danzigs ein. Als Sozialdemokrat kommunalpolitisch engagiert, wurde er Mitglied
der Danziger Kommunalvertretung Volkstag, des Landesparlamentes der Freien
Stadt. Als Angehöriger seiner Fraktion
blieb er Stadtverordneter bis 1932. Kein
überzeugter Anhänger der neuen politischen Richtung zog er sich während der Na1
Bei dem Namen Omansen handelt es sich
um eine offizielle Namensänderung, die 1939
erfolgte. Alle danach verfassten Texte erschienen
unter dem Namen „Willibald Omansen“. Vgl.
dazu: Willibald Omankowski / Omansen, Danzig zur
Nacht. Gdańsk nocą. Gedichte. Wiersze. Ausgewählt
und Herausgegeben / Wybór i redakcja Andrzej
Kątny, Jens Stüben, 2007, S. 314–315.
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ziherrschaft in Danzig aus Politik und öffentlichem Leben zurück. Nach dem Kriege arbeitete Omankowski erst als Lehrer in
Königstein im Taunus und später als Leiter des Kulturressorts der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Nach seiner Pensionierung
zog er sich nach Berlin-Wannsee zurück, wo
er bis zu seinem Tode am 5. Juli 1976 lebte.
Der Lebenslauf des Dichters wird als ein
Beispiel für ein tragisches Einzelschicksal
angesehen aufgrund von Verstrickungen
und Konflikten von und mit historischen
Ereignissen und politischen Entwicklungen.
Omankowskis Anfänge als Lyriker lagen in der Neuromantik und im Symbolismus. Dichterische Vorbilder waren für
ihn u. a. Joseph von Eichendorff, Rainer
Maria Rilke, Stefan George und Hermann
Hesse. Seine über 250 Gedichte erschienen
in vier Gedichtbänden: Rosen im Reif (1912),
Die Windharfe (1920), Danzig. Antlitz einer alten Stadt (1924), Der Fackelträger (1925). Der
Druck der 1947 für die Veröffentlichung
vorbereiteten Gedichtsammlung Trost und
Traum kam nicht zustande. Die spätere Suche nach einem Verleger blieb erfolglos.
Die Zeiten hatten sich geändert, und mit
der modernen Lyrik konnten Omankowskis Gedichte nicht mehr konkurrieren. Einige der nach dem Zweiten Weltkrieg
entstandenen Gedichte und Erzählungen
publizierte der Dichter in den Zeitungen
und dem Heimatschrifttum der Vertriebenenorganisationen, ein Großteil seines
späteren Schaffens blieb jedoch unveröffentlicht und somit einem breiteren Publikum verborgen. Auch noch heute – im Jah-
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re 2007 – stellt sich heraus, dass bei elektronischer Suche das Stichwort „Willibald
Omankowski“ nur sehr wenige Eintragungen zutage fördert. Dies gilt sowohl für sein
Werk als das des bedeutendsten Danziger
Lyrikers seiner Zeit, als auch für die ihm
gewidmete Sekundärliteratur. Es scheint
also so zu sein, dass sein Schaffen nahezu
unbekannt ist. Auch die germanistische
Forschung hat sich Omankowski / Omansen bis heute wenig angenommen.
Mit Erscheinen des Bandes Danzig zur
Nacht. Gdańsk nocą. Gedichte. Wiersze (2007),
der von Andrzej Kątny und Jens Stüben
herausgegeben wurde, könnte sich diese
Situation ändern. Dank der vorliegenden
Sammlung, die aus dem Anlass des 120. Jahrestages der Geburt und des 30. Jahrestages
des Todes von Willibald Omankowski /
Omansen erscheint (S. 11), bekommt der
Leser zum ersten Mal eine umfangreiche
Lyrikauswahl dieses Autors in die Hand.
Sie enthält neben früher publizierten auch
eine Anzahl von bisher unveröffentlichten
Gedichten, die, neben zahlreichen Texten
und Fotos, den beiden Herausgebern von
der Schwiegertochter des Dichters Renate
Omansen und dessen Enkelin Martina
Omansen (beide Berlin) zur Verfügung gestellt wurden. Die Sammlung sei „primär
als wissenschaftliche Studienausgabe gedacht“, obwohl auch „Poesieliebhaber auf
ihre Kosten kommen“ (S. 11), wie es im
Vorwort heißt. Einige der im Band enthaltenen Gedichte werden auch in polnischen
Übersetzungen angeboten, die von den namhaften polnischen Übersetzern Agnieszka K.
Haas, Krzysztof Lipiński und Zdzisław
Wawrzyniak stammen.
Die Herausgeber Andrzej Kątny – Universität Gdańsk – und Jens Stüben –
Bundesinstitut für Kultur und Geschichte
der Deutschen im östlichen Europa an der
Carl-von-Ossietzky-Universität Oldenburg
– haben sich die Arbeit an dieser Sammlung geteilt: die eher literaturwissenschaftlich-philologischen Aufgabenstellungen

und die Archivrecherchen übernahm Jens
Stüben, für die Gestaltung und technische
Realisierung war Andrzej Kątny verantwortlich. Der Band, verlegerisch einwandfrei präsentiert, erfreut nicht nur germanistische Leser. Sehr schön und sorgfältig in
der Oficyna Wydawnicza ATUT Wrocław
und im Neisse Verlag herausgegeben, lädt
schon das Umschlagbild – Artur Bendrat,
Sankt Marien in Danzig mit der Jopengasse
– zum Studium ein. Auch die zahlreichen
Danzig-Abbildungen im Buch, die aus den
Sammlungen der Hauptbibliothek der
Universität Gdańsk, der Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk und des Westpreußischen Landesmuseums in Münster
stammen, stellen gelungene Ergänzungen
zur behandelten Thematik dar.
Die vorliegenden Gedichte sind den
bereits erwähnten vier in den zwanziger Jahren veröffentlichten Sammlungen entnommen, darauf folgen die für den Band Trost
und Traum (1947) vorgesehenen Gedichte.
Die zwei letzten Kapitel enthalten Gedichte
in Einzelveröffentlichungen und Gedichte in Manuskripten und Typoskripten. Der Band Danzig.
Antlitz einer alten Stadt (1924) und der
Typoskript Trost und Traum (1947) wurden
vollständig abgedruckt, wie die Herausgeber in Zur Edition (in deutscher und polnischer Sprache) informieren. Umfassende
Erklärungen (in deutscher Sprache) sowohl
zur Schreibweise, als auch zu handschriftlichen Korrekturen des Autors befinden
sich in Anmerkungen (S. 251–285). Die wesentlichen Informationen über den Dichter –
sein Leben und Schaffen – sind dem deutschen Nachwort von Jens Stüben zu entnehmen. Abschließend findet der Leser noch
ein deutsch-polnisches Abbildungsverzeichnis (S. 323–325), eine Zusammenstellung
der Anfangszeilen und Überschriften sowie
ein Verzeichnis der Gedichte in polnischer
Übersetzung (S. 326–334) und die Profile
der Herausgeber.
Der Titel des Bandes Danzig zur Nacht.
Gdańsk nocą. Gedichte. Wiersze verdeutlicht die
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immer wiederkehrende Thematik Omankowskis – Danzig. Kein Motiv hat er in den
hier präsentierten Gedichten so vielfach variiert wie seine Geburtsstadt. Ein Gedicht
mit genau diesem Titel veröffentlichte der
Dichter bereits im Jahre 1920. Dort erscheint die Stadt als Gegenstand der Träume und Sehnsucht eines im Krieg kämpfenden lyrischen Ichs und als Spender von
Glück, Geborgenheit und Kraft: „In deine
Stille tauche ich betend ein, / wenn Silber
tropft von deiner Türme Schweigen, / Es
schmiegen meiner Träume bunte Reigen /
verliebt wie Laub sich dir um Erz und Stein.
/ Ich bin dein Glück und Gram, dein Ja und
Nein, / nur dieses Antlitz brauchst mir zu
zeigen; / so sah ich’s oft aus Gas und Feuer
steigen / im Feld, um wieder froh und fest
zu sein.“
Der Stadt widmete Omankowski den
Lyrikband Danzig. Antlitz einer alten Stadt
(1924), der von der damaligen, nicht nur
lokalen, Kritik ausgesprochen positiv begrüßt wurde. Den Zyklus eröffnet das Gedicht Stadt zur Nacht, das dort wie ein Auftakt steht, eine Einladung zu einer Wanderung durch Danzig und dessen Umgebung:
„Beglücken will ich dich, / Irrfahrer, der auf
grausamem Meere schwimmt, wenn du zu
mir kommst zur Nacht, / wie das Weib, das
dich kühl im weißen Schoß aufnimmt, /
wie die Mutter, die mit stärkendem Mahle
wacht: / komm zu mir, Lebensjauchzender,
/ komm zu mir, Schmerzbruder, / kommt
alle zu mir zur Nacht!“
Als Flaneur durchstreift Omankowski
zu nächtlicher Stunde seine Stadt, deren
Jahrhunderte alte Schönheit ihn fasziniert.
Wir folgen dem lyrischen Ich in seiner
Wanderung durch Danzigs Altstadt und
Rechtstadt, machen halt an Kirchen –
Sankt Marien, Sankt Johann, Sankt Nicolai
– und Gebäuden – dem Patrizierhaus, dem
Kanzelhaus, dem Uphagenhaus – und beenden unseren Spaziergang am Meer.
Was ist es für ein Danzig, das wir hier
erleben dürfen? Wir begegnen der Stadt
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vorwiegend nachts und erleben eine geheimnisvolle, nahezu verzauberte Welt. Die
Nacht als Motiv verleiht den Gedichten
abgeschiedene Ruhe und schafft Raum für
die Entfaltung der Seele. Die Nacht als eigentliche Welt des Ich verkörpert seine
Sehnsucht, Freiheit und Individualität.
Dieses Motiv kommt bereits in Omankowskis früheren Gedichten vor: Sinkender
Abend, Unterm Abend, Notturno, Nacht an der
Weichsel, Traum durch die Winternacht (alle aus
der Sammlung Rosen im Reif, 1912).
In Frauengasse sucht das Ich nach Geborgenheit und der „Einsamkeit der Insel“,
ähnlich wie in Müllergewerkhaus, wo von
„Inselglück und Ruh“ und „Traum“ gesprochen wird. Das Gefühl von Einsamkeit
und Entspannung ermöglicht dem Ich ein
tieferes Erleben der Stadt und ihrer Schönheit, wenn alle städtischen Laute und Geräusche ausgeblendet sind. Im Uphagenhaus
beginnt mit der Einladung: „Komm, tritt
ein! Doch tritt leise ein, / dass du hörst, wie
die gelbliche Stille / seufzt, dass du siehst,
wie der bleichende Schein / alter Seiden
mehr ist als Hülle … .“ Um Ruhe zu finden, tritt das Ich auch in die Kirche Sankt
Nicolai ein: „mein Herz ersehnt nur Stillesein“. Im stillen Gebet verweilt es auch In
Sankt Johann. Das Ich ist stets allein und begegnet mit Schwermut den alten, sterbenden Bauten: „Aber die Kirchen haben das
alte Lied nicht mehr, / und ihr Alter liegt
auf ihnen wie eine große Last“ (Aber die Kirchen). Auch manches Haus, wie z. B. das
Müllergewerkshaus verbirgt sich scheu, „als
wollt es sich aufs Sterben vorbereiten.“
Während seines Spaziergangs möchte das
Ich etwas mehr über die Stadt, ihre Vergangenheit und Geheimnisse erfahren und
begibt sich in die Peinkammer, wo es die
Antwort bekommt: „Es könnte sein, / dass
du der Auserwählte bist, / dem alle hundert
Jahr erschließt / zu flüchtiger Zwiesprach
sich der tote Stein.“ (In der Peinkammer).
Die grünen Bäume rufen beim Ich die
verlorene Liebe in Erinnerung (Große Allee)
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und die Wälle zu beiden Seiten des Hohen
Tores, die es als Kind noch kannte und die
es nicht mehr gibt, wecken das Gefühl der
Vergänglichkeit auf (Die Wälle). Die Stadt
verliert ihren großstädtischen Charakter
und bekommt märchenhafte Züge. Häufig
wird sie zur Sehnsucht nach der verlorenen
Welt der Kindheit, dann wieder vermischt
sich in ihr die Alltagsrealität mit der
Märchenwelt. Das lyrische Ich versinkt in
stiller Betrachtung der Stadt. Durch das
Motiv der Nacht wird eine ruhige, dunkle
Stimmung erzeugt.
Wenn die Route die Küste erreicht, ist
der Dichter mit der Natur und ihrer Schönheit im Einklang: „Das Meer hat ausgeschlafen. Das Meer ruht kalt und weit. /
Auf schwarzblaugrünen Seiden zittert noch
Dunkelheit.“ (Meermorgen), oder: „Sei nicht
mehr traurig: Komm und sieh, / wie über
den Dünen der Mond aufgeht“ (Am Meer).
Die Ostsee wird als ruhig, friedlich und
ungefährlich dargestellt. Diese Gedichte
halten Momenteindrücke fest, rufen Bilder
und Erinnerungen auf. In Nacht an der Weichsel schließlich hat das Ich seinen Spaziergang beendet und knüpft in stimmungsvoller Weise an das erste Gedicht der Sammlung an, in dem die Gefühle gegenüber der
Heimatstadt so deutlich zum Ausdruck
kommen: „Heimat zur Nacht! Wer liebt
dich nicht! / Wer dich nie sah. – Mensch,
kehre um!“
Lobgesänge auf Danzig eben dieser Art
findet man – in verschiedenen Ausprägungen – in allen Schaffensperioden des Dichters wieder. Omankowski fühlt sich mit
seiner Stadt verbunden, sie ist seine Heimat. Nach dem Ersten Weltkrieg, nach der
Gründung der Freien Stadt empfindet der
linksorientierte Dichter, ähnlich wie die
Danziger Deutschen, eine Bedrohung. Diese Gefühle bringt er zum Ausdruck, wenn
er z. B. den Turm der Kirche Sankt Marien
mit einer sich nach oben streckenden Faust
vergleicht, die als Symbol von „Nichtweichen“ betrachtet werden kann (Sankt

Marien), oder wenn in einem anderen Gedicht das Krantor von oben auf die „von
fremder Art verseuchte“ Stadt schaut (Das
Krantor). Dies bewegt sich jedoch im Bereich
der Andeutung. Wer wem nicht weichen
sollte, ebenso wie die Art des Fremden
bleibt offen. Derartige Formulierungen
können ein Ausdruck der politischen Situation in der Freien Stadt sein und
müssten dann in diesem Kontext gesehen
werden.
In dem 1942 in der Monatsschrift „Der
Deutsche im Osten“ veröffentlichten Gedicht Nacht über Danzig ist von Krieg nichts
zu spüren. Die Stadt ruht friedlich wie von
der Außenwelt abgeschirmt, im Einklang
mit dem lyrischen Ich: „verzaubert liegen
die Gassen wie auf dem Meeresgrund“, /
„Es träumen die Schiffe im Hafen mit ihrer fremden Last, / Verschlafen hockt der
Fährmann im Boot, sein Ruder ruht.“ Eine
solche Darstellung der friedlich schlafenden Stadt im dritten Jahr des Krieges mag
verwundern, könnte jedoch historischen
Tatsachen entsprechen: Es gab seit Beginn
des Krieges keine weiteren Kämpfe in der
Stadt, bis sie im Juli 1942 den britischen
Bombenangriffen ausgesetzt wurde. Der
Dichter wurde auch im Zweiten Weltkrieg
eingezogen. Die Kriegserlebnisse im Ersten
Weltkrieg, die er als einen „Gang durch die
Hölle“ (S. 291) bezeichnet, hinterließen
Spuren in seiner Psyche. Seit 1940 bei der
Wehrmacht kannte er die Kriegshandlungen. Als Sozialdemokrat sei Omankowski
„nicht linientreuer Gesinnung“ (S. 315)
gewesen, die Gedichte, die er in den Jahren
1939 bis 1943 in der Danziger Zeitschrift
„Der Deutsche im Osten“ veröffentlichte,
seien alle unpolitisch und der Naturlyrik
zu zuschreiben, erklärt Stüben im Nachwort.
Wie wirken jedoch die beiden letzten
Zeilen dieses Gedichts aus heutiger Perspektive: „O Stadt, geheimnisdunkel, verklärt
im Sphärenlicht! / Du hart aus Stein gewachsenes, gewaltiges Gedicht!“? Drei Jah-
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re später hörte diese gewaltige Stadt – wie
Omanowski sie kannte – zunächst auf zu
existieren.
Nach dem Krieg, in Danziger Requiem,
setzt sich Omankowski mit der Zerstörung
der Stadt auseinander, mit einem Gedicht,
in dem Trauer und Verlust zum Ausdruck
gebracht werden: „Sprich nicht und lausche! Ruinen erzählen / deiner Trauer zu
Dank und Lohn / vom großen Feuer und
letzten Gericht.“ Das Ich weiß, dass der
Verlust unwiederbringlich ist und warnt:
„geh ja nicht zurück, verlorener Sohn! / das
ist gewesen …/ Es gibt kein Noch einmal,
und es gibt kein Genesen.“ Das Gedicht
endet mit der Feststellung: „es bleibt dir
nur noch – die Traumvision.“
Ähnliches lesen wir auch in der Danzigballade: „In bin neulich wieder in Danzig
gewesen, / der Traumgott schenkte mir eine
Fahrt“. Das Ich kehrt im Traum nach Danzig zurück, sucht nach der Stadt, die in seiner Erinnerung erhalten ist, und fragt: „Wo
ist Danzig?“ Die Antwort ist: „Verflucht
und verlassen!“. Jedoch unter all den Ruinen und Brandschutt findet das Ich die ersten scheuen Zeichen des neuen Lebens:
„die ersten Blättlein“, die aus gesunden
Zweigen heraustreiben.
Die Stadt wurde wiederaufgebaut, doch
war es dieselbe Stadt? Omankowskis Heimat wurde von einer vertrauten Realität zu
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einer Erinnerungslandschaft. Seine späten
Gedichte zeigen eine Balance von Trauer
und Trost. So auch das letzte Gedicht des
Bandes Tote Heimat: „Doch dieses Danzig
gibt es nicht mehr“ und „Heimat, versunkenes Traumgelände, / o, dass wie einst ich
dich wiederfände! / „Du lebst und leuchtest, doch wir sind tot.“
Es ist ein Ausklang dieses dem alten
Danzig gewidmeten Gedichtbandes, der
den Leser auf eine eigene Art berührt. Es
wird nicht nur eine Wanderung durch die
Danziger Altstadt, sondern auch durch die
wechselhafte Geschichte dieser Stadt geschildert. Omankowski, der in seinem
Schaffen ein Denkmal baut für seine Geburtsstadt, verdient die Bezeichnung „Danziger Lyriker“. Niemand vor ihm hat auf
diese Weise über diese Stadt geschrieben.
Das Buch Danzig zur Nacht. Gdańsk nocą. Gedichte. Wiersze ermöglicht uns nicht nur das
lyrische Schaffen eines vergessenen Dichters neu zu entdecken, sondern es ist eine
der schönsten Lyrikanthologien zum Thema Danzig mit seinen vielen Gesichtern,
Landschaften, mit seiner Geschichte und
Atmosphäre. Da viele der Gedichte auch
auf Polnisch präsentiert werden, wird dieses Buch mit Sicherheit nicht nur Interesse
auf deutscher Seite, sondern vielleicht auch
bei polnischen Lesern wecken.
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Kurt Schneider

Hans Frank – ein „humanistisch
gebildeter” faschistischer
Massenmörder
Dieter Schenk: Hans Frank. Hitlers Kronjurist und Generalgouverneur. S. Fischer
Verlag, Frankfurt am Main 2006. 486 S.
Fast sechs Millionen polnische Staatsbürger wurden Opfer der deutschen Besatzungszeit. Darunter waren mindestens 2,7
Millionen polnische Juden, wodurch das
polnische Judentum nahezu ausgelöscht
wurde. Polen verlor ein Fünftel seiner Vorkriegsbevölkerung. Ausgesiedelt wurden
1,15 Millionen Polen, als Sklavenarbeiter
missbraucht mindestens 4,4 Millionen.
Dieses grausame Verbrechen am polnischen Volk hatte Hans Frank, Hitlers
Kronjurist und Generalgouverneur, weitestgehend mit zu verantworten.
Dieter Schenk, der die erste Biografie
dieses am 23. Mai 1900 in Karlsruhe geborenen Mannes vorgelegt hat, lotet Franks
Werdegang von Jugend an aus. Für Frank
war Deutschland „das Herz und Hirn der
Welt”. 1918, nach verlorenem Krieg und
Novemberrevolution, sah er in einem Diktator, der über dem Volk steht, den Retter
Deutschlands. Mit „nationalem Denken”
wollte er „die deutschen Arbeiter dem Bolschewismus entziehen”. Bereits als 20jähriger bekundet er die Absicht, ,,Führer des
deutschen Volkes” zu werden. Im Herbst
1923 trat er zunächst der SA und dann der
NSDAP bei. Im November desselben Jahres nimmt er an Hitlers Putschversuch teil

– mit Hitler war er über die von der „ThuleGesellschaft” 1919 gegründete ,,Deutsche
Arbeiterpartei” (DAP), Vorläuferin der
NSDAP, bekannt. Trotz seiner Jugend war
Frank ein Mann der ersten Stunde des deutschen Faschismus.
Nach seinem Jurastudium und seiner
Promotion vertrat er NSDAP-Mitglieder in
zahlreichen Gerichtsprozessen und war
von 1928-1933 Hitlers persönlicher Rechtsvertreter. Zugleich war er Reichsredner der
NSDAP und erreichte in der SA den Rang
eines Gruppenführers (vergleichbar einem
unteren Generalsrang im Militär). Als am
30. Januar 1933 Hitler zum Reichskanzler
ernannt worden war und die Kolonnen der
SA an der Reichskanzlei vorbeidefilierten,
stand Frank direkt hinter Hitler auf dem
Balkon.
Bald darauf – am 22. April 1933 – wurde Frank Bayrischer Staatsminister der Justiz. Bereits in der ersten Ministerratssitzung dringt er darauf, Gegenstände und
Einrichtungen marxistischer Verbände zu
enteignen und Beamten die Mitgliedschaft
in solchen Organisationen zu verbieten.
Gegen jüdische Mitglieder des bayrischen
Rechtssystems verfügte er, dass „jüdischen
Rechtsanwälten … das Betreten der Gerichtsgebäude verboten (ist)“ und dass „jüdische Richter und Staatsanwälte … beurlaubt (werden) und jüdischen Notaren …
weitere Amtshandlungen verboten (wer-
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den)”. Im selben Jahr erhält Frank die höchsten Auszeichnungen des NS-Regimes. In
rascher Folge übernahm er, neben seiner
Tätigkeit als Bayrischer Justizminister, die
Positionen eines Reichsrechtsführers, des
Reichsleiters des Rechtsamtes der NSDAP,
des Führers des NS-Juristenbundes, des
Reichsjustizkommissars, des Präsidenten
der Akademie des deutschen Rechts und
des Herausgebers der Zeitschrift ,,Deutsches Recht”. Er hatte freie Hand, den
Richterstand zu überwachen und weltanschaulich-politisch auszurichten sowie Personen aus dem Justizdienst zu entfernen,
die keine Gewähr dafür boten, „rückhaltlos für den nationalsozialistischen Staat
einzutreten”. Im Dezember 1934 dankte
ihm Hitler „mit besonderer Anerkennung”
für die „unermüdliche und erfolgreiche
Tätigkeit als Reichskommissar für die
Gleichschaltung der Justiz in den Ländern
und die Erneuerung der Rechtsordnung”
und ernannte ihn zum Reichsminister
ohne Geschäftsbereich in seinem Kabinett.
Damit hatte Frank den Höhepunkt seiner
Karriere vor 1939 erreicht. In der Folge
wurden ihm die Ehrenbürgerschaften von
Karlsruhe, München und Leipzig – Stadt
des Reichsgerichts und der NS-Juristentage
– sowie die Ehrendoktorwürden der Universitäten Sofia, Bologna und Modena angetragen.
Unmittelbar nach Kriegsbeginn, am 15.
September 1939, wurde Frank von Hitler
zum Oberverwaltungschef der zivilen Verwaltung in den besetzten polnischen Gebieten, soweit sie nicht in das Deutsche Reich
eingegliedert wurden, bestellt. Dieses nicht
vom Deutschen Reich annektierte, zentralpolnische Gebiet wurde am 8. Oktober
1939 zum Generalgouvernement (GG) Polen erklärt, bestehend aus den vier Distrikten Krakau, Radom, Lublin und Warschau.
Später, nach dem Überfall auf die Sowjetunion und entsprechenden Gebietsgewinnen, kam noch Galizien hinzu. Das GG
umfasste 150 000 qkm und hatte knapp 18
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Millionen Einwohner, hauptsächlich Polen. Es sollte als militärisches Aufmarschgebiet und Aufnahmeland für aus dem
Reichsgebiet deportierte Juden und Polen
dienen. Zugleich sollten aus dem GG polnische Land- und Industriearbeiter zur
Zwangsarbeit im Deutschen Reich rekrutiert werden.
Mit Wirkung vom 26. Oktober 1939
wurde Frank zum Generalgouverneur bestellt und dem Reichskanzler Hitler unmittelbar unterstellt. Am 7. November bezog
er die Krakauer Burg als neuen Dienstsitz
und verkündet triumphierend, dass nunmehr die Hakenkreuzfahne ,,für immer”
über der Burg wehen würde.
Zu seinem Programm als Generalgouverneur erklärte er alsbald, dass den Polen
„für alle Zeit das Rückgrat gebrochen” werden müsse. ,,Fremdling in diesem Land ist
nicht der Deutsche, sondern der Nichtdeutsche”. Zur systematischen Liquidierung der polnischen Eliten wirkte er mit
Heydrich und Himmler und ihren mörderischen Apparaten zusammen. Schenk berichtet, dass Frank nach diesen Vernichtungsaktionen endgültig als „Schlächter
von Polen” hervorging.
Dennoch behauptete Frank von sich:
„Ich bin ein Kulturmensch.” Schenk verweist auf traditionelle Oberflächenmerkmale eines deutschen Bildungsbürgers:
Nietzsche-Kenner, passabel Orgel und Klavier spielend, Opernliebhaber, persönlich
bekannt mit Gerhart Hauptmann, Heinrich George, Richard Strauss und Winifred
Wagner, sowie gar befreundet mit Hans
Pfitzner. 1940 gründete er in Krakau das aus
100 Spitzenmusikern bestehende „Philharmonische Orchester des Generalgouvernements” und eröffnete er das ,,Deutsche
Theater”. Anfang 1941 folgte ein spezielles
SS- und Polizeitheater in Krakau „als Kulturstätte des seelischen Ausgleichs für den
harten täglichen Einsatz” – grausige Ironie!
Im Laufe der Jahre traten dort namhafte
Ensembles auf: Mailänder Skala, Dresdner

Recenzje
Philharmonie, Leipziger Gewandhausorchester. Am 27. Oktober 1943 weihte er
auch ein „Chopin-Museum” in Krakau
ein. Mozart-Wochen, Ballett-Abende, Freilichtaufführungen u.a.m. fanden statt –
derweil die Mordaktionen im GG weiter ihren Lauf nahmen. So war es auch der persönliche Wunsch von Heinrich Himmler,
Reichsführer der SS, „dass die Exekutivkommandos nach der Exekution einer Zerstreuung mit geistig wertvollem Inhalt zuzuführen sind”, wie der Höhere SS- und
Polizeiführer Krüger notierte.
Schenk beschreibt auch die Strategien
und Praktiken Franks zur Vernichtung der
Juden im GG. Er beschloss u.a., Krakau, in
dem 55 000 Juden lebten, bis zum 1. November 1940 zur „judenreinsten Stadt” des
GG zu machen. Frank war maßgeblich an
der Vorbereitung der Wannsee-Konferenz
und der Umsetzung ihrer Beschlüsse beteiligt. Mit der Anordnung, das „Arbeitslager“ Treblinka zu errichten, wurden Weichen zur endgültigen Vernichtung der Juden gestellt. Schenk schildert, in welchem
Maße und mit welcher Kaltblütigkeit Frank
den Völkermord an den Juden zu seiner
eigenen Sache gemacht hatte – charakteristisch sein Leitsatz: „Juden sind eine Rasse, die ausgetilgt werden muss, wo immer
wir sie erwischen.”
Ebenso belegen Schenks Untersuchungen, dass Frank auch eine ,,Endlösung der
Polenfrage” anstrebte – belegt durch verschiedene bestialische Äußerungen. So sagte er in einem Interview mit der NS-Zeitung
„Völkischer Beobachter” am 12. Februar
1940: „Wenn ich für je sieben erschossene
Polen ein Plakat aushängen lassen wollte,
dann würden die Wälder Polens nicht ausreichen, das Papier herzustellen für solche
Plakate.” Und zum Jahreswechsel 1942/43
verkündete er: ,,Die Polen sind in einigen
Jahren nicht mehr vorhanden.”
Im August 1944 hatte die Rote Armee
bereits Zweidrittel des GG erobert. Dennoch schrieb Frank noch am 21. Dezember

1944 an Winifred Wagner: ,,Krakau werden
die Russen nie bekommen.” Doch weit gefehlt. Am 17. Januar 1945 holt Frank selbst
die Hakenkreuzfahne ein, die doch ewig
über der Burg wehen sollte. Mit einer Wagenkolonne, bepackt mit wertvollster
„Beutekunst“ verlässt er Krakau, dessen
einzige Verteidigungsanstrengung die
Sprengung der Weichselbrücken darstellt.
Sein Ziel ist zunächst (die spätere „Festung“) Breslau. Schenk berichtet detailliert
über den Verlauf seiner Flucht bis zur Verhaftung am 4. Mai 1945 wie über seine Haftzeit, die Anklage, seine Rechtfertigungsversuche und die Verurteilung im Nürnberger
Prozess. In der Nacht vom 15. auf den 16.
Oktober 1946 wurde er hingerichtet.
Im Epilog betont Schenk, dass Frank
nicht ausschließlich als der primitive Massenmörder gesehen werden sollte. Er sei
„auch ein intelligenter Mensch mit humanistischer Bildung“ gewesen, auf die er sich
einiges zugute hielt, was nur drastisch verdeutlicht, dass humanistische Bildung allein kein humanes Handeln garantiert, vielmehr beliebige Verbindungen mit inhumanen, destruktiven Ideologien eingehen
kann.
Brigitte Frank, die ihren Mann und sich
selbst von jeder Schuld frei sprach, hat, wie
zu lesen ist, ihre Kinder in „pietätvollem
Gedenken an den freisinnigen, musischen,
intellektuell und rhetorisch begabten Vater” erzogen. Aufschlussreich ist die große
positive Resonanz, die Brigitte Frank mit
den Erinnerungen ihres Mannes „Im Angesicht des Galgens” erfuhr. Der Abt des
Klosters Metten schrieb ihr: ,,Das Buch
werden wir im Kloster bei Tisch verlesen.”
Die Äbtissin von Mallersdorf bezeichnete
die ,,Ermordung” Franks als ein „tieftragisches Ereignis”, als „eine Schande für
unser Volk”. Beifall für Franks Apologie
kam auch von hohen Beamten der neuen,
demokratischen Republik: vom Bundesverfassungsrichter bis zum Ministerialrat
im Bundesrechnungshof.
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Niklas Frank, der zum Zeitpunkt des
Nürnberger Urteils sieben Jahre alt war, hat
– in betont kritischer Distanz zu seinem
Vater und seiner Mutter – den Biografen
Dieter Schenk weitgehend unterstützt.
Der Anhang enthält eine Übersicht
(Auswahl) über die Struktur und die Führungskräfte der Zivilverwaltung sowie der
SS- und Polizeieinheiten des GG, ergänzt

durch eine aufschlussreiche Dokumentation über den Werdegang der Täter nach
1945. 1442 Anmerkungen zeugen von der
Akribie, mit der Schenk seinen Text verfasst
hat. Dokumentarische Züge erhält die
Biografie dadurch, dass durchgehend aussagekräftige Originaltexte Schenks Darstellung belegen.

Zbigniew Wilkiewicz

Transformation, Eliten
und Gesellschaft
Maria Jarosz (Hg.): Transformacja, Elity,
Społeczeństwo. Instytut Studiów Politycznych PAN. Warszawa 2007, ss. 248.
Dieser von der bekannten polnischen Soziologin Maria Jarosz herausgegebene Sammelband basiert auf einer Untersuchung
der von ihr geleiteten interdisziplinären
Forschungsgruppe, die im Jahre 2005
durchgeführt wurde und bei der 26 hochgestellte Persönlichkeiten des politischen
Lebens in Polen mittels Intensivinterviews
zum Thema „Das Syndrom der großen
Veränderung und seine soziologischen
Implikationen“ befragt wurden. Wie Jarosz
in ihrer Einleitung erläutert, wurden vier
verschiedene Befragtengruppen gebildet:
die der Ministerpräsidenten, der Minister,
der Parteiführer und der Experten.
Die dokumentierten Äußerungen, Meinungen und Analysen des befragten politischen Führungspersonals wurden dann
in den Einzelbeiträgen der beteiligten
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ForscherInnen mit den aus Umfragen und
soziologischen Untersuchungen gewonnenen quantitativen Ergebnissen der Meinungen und Einstellungen innerhalb der
polnischen Gesellschaft verglichen. Jarosz
unterscheidet zwischen Gewinnern und
Verlierern der Transformation mit ihren jeweiligen subjektiven, interessegeleiteten
Einstellungen und unterstreicht demzufolge, dass die Sozialwissenschaften bemüht
sein müssen, eine objektive Analyse auf
Grundlage harter Daten zu liefern. Dabei
könne einerseits aufgrund empirischer Daten auf die Erfolge der polnischen Transformation verwiesen werden, andererseits gebe
es aber auch gravierende negative Faktoren
wie die Arbeitslosigkeit, die zunehmende
Spaltung der Gesellschaft in arm und reich
sowie die damit verbundene Marginalisierung bestimmter Gesellschaftsgruppen.
Jarosz geht auch auf die aktuelle politische und wirtschaftliche Situation in Polen
ein und setzt sich mit der die polnische
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Gesellschaft polarisierenden Politik der
derzeitigen Regierung auseinander. Sie gibt
zu bedenken, dass die reale Wirklichkeit
und die realen Probleme der Gesellschaft
im Zentrum der Politik stehen sollten. Um
den sozialen Frieden zu sichern, müssten
Antworten auf die drängenden Probleme
der Arbeitslosigkeit, Armut und Exklusion
gefunden werden. Die Realisierung dieser
Vorhaben habe eine harmonische Wirtschafts- und Sozialentwicklung sowie ein
gutes Verhältnis zu den europäischen und
außereuropäischen Nachbarn zur Voraussetzung. Ausgangspunkt für eine rationale
Verbesserung der Verhältnisse müsse eine
seriöse Diagnose der Wirklichkeit sein.
Und genau darum bemühen sich die Autorinnen und Autoren der sich anschließenden Beiträge.
Piotr Kozarzewski beschäftigt sich in
seinem Artikel mit den Einstellungen der
Gesellschaft und der Eliten im Hinblick
auf die Beurteilung der Transformation in
Polen. Der Autor zeigt auf, dass es sehr viel
mehr Trennendes als Verbindendes zwischen Gesellschaft und Eliten gibt. Während die Reformen von einem Großteil der
Gesellschaft aufgrund paternalistischer,
egalitärer und passiver Einstellungen abgelehnt werden, unterstützen die Repräsentanten der Politikeliten zumindest die
Grundlagen der Reformen. Zwischen Teilen der Gesellschaft und diesen Eliten – so
Kozarzewski – klaffe eine große Bewusstseinslücke, die von den Politikern populistisch ausgefüllt werde, indem sie zynisch
Losungen verbreiten und Versprechungen
machen, an deren Realisierung sie wohl
selbst nicht glauben. (S. 64)
Mit den Einstellungen der Gesellschaft
und der Eliten zur EU beschäftigt sich der
Beitrag von Krzysztof Jasiecki. Der Autor
kommt nach einer differenzierten Analyse
verschiedener Umfrageergebnisse und unterschiedlicher politischer Lager zum Ergebnis, dass die polnische Gesellschaft weitaus weniger euroskeptisch eingestellt ist als

zahlreiche Vertreter der politischen Eliten,
die – wie einige exponierte Repräsentanten
der Liga der Polnischen Familien (LPR) –
ausgesprochen euroskeptisch bzw. eurofeindlich argumentieren und agieren, indem sie zum Beispiel in der EU verbindliche Rechtsstandards (Todesstrafe, Toleranz
gegenüber Minderheiten) in Frage stellen.
Demgegenüber sind fast zwei Drittel der
polnischen BürgerInnen der Auffassung,
dass das Land vom EU-Beitritt profitiert
habe. Diese große Dissonanz zwischen Vertretern der regierenden Koalition und weiten Teilen der Gesellschaft schwäche – so
der Autor – die Legitimierung der politischen Macht in Polen, zumal das Vertrauen zu den politischen Institutionen des eigenen Landes erheblich geringer ausfalle als
zu den politischen Institutionen der EU.
(S. 94)
Ewa Nalewajko beschäftigt sich in ihrer
Analyse mit den Sünden der politischen
Parteien und konstatiert, dass wir es in Polen am ehesten mit einer formalen, ritualisierten Demokratie zu tun haben. Die
Entwicklung zu einer dirigierten oder aber
partizipativen Demokratie wird von den
Befragten zwar nicht ausgeschlossen, zeichne sich aber weder gegenwärtig noch in absehbarer Zeit ab. Für die polnischen Parteien sei eine milde Form des Populismus typisch, man operiere mit Appellen und Losungen, selten mit konzisen und lesbaren
Programmen, wodurch man möglichst viele WählerInnen für sich gewinnen möchte. Auch bei Koalitionen herrsche untereinander großes Misstrauen, da man die „Partner“ in der Regel wie bedrohliche Gegner
behandele. Die Identifikation der Gesellschaft mit den Parteien sei demzufolge minimal. Auch die Vertreter der befragten
Politelite sind der Auffassung, dass es den
PolitikerInnen fast ausschließlich um die
eigene Position und die Festigung ihrer
Stellung gehe. (S. 118)
Die Problematik von Armut und Arbeitslosigkeit behandelt Marta Danecka in
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dem sich anschließenden Kapitel. Die Autorin konstatiert nach Auswertung des
Datenmaterials, dass die Gesellschaft den
Staat für die hohe Arbeitslosigkeit verantwortlich mache. In den Aussagen der interviewten Vertreter der Politeliten finde sich
allerdings nicht einmal die Andeutung einer mehrdimensionalen, nachhaltigen
Strategie zur Lösung der sozialen Probleme von Arbeitslosigkeit und Armut. Die
Mehrheit der Gesellschaft spreche sich für
einen sozialdemokratischen Wohlfahrtsstaat aus, die realen polnischen Verhältnisse entsprechen hingegen dem mediterranen
Modell, bei dem das Sozialstaatsgebot zwar
in der Verfassung festgeschrieben sei, dieses Versprechen in der Praxis aber keinen
Niederschlag finde. Danecka gibt resümierend ihrer Hoffnung Ausdruck, dass dieses Staatsversagen durch den Beitritt zur
EU und eine entsprechende Nutzung von
EU-Beihilfen abgefedert werden könnte. (S.
149)
Mit den enttäuschten Hoffnungen im
Zusammenhang mit der letzten polnischen
Bildungsreform beschäftigt sich der Aufsatz von Barbara Post. Die Autorin stellt
fest, dass es weder gelungen sei, eine „marktgerechte Bildungsreform“ durchzuführen
noch größere Chancengleichheit herzustellen. Auch der Ausbau des privaten Hochschulwesens sei wenig erfolgreich, da die
Qualität der Lehre in diesen Institutionen
durchweg schlechter sei als an staatlichen
Hochschulen. Faktisch herrsche eine doppelte Privilegierung von Studenten aus
wohlhabenden Familien vor. Die Neigung
der Politiker zur „chronischen Verbesserung“ der Bildungsreform bringe überdies
keine positiven Effekte, sondern sorge für
noch mehr Verwirrung. Sowohl die Mehrheit der polnischen Gesellschaft als auch
die befragten politischen EntscheiderInnen bewerten ihre Ergebnisse deshalb
durchweg negativ.
Lustrationsgesetzgebung und -praxis in
Polen, also die zahlreichen Versuche, die
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totalitäre kommunistische Vergangenheit
aufzuarbeiten und die dafür Verantwortlichen einer gerechten Bestrafung zuzuführen ist Gegenstand des Beitrags von Zofia
Kinowska. Die Autorin erinnert an die
skandalösen Veröffentlichungen von Listen mit den Namen authentischer und
vermeintlicher MitarbeiterInnen des kommunistischen Sicherheitsdienstes, bei denen auch die Namen besonders prominenter Oppositioneller exponiert wurden sowie an die zahlreichen Gesetzesprojekte zur
Lustration, die allerdings immer wieder
verworfen wurden. Aktuellstes Ergebnis all
dieser Anstrengungen ist das im Rahmen
des Aufbaus der so genannten. IV. Republik am 21. Juli 2006 verabschiedete, allerdings weiterhin kontrovers diskutierte
Lustrationsgesetz. Der hohe Anspruch,
Licht in das Dickicht aus faustdicken Lügen, skandalträchtigen Verdächtigungen
und ehrabschneiderischen Verleumdungen zu bringen, konnte bisher nicht eingelöst werden. Statt des Bemühens um Aufklärung und Wahrheitssuche kämen immer stärker politische Instrumentalisierungen, künstlich inszenierte Aufgeregtheiten und Aggressionen mit ins Spiel. Wie allerdings Umfragen polnischer Meinungsforschungsinstitute ergeben, spricht sich
eine große Mehrheit der Gesellschaft für
die Fortsetzung der Lustration aus. Warum
dies so ist, beantworten polnische Soziologen mit der Feststellung, dass viele Menschen die Frustrationen abreagieren müssen, die mit der Schwierigkeit verbunden
sind, sich an die neuen Lebensbedingungen
anzupassen. Gesamtgesellschaftlich betrachtet sind dies keine günstigen Voraussetzungen für eine angemessene Lustrationspraxis, zumal in der Vergangenheit
aufgrund kurzsichtiger politischer Interessen bereits sehr viel Porzellan zerschlagen
wurde.
Die Korruption der Beherrschten und
der Herrschenden analysiert Maria Jarosz.
Die Autorin setzt sich zunächst mit dem
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Phänomen und den Ursachen der Korruption auseinander, listet einen ganzen Katalog dieser Erscheinungen auf (S. 203-204)
und diskutiert dann die auf Polen bezogenen sehr unterschiedlichen Korruptionsindices von „Transparency International“
und „Freedom House“. Korruption als
negative Seite von Transformation und Privatisierung wird dann im Hinblick auf
Regierungskreise und Herrschende näher
untersucht. Am Beispiel der Umsetzung
des Programms der inzwischen regierenden
Partei PiS werden deren zumeist wenig tauglichen Versuche beschrieben, der im Lande allwaltenden Korruption beizukommen. Allein die Tatsache, dass alle wichtigen Institutionen der Korruptionsbekämpfung in Händen einer einzigen Partei
sind, lässt Jarosz füglich daran zweifeln, ob
die von der PiS ergriffenen Maßnahmen
effektiv und zielführend sind.
Im abschließenden Kapitel heben M.
Jarosz und E. Nalewajko noch einmal hervor, dass bei dieser Untersuchung objektivierbare, harte Daten mit subjektiven Bewertungen und Einstellungen konfrontiert
wurden, wobei man keine ganzheitliche
Analyse im Auge hatte, sondern sich auf die
oben beschriebenen Themenkomplexe beschränkte.
Als besonders wichtig erweisen sich die
in dieser Form zum ersten Mal erhobenen
und für eine wissenschaftliche Untersu-

chung zur Verfügung stehenden Informationen und Bewertungen aus den Interviews mit den Repräsentanten der polnischen politischen Szene. Die in vielerlei
Hinsicht frustrierte polnische Gesellschaft
fordert paradoxer Weise von den politischen Eliten, denen sie absolut nicht vertraut, eine Verbesserung im Hinblick auf
zahlreiche wirtschaftliche und soziale Probleme. Hinsichtlich des Verhältnisses der
Gesellschaft zu den aktuellen Machthabern
konstatieren die Autorinnen ein weiteres
Paradoxon. Denn nach einjähriger Regierungszeit des Bündnisses aus PiS, Samoobrona und LPR sprechen sich 80 Prozent
der Wählerschaft entschieden gegen die Art
des Regierens dieser Koalition aus. Die
Autorinnen machen in diesem Kontext
aber nicht nur der Gesellschaft den Vorwurf politischer Unreife, sondern kommen
zu folgender plausibler Gesamteinschätzung: „Im Winter 2006 zahlt PiS, die die
Losung einer moralischen Revolution ausgab, die politischen Kosten dafür, dass ihre
Koalitionäre die Regeln des Rechtsstaats
brechen, staatliche Institutionen, Normen
der politischen Kultur und die Kultur tout
court zerstören. Ein solches Verhalten, das
Politiker in jedem zivilisierten Land disqualifizieren würde, wird bei uns weiterhin geduldet. Man fühlt sich an Gombrowiczs
Ausspruch in Polen – also nirgendwo’ (…)
erinnert.“
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Grzegorz Kowal

Szwajcaria oczami autsajdera,
autsajder oczami Szwajcarii
Zygmunt Mielczarek, Sonderwege in der Literatur. Schweizer Schriftsteller im Außenseiterdiskurs,
Beihefte zum ORBIS LINGUARUM, hrsg.
von Edward Białek und Eugeniusz Tomiczek, Bd. 57, Oficyna Wydawnicza „Atut”
– Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe,
Wrocław–Dresden 2007, ss. 368.
Recenzowana książka to prawdziwy majstersztyk pod względem treści, formy i edycji, trudno zresztą byłoby jednym tchem
wyliczyć wszystkie jej walory. Do rzeczy –
jej autor sytuuje XX-wiecznego szwajcarskiego autsajdera – „tytułowego bohatera”
książki – w niebywale bogatym, nie tylko
filozoficzno-literackim kontekście. Swój
ściśle naukowy wywód przeprowadza quasiliterackim językiem, co znacząco uatrakcyjnia, ułatwia i uprzyjemnia lekturę. Jak się
okazuje, trudna sztuka mówienia czy pisania na skomplikowane, jeśli nie „abstrakcyjne”, to jednak bardzo hermetyczne tematy przystępnym, a przy okazji pięknym
językiem nie jest nieosiągalna. Tyleż samo
dobrego dałoby się powiedzieć o edytorskiej i graficznej stronie książki: okładkę –
w twardej oprawie i seledynowym kolorze
– zdobi interesująca grafika opisanego
zresztą w szóstym rozdziale pisarza-malarza Adolfa Wölfliego, całość zaś wieńczy
niezwykle pomocny indeks nazwisk.
Do rąk niemieckojęzycznego czytelnika
trafia praca poświęcona nieopracowanemu
jak dotąd, a przynajmniej nie w takim wy-
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miarze i w tak jednolitej i zamkniętej formie, zagadnieniu, bo przecież w rozproszonych pojedynczych przyczynkach starano
się już wielokrotnie tematyzować szeroko
rozumianą, obecną w literaturze Szwajcarii doby XX wieku odrębność. Przywołana
odrębność, inność czy obcość ujawnia się
w najprzeróżniejszych wcieleniach autsajdera, od cygana, dandysa, flâneura, wariata, libertyna, nihilisty, samobójcy, dysydenta i rebelianta począwszy, na wagabundzie,
wagancie, klownie, dezerterze, alkoholiku,
narkomanie i przestępcy kończąc, a także
w najprzeróżniejszych jego teoretycznych
ujęciach, przykładowo autorstwa Julii Kristevy („Obcość jest w nas, a zatem wszyscy
jesteśmy obcy. Gdy sam jestem obcy, nie
istnieją obcy”, s. 291 ) czy Petera Rottländera („Jeśli jestem w stanie przyjąć perspektywę obcego, przestaje on być obcy, albowiem
bycie obcym charakteryzuje się właśnie
tym, że nie zna się owej perspektywy”, s.
116). To swoiste panoptikum postaci, siłą
rzeczy kwintesencję zróżnicowania, łączy
wspólny mianownik: chęć bądź konieczność bycia innym, „opieranie się normatywnym zachowaniom; ich zasadą jest każdorazowy brak zgody na będącą wyrazem
czasu umowę, posłannictwo literatury w
przekazywaniu ściśle określonych treści” (s.
10). Gdyby chcieć sprowadzić nieokreśloność do określoności, uporządkować cha1
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os, konkretnie zaś zamknąć wyrażaną przez
cygana labilność i dynamikę w jakiejkolwiek stałej i niezmiennej formule, to można by rzec, że stara się on wyrwać z objęć
odpowiedzialnego za umiar i kształt Apolla i oddać w ręce dzikiego i ekstatycznego
Dionizosa.
Wszyscy przeze mnie przywołani, a
przez Mielczarka drobiazgowo opisani odszczepieńcy są naznaczeni stygmatem odrzucenia, skazani na ostracyzm i banicję,
wykluczeni ze społeczności i społeczeństwa,
ze wspólnoty „normalnych”. Szwajcaria,
która przez długie lata nie była w stanie
dostrzec ich zasług, która, co więcej, nie
doceniała ich dokonań i nimi gardziła, rozpoznaje dziś i uznaje ich pośmiertną wielkość. Z jednej strony więc nie powinno dziwić bagatelizowanie dzieła wielkich jednostek, wszak – zgodnie z Nietzscheańską
metaforą – światło gwiazd dociera na ziemię na długo po ich powstaniu, nierzadko
po upływie kilkudziesięciu czy kilkuset lat;
z drugiej zaś strony nie wolno nam zapominać, że „reprezentanci nieładu są dla istnienia państwa tak samo nieodzowni jak
reprezentanci ładu” (s. 154). I tak mimo że
jeszcze do niedawna wielu z przybliżonych
przez Mielczarka literackich dysydentów
Szwajcarii żyło w skrajnej nędzy (Robert
Walser) i zupełnej izolacji (Adolf Wölfli),
to dziś stawia się im pomniki, chlubi ich
nazwiskami, zalicza Adolfa Wölfliego do
kanonu „klasyków pośród autsajderów” i
określa jako „jednego z najwybitniejszych
niemieckojęzycznych autorów” (s. 124) w
ogóle. W tym miejscu nadmienić jednak
trzeba, że sam Mielczarek – podobnie jak
jego „jedenastu wspaniałych” – nie podąża
utartymi drogami i obiektem swych zainteresowań i eksploracji poza twórcami dziś
już kanonicznymi czyni również takich, którzy tego szczęścia nie mieli (na osobny rozdział w książce zasłużył sobie na przykład
Rudolf Utzinger, twórca, którego nadaremnie bądź z trudem przyszłoby nam szukać w
dostępnych na rynku leksykonach).

Mowa wprawdzie cały czas o autsajderach zepchniętych na margines życia Szwajcarii, lecz nie o autorach marginalnych.
Robert Walser, Friedrich Glauser czy Rainer Brambach to nie literatura drugorzędna, lecz pierwszy garnitur pisarzy szwajcarskich, nawet jeśli przez długi czas niedocenianych, ignorowanych czy zapomnianych. Ta swoista awersja Szwajcarii (jej kół
opiniotwórczych i pozostających pod ich
wpływem czytelników) do swej literackiej
cyganerii nie pozostała bez odwzajemnienia. Wielu helweckich dandysów, takich jak
przykładowo Alexander Xaver Gwerder,
Hans Morgenthaler czy Ludwig Hohl, żywiło wręcz „nienawiść do ciasnoty [swego]
kraju” (s. 217). Szwajcaria kojarzona niemal
przez całą swą bohemę z ciasnotą dosłownie i w przenośni wymuszała reakcję: ostrą
krytykę bądź ucieczkę, nierzadko jedno i
drugie. Dla Paula Nizona ucieczka przybrała formę emigracji, dla Roberta Walsera
świadomego wyboru samotności (to dlatego rozróżniałbym znaczenie słowa „samotność” i „osamotnienie” – pierwsza byłaby
wynikiem świadomego wyboru, drugie zaś
czymś od nas niezależnym), dla Annemarie Schwarzenbach i Friedricha Glausera z
kolei egzotycznych podróży, najlepiej z
dala od europejskiej cywilizacji.
W kontekście swego rodzaju obustronnej wrogości pomiędzy Szwajcarią a jej „trędowatymi” pisarzami należałoby stwierdzić, że (zaangażowana) literatura Szwajcarii miała dużo więcej do powiedzenia aniżeli (neutralna) polityka kraju. Omówiona
przez Mielczarka literatura bardzo szybko
reagowała na najnowsze prądy w sztuce,
niejednokrotnie sama je inicjując, w przeciwieństwie do sfer rządzących, które skazały kraj na polityczny niebyt. Przywołana
przez autora studium na s. 87 „dialektyka
zaścianka i bezkresu” („Dialektik von Enge
und Weite”) przekłada się idealnie na zaściankowość polityki Szwajcarii i globalność jej epiki i liryki. Niezadowolenie ze
społeczno-politycznej sytuacji w kraju ze
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strony pozostających w cieniu elit brało się
nade wszystko stąd, że – jak argumentuje
Morgenthaler – neutralność Szwajcarii
oznaczała wycofanie się z uczestnictwa w
wydarzeniach o globalnym wydźwięku i w
konsekwencji dobrowolne pozbawienie się
prawa głosu w międzynarodowych debatach, prawa współdecydowania o losach
świata. To właśnie zachowawczość, koniunkturalizm i konformizm Helwetów
skłoni Morgenthalera do napisania obraźliwych słów: „Zasrana Szwajcaria, sracz
»Szwajcaria«” (s. 107). Innym powodem,
dla którego dysydenci odwracali się od politycznego programu kraju, w zasadzie od
politycznego marazmu, było niechlubne
zamknięcie jego granic przed szukającymi
schronienia żydowskimi emigrantami. Pamiętne, wypowiedziane przez ministra
sprawiedliwości Eduarda von Steigera w
1942 roku słowa „łódź jest przepełniona”
(„das Boot ist voll”) do dziś budzą grozę.
Wiemy wszak, czym się skończyły i że dla
tysięcy niewpuszczonych wówczas do
Szwajcarii emigrantów były równoznaczne
z wyrokiem śmierci.
Ostra krytyka Szwajcarii jako zaściankowego społeczeństwa i żywego pomnika konserwatyzmu, w końcu nawet wszystkiego, co
jakkolwiek szwajcarskie (nawet dialektu u
Ludwiga Hohla), odsłania – w mojej opinii – swój drugi wymiar: płynie z chęci
uzdrowienia i ratowania kraju przed moralną i kulturową zagładą, jestże tym samym prędzej wyrazem wielkiej miłości i
zdrowego patriotyzmu aniżeli ślepej nienawiści. Dla lepszego zobrazowania ścisłej
zależności skrajnych uczuć antypatii i sympatii pozwolę sobie zacytować słowa Zbigniewa Kaźmierczaka z jego książki poświęconej Friedrichowi Nietzschemu: „Można
jednak postawić pytanie: czyż zajadłość […]
właśnie nie »zdradza« […] silnych uczuć
patriotycznych? Czyż z psychologicznego
punktu widzenia wszelka niechęć lub nienawiść nie są zazwyczaj jedynie wyrazem
ukrytej miłości bądź przywiązania – stanów
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występujących z niechęcią w sprzężeniu
zwrotnym?”2 .
Dysydenci ze szwajcarskim paszportem
nie byli ani pierwszymi, ani też pewnie
ostatnimi w zniesławianiu świętości, z własną ojczyzną włącznie. Tu palmę pierwszeństwa można byłoby przyznać chociażby
Nietzschemu, znanemu z kąśliwych uwag
i obelg pod adresem Niemiec jako kraju i
narodu. Filozof nadczłowieczeństwa zresztą jest w omawianej monografii wszechobecny, nadobecny. Po pierwsze jako motto do swej książki Mielczarek wybrał m.in.
słowa Nietzschego: „Kocham tego, który
nie za wiele cnót mieć pragnie” (drugie
motto zaczerpnął z pism Roberta Walsera).
Swoją drogą odpowiednia i wyszukana to
forma podziękowania myślicielowi, który
bodaj z największą częstotliwością pojawia
się na łamach książki, myślicielowi wreszcie, który wniósł niebagatelny wkład w rozwój fenomenu obcości i odmienności i
wywarł ogromny wpływ na kształtowanie
się postaw autsajderowskich nie tylko w samej Szwajcarii. Mielczarek, odwołując się
często do słów i koncepcji z Nietzscheańskiej spuścizny, powtarza zabiegi wybranych przez siebie twórców, u których Nietzsche-Zaratustra pojawia się albo wymieniony z imienia i nazwiska (Robert Walser,
Hans Morgenthaler, Alexander Xaver
Gwerder, Ludwig Hohl), albo pod maską
stworzonej przez siebie figury Dionizosa
czy sformułowanej idei wiecznego powrotu tego samego, bądź też, czego być może
nie zawsze są świadomi, jako element specyficznego, budzącego podejrzenie o nietzscheańskie inklinacje modelu myślenia, na
przykład w kontekście ekspresjonizmu jako
wielkiego duchowego dłużnika Nietzschego czy – jak u Rainera Brambacha – w obrębie nietzscheańskiej apoteozy życia.
Zbigniew Kaźmierczak, Friedrich Nietzsche
jako odnowiciel umysłowości pierwotnej. Analiza w kontekście fenomenologii religii Gerardusa van der Leeuwa,
Universitas, Kraków 2000, s. 312.
2
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Nietzsche – wraz z całym szeregiem innych myślicieli – posłużył Mielczarkowi do
precyzyjniejszego odtworzenia kontekstu
dziejowego, w którym przyszło żyć i tworzyć szwajcarskim wyrzutkom. Nie dziwią
więc w książce takie nazwiska jak Georg
Simmel, Ortega y Gasset, Sigmund Freud,
Hans-Georg Gadamer, Ernst Jünger, Julia
Kristeva, Edmund Husserl, Georges Bataille, Hugo Ball, Theodor Adorno, albowiem Robert Walser, Rainer Brambach i
Paul Nizon jako reprezentanci szwajcarskiej bohemy nie stronili w swej twórczości od „gorących” tematów masy i wielkiej
aglomeracji miejskiej, psychoanalizy, hermeneutyki, narkotyków, intertekstualności, fenomenologii, cielesności, dadaizmu
czy wolności. Wszystkie te zagadnienia
zresztą znalazły w książce Mielczarka pełne omówienie. Tym samym autsajder poza
głównym punktem odniesienia stał się jednocześnie swoistym pretekstem do nakreślenia znacznie szerszego, bo historycznospołecznego, socjologiczno-psychologicznego i filozoficzno-literackiego tła, bez którego uchwycenie i zrozumienie artystycznej odmienności byłoby niemożliwe.
Szkoda, że nakreślony obszernie w omawianej książce kontekst dziejowy nie objął
rozwoju idei autsajdera ze szczególnym
uwzględnieniem Szwajcarii (jej autor rozbudza jedynie apetyt, wymieniając na s. 205
dwóch reprezentantów europejskiej bohemy XIX wieku: Charles’a Baudelaire’a i Stanisława Przybyszewskiego, jak też czyniąc
przy omawianiu twórczości Brambacha na
s. 273 aluzję do tradycji literackiego autsajdera widocznej u François Villona i Carsona McCullersa). Brak ten jest dla mnie o tyle
dotkliwszy, że to właśnie Mielczarek za
sprawą swej ogromnej wiedzy i erudycji
wydaje się osobą wysoce kompetentną do
prześledzenia i skomentowania ewoluującego modelu autsajdera w Szwajcarii na
przestrzeni dziejów, do pokazania, na ile
zanalizowany przez niego XX-wieczny wagant w wydaniu choćby Roberta Walsera

jest kontynuatorem Carla Spittelera, Ulricha Bräkera, Gottfrieda Kellera, Johanna
Kaspara Lavatera, Carla Alberta Loosliego,
Conrada Ferdinanda Meyera, Jakoba Stutza czy Paula Ilga jako przykładowych postaw dysydenckich, na ile zaś z nimi zrywa.
Zagadnienie potępianej społecznie i nieakceptowanej inności, tak dogłębnie zanalizowane przez Mielczarka, musiało znaleźć
choćby częściowe odzwierciedlenie w mojej recenzji. Kończę ją więc tym, od czego w
zasadzie winienem był zacząć: przedstawieniem i omówieniem poszczególnych rozdziałów. Studium Mielczarka zawiera jedenaście sylwetek twórców, dziś przez nikogo już chyba – poza Rudolfem Utzingerem
– niekwestionowanych autsajderów-klasyków. Są nimi w kolejności zaproponowanej przez autora: Robert Walser, Rudolf
Utzinger, Hans Morgenthaler, Adolf
Wölfli, Friedrich Glauser, Max Pulver, Annemarie Schwarzenbach, Alexander Xaver
Gwerder, Ludwig Hohl, Rainer Brambach
i Paul Nizon. Nie trudno zauważyć, że
wśród jedenastu „trędowatych” mamy tylko jedną kobietę. Jeśli zestawienie to jest
reprezentatywne dla całej szwajcarskiej sceny literackiej, bądź jej zawężonego do bohemy wycinka, znaczyć to może i w pierwszym, i w drugim przypadku dokładnie
tyle, że zdominowali ją mężczyźni. W
związku z tym należałoby chyba mówić o
dotkniętej kryzysem kobiecego pióra
współczesnej literaturze Szwajcarii.
Autor recenzowanej książki to badacz,
który z wielką gracją i subtelnością porusza się po zakamarkach duszy literackiego
odszczepieńca, a jego studium to prawdziwe bogactwo precyzyjnych ustaleń i przekonujących, niepozbawionych niuansów
rozróżnień. By móc mówić o zaistnieniu
procesu komunikacyjnego, poza nadawcą
(autorem) i komunikatem (książką) potrzebny jest również odbiorca (czytelnik),
a ten wieloma zawartymi w książce ciekawostkami (Wölfli pisał swe wiersze w zakładzie dla psychicznie chorych na wielkich
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papierowych opakowaniach po mące),
pięknymi, sugestywnymi obrazami „geszefciarskiego miasta” jako „Boga nieustannie
przeliczającego mamonę” (s. 267) i wspa-

niałymi partiami tekstu w rodzaju „poeci
piją, pijacy poetyzują” (s. 272) powinien z
naddatkiem zaspokoić swój głód informacyjny i poznawczy.

Norbert Honsza

Załamana cywilizacja w Oświęcimiu
Werner Jochmann, Kryzys społeczny. Antysemityzm. Narodowy Socjalizm, wstęp i opracowanie Henryk Olszewski, przeł. Bolesław Mrozewicz, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań
2007, ss. 596.
Wydawnictwo Poznańskie wydało kolejną,
niebanalną i cenną pracę, publikując teksty przenikliwego, chociaż może niedocenionego hamburskiego historyka narodowego socjalizmu – Wernera Jochmanna
(1921-1994). Był badaczem wyjątkowo rzetelnym, próbującym rozwikłać skomplikowane meandry historii, dziejącej się niemal
na jego oczach. „Nie formułował pochopnych ocen – pisze we wstępie Henryk Olszewski – które zarażały optymizmem lub
dawały asumpt do dumy; obrazy, jakie kreślił, były mroczne, a wnioski, jakie z analiz
wyciągał, przytłaczały. Jego droga do fascynacji historią współczesną miała w sobie coś
z misji: wiodła od przerażenia załamaniem
się cywilizacji w Oświęcimiu, zaś celem, jaki
przed sobą stawiał, było zbudowanie podstaw pod pojednanie z ofiarami tamtych
zbrodni”.
Prace Jochmanna oraz inspirowane
przez niego monografie ukazywały się w
znanej hamburskiej oficynie wydawniczej
Christiansa. Henryk Olszewski omawia je
szczegółowo we wstępie, podkreślając rzetelność i rozległość badań (Werner Jole,
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Bernd Nellessen, Holger Christier, Peter
Brandy, Alfred Kantorowicz i in.). Znaczące były badania samego Jochmanna nad
„społecznymi i kulturalnymi przesłankami
roku 1933”. M.in. podjął z Hansem-Adolfem Jacobsenem publikowanie dokumentów związanych z historią narodowego socjalizmu. Ten znakomity tandem pracował
pomysłowo, bez spektakularnych fajerwerków, zawsze bliski źródłom. Wytrwale szukając przyczyn sukcesów narodowego socjalizmu, wciąż od nowa stawiali pytanie, dlaczego społeczeństwo niemieckie znalazło
się w szponach antysemityzmu. Jochmann
dostrzegł w swoich badaniach określoną
misję, której chciał sprostać w imię intelektualnej uczciwości i nieskazitelnego etosu
naukowego. Dążył do prawdy, nie zapominając o moralnej zasadzie zachowania ludzkiej godności i wolności.
W niemieckiej historiozofii nie brakuje wprawdzie prac, które zajmowały się podobną, co Jochmann tematyką, ale jego
penetracje były wyjątkowo odkrywcze:
„Przez lata – powiada Olszewski – śledził
społeczno-polityczne metamorfozy, przez
jakie przechodził od połowy XIX wieku
ewangelicki Kościół w Niemczech, o którym od dawna wiadomo, że udzielił Hitlerowi swego poparcia, oraz poddawał gruntownej, opartej na źródłach różnej proweniencji analizie społeczne i polityczne afi-
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liacje antysemityzmu w tym okresie”. To,
że antysemityzm zdominował wyobraźnię
Niemców znacznie wcześniej, zanim go
Hitler wprowadził do swej ludobójczej machiny, wiemy od dawna. I o tym Jochmann
często dywagował, chociaż publikacje jego
nie „przebiły się” w prasie niemieckiej, ponieważ zawstydzały i budziły niedobre
wspomnienia. Nawet Poznańska Biblioteka Niemiecka wzbraniała się swego czasu –
nieistotne, z jakich powodów – przed wydaniem esejów Jochmanna.
Werner Jochmann urodził się, co nie jest
bez znaczenia, koło Zgorzelca w rodzinie
chłopskiej. Świadomie przeżył trudne lata
narodowosocjalistycznego wychowania:
był członkiem Hitlerjugend i ochotniczo
wstąpił do Wehrmachtu. Na froncie wschodnim był świadkiem brutalnych akcji formacji SS. Ciężko ranny przebywał w szpitalu
we Wrocławiu, gdzie też w 1942 roku podjął studia historyczne, germanistyczne i filozoficzne. Po wojnie przebywał krótko w
Jenie, potem wyjechał do Getyngi, a następnie do Hamburga, gdzie obronił pracę doktorską. Od 1953 roku był asystentem Fritza
Fischera, kierownika Katedry Historii
Współczesnej w Uniwersytecie Hamburskim. „Werner Jochmann – wspomina
Henryk Olszewski – był tym, który – uzbrojony w wiedzę i wyobraźnię mediewisty,
zaczerpniętą u Aubina, oraz przekonany do
nowoczesnej historii społecznej uprawianej
przez Brunnera – nie tylko uczył się u Fischera warsztatu historyka współczesności,
ale walnie przyczynił się do skłonienia mistrza do podjęcia kompleksowych badań
nad przyczynami »wielkiej wojny«, łączących idee i politykę gabinetową z historią
gospodarczą i społeczną”.
Od 1960 roku kieruje Jochmann Zakładem Badań nad Historią Narodowego Socjalizmu. Mimo skromnych środków zdołał z placówki uczynić ważny, liczący się
ośrodek badawczy, przez który przewinęło
się również wielu uczonych polskich i żydowskich. Jak wspomina Olszewski, kon-

takty Jochmanna z Polską były bliskie i intensywne. Współpracował m.in. z takimi
uczonymi jak Władysław Markiewicz, Marian Wojciechowski, Franciszek Ryszka,
Karol Jońca, Henryk Olszewski, Marek
Maciejewski i Antoni Czubiński. Dla wielu był prawdopodobnie Jochmann trochę
dziwakiem: nie znosił blasku reflektorów,
maszyny do pisania i osiągnięć techniki
elektronicznej. Często był przedmiotem
kpin, budząc zazdrość i niechęć niektórych
kręgów naukowych. Szczególną kontrowersję budziły jego dywagacje nad antysemityzmem w rodzimej historii, a wiele jego tez
wręcz szokowało, choćby ta, że nie warstwy
społecznie i kulturowo upośledzone demonstrowały w Niemczech zaciekły antysemityzm, ale przede wszystkim warstwy
oświecone. W obszernym i erudycyjnym
wstępie Henryk Olszewski omawia wszystkie te zagadnienia, które wynikają ze szczegółowych badań Jochmanna: „Od Żydów
dystansowały się oba Kościoły, katolicy
wskazywali na nich jako na anarchistów,
bezbożników, wolnomularzy. »Kulturkampf« przedstawiano jako wojnę judaizmu z chrześcijaństwem; protestowano
przeciw obecności Żydów w zawodach
urzędniczych, w Reichstagu i parlamentach
krajowych. Jeszcze silniejszy był antysemityzm w protestantyzmie, w którym zaczął
on niebezpiecznie łączyć się z nacjonalizmem. W protestantyzmie o wiele mocniejsza okazała się też niechęć do »stosowanego manczesteryzmu« i »materialistycznej
obcości« wobec wszystkiego, co symboliczne dla niemieckości. Jüdisches Wesen stawało
się przeciwieństwem deutsches Wesen”.
Nazistowski antysemityzm nie spadł z
nieba. Już w XIX wieku Heinrich von Treitschke obwieścił narodowi, iż Żydzi są nieszczęściem Niemiec. Umiejętnie stopił,
przy aplauzie warstw akademickich, agresywne idee antysemickie z fanatycznym
nacjonalizmem. Już w 1879 roku Wilhelm
Maar prezentował Żydów jako „gatunek
skalany rasowo”, a Constantin Frantz roz-
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dzierał szaty nad „zażydzeniem Rzeszy”. Po
tej demonstracji nienawiści nadeszły kolejne fale antysemityzmu pod koniec XIX wieku, które szczegółowo badał Jochmann,
pisząc m.in.: „Antysemickie żądania motywowały do działania urzędników i administrację, zachęcały studentów do wystąpień,
a zubożałych rzemieślników do ekscesów.
Otwartą wrogość wobec Żydów zarówno w
życiu zawodowym, jak społecznym okazywali lekarze, sędziowie, pastorzy i przedsiębiorcy”. Nie bacząc na te upokorzenia, Żydzi demonstrowali w czasie pierwszej wojny światowej swą lojalność wobec niemieckiej wspólnoty narodowej i bez szemrania
wyruszyli na front. Wierzyli (niesłusznie!),
iż braterstwo broni doprowadzi w przyszłości do społecznego pokoju. Żyd jako dorobkiewicz, pasożyt i zdrajca nie jest niczym
nadzwyczajnym w stereotypie tej postaci.
Jeszcze w trakcie trwania wojny usuwano
Żydów z korpusu oficerskiego, piętnując
ich jako tchórzy i cwaniaków. Antysemi-

tyzm upolityczniono i wykorzystano do
walki światopoglądowej. To później takie
postaci jak Ernest Röhm i Adolf Hitler
chętnie występowały na wiecach antysemickich. Niespodziewanie również szkoły wyższe stały się bastionami zaciekłego antysemityzmu, a towarzystwa naukowe już w latach 20. nie przyjmowały do swego grona
Żydów.
Jochmann zdecydowanie sprzeciwiał się
relatywizowaniu historii najnowszej Niemiec. Rządów Hitlera nie traktował jako
epizodu historycznego lub „szkodliwego
dysonansu”. Nie akceptował fałszywej konstrukcji, która zakładała, że zbrodnie wobec ludzkości zawsze istniały, a przed
Oświęcimiem był Gułag.
Należy złożyć Henrykowi Olszewskiemu i Wydawnictwu Poznańskiemu wyrazy
uznania, iż zdecydowali się zapoznać polskiego czytelnika z pracami Wernera Jochmanna i reprezentowanym przez niego
nurtem historiografii niemieckiej.

Lidia Burakowska, Katarzyna Leszczyńska

Gala polskiej germanistyki
w księdze jubileuszowej
Kultura – literatura – język
K. Grzywka, J. Godlewicz-Adamiec (red.),
Kultura – literatura – język. Prace ofiarowane Profesorowi Lechowi Kolago w 65. rocznicę urodzin,
Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007, ss. 991.
Gala współczesnej polskiej germanistyki –
tak można by w skrócie określić artykuły,
szkice, eseje i przyczynki zawarte w liczącej
991 stron księdze jubileuszowej, wydanej z
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okazji sześćdziesięciolecia urodzin dyrektora IGUW, prof. dra hab. Lecha Kolago.
Osiemdziesięciu dziewięciu polskich i niemieckich autorów prezentuje swe przemyślenia i wyniki badań w tej imponującej
publikacji.
Wśród opublikowanych w księdze jubileuszowej tekstów przeważa część literaturoznawcza. Jest to z pewnością ukłon w stronę jubilata i jego zainteresowań, skoncen-
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trowanych głównie wokół literatury, polsko-niemieckich związków literackich, a
przede wszystkim umiłowanej przezeń syntezy muzyki i literatury. Na ponad 600 stronach omawiane są rozmaite aspekty i problemy literackie, co wyraża się również w
podziale tego cyklu na kilka rozdziałów.
Otwiera go synteza trzech artykułów poświęconych osobie wybitnego poety Heinricha Heinego – wirtuoza słowa poetyckiego, człowieka o ogromnej pasji polemicznej. Norbert Honsza prezentuje w formie
eseju znakomite studium życia i twórczości Heinego, nazywając tego „chichoczącego melancholika, czułego poetę, satyryka,
znakomitego polemistę” oraz bacznego
obserwatora ludzkich deficytów – pierwszym poetą trzeciego tysiąclecia i największym darem dla Niemców. Esej w sposób
niezwykle szczegółowy zapoznaje czytelnika z kontrowersyjną osobą pisarza-poety.
Liczne uwagi, celne cytaty i „perełki” interpretacyjne oddają kwintesencję wirtuozerii
jego życia twórczego, przepełnionego kąśliwą ironią oraz duchem polemicznym.
Doskonałym uzupełnieniem tego szkicu są kolejne dwie rozprawy, w których
poruszone zostały konkretne aspekty twórczości Heinego. Claudia Albert szczegółowo omawia motyw jedzenia, będący wyrazem cielesności człowieka i jego rozkoszy,
której źródła upatrywać można właśnie w
fizjologii. Jest to również sposób satyrycznego ujawnienia niemieckich przyzwyczajeń konsumpcyjnych. Robert Małecki analizuje natomiast aspekty filozofii w twórczości poety, które zajmowały w niej istotne miejsce. Mogą one być rozpatrywane w
sposób dualistyczny, jako podłoże dorobku twórczego Heinego oraz jako jego następstwa. Motyw inności i wyobcowania
bierze bowiem swój początek w fascynacji
Heinego wpływami francuskimi, w niechęci wobec pruskości, jej wstecznictwa i skłonności do mistycyzmu. To wszystko doskonale przekłada się później na życie twórcze
poety.

Entuzjaści literatury znajdą również teksty poświęcone analizie tematyki polskiej
w twórczości i działalności pisarzy pochodzenia niemieckiego. Rozważaniom poddane są głównie utwory powstałe w grupie
Königsberger Dichterkreis (Mirosława
Czarnecka, Polnische Literatur und polonophile
Panegiryk im Königsberger Dichterkreis), jak również działalność pokojowa Verband deutscher Schriftsteller (Anna Górajek, Inicjatywy pokojowe Związku Pisarzy Niemieckich w
pierwszej połowie lat osiemdziesiątych XX wieku
w kontekście jego stosunku do ówczesnych wydarzeń
w Polsce). Czarnecka przedstawia głównych
entuzjastów polskiej ziemi. Są wśród nich:
Simon Dach, Johann Stobäus, Johann Peter Titz, Christoph Kallenbach. Literatura
polska i panegiryk polonofilski w królewieckim kręgu poetów wokół Simona Dacha i Kürbishütte, przepełnione sentymentem i entuzjazmem, wskazują, jak dużą rolę
w historii Polski i życiu narodu polskiego
odgrywał niemiecki Królewiec oraz jak bardzo to miasto było związane z Polską.
Anna Górajek przedstawia historię powstania i działalności Związku Pisarzy Niemieckich, koncentrując się na jego programowych założeniach pokojowych w odniesieniu do Polski. Rozległa rozpiętość czasowa między omówionymi w tym rozdziale objawami sympatii propolskich wskazuje na solidne korzenie relacji polsko-niemieckich, o których tak łatwo przychodzi
nam niestety zapominać.
Tematyka polska wraca w kilku esejach
kolejnego rozdziału, poświęconego kwestiom determinowanym przez czas historyczny, rozwój świata i zagadnienia natury
egzystencjalnej. Znajdujemy tu więc artykuły poruszające temat holocaustu, dziecinnych wspomnień pisarzy pochodzenia żydowskiego, ale również elementy polemiki
z duchem czasu, elementy dyskursu międzypokoleniowego, eseje na temat ewolucji kwestii wolności i trudnej relacji człowiek–natura. Lektura tej części księgi podbudowana jest uzasadnieniem Eugeniusza
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Iwanickiego, że „literatura – to sumienie
naszego świata”.
Ciekawe merytorycznie są rozdziały
VIII-XII ze względu na znakomite ukazanie
wieloaspektowych zależności muzyki i literatury oraz wzajemnych inspiracji obydwu
form sztuki. Ważnym fragmentem księgi
jest zestawienie paradygmatów znaczeniowych: literackość muzyki i muzyczność literatury. Wart polecenia jest przede wszystkim szkic Joanny Godlewicz-Adamiec na
temat wczesnej niemieckojęzycznej liryki
miłosnej Minnesang, której przedstawicielem
jest von Kürenberg. Ciekawym zagadnieniem jest syntetyczne ujęcie muzyki i literatury, którego wyrazem są teksty operetek,
usytuowanych z racji swej roli w przestrzeni muzyczno-literackiej. Doskonałe studium gatunku przeprowadza Wolfgang
Mastnak, analizując twórczość operową i
pieśniową Gottfrieda von Einem. To nie
tylko interesujący szkic twórczości kompozytora, ale również jego życia i osobowości.
W części literaturoznawczej nie brakuje
również rozpraw poświęconych kulturze
muzycznej Polski. Peter Becker w ciekawy
sposób rozpatruje Requiem Johannesa
Brahmsa i muzykę żałobną na orkiestrę
smyczkową Witolda Lutosławskiego w
aspekcie dialogu pomiędzy formułą memento mori a in memoriam. Eberhard Hilscher
stworzył natomiast esej publicystyczno-literacki poświęcony Fryderykowi Chopinowi.
Mimo że prezentowana praca zbiorowa
poświęcona jest przede wszystkim wiodącym działom niemieckiej humanistyki, tj.
kulturze, literaturze i językowi, nie brakuje tu również elementu edukacji, jakże istotnego dla wiedzy o języku i koniecznego do
jego rozpowszechniania. Dział ten jest w
porównaniu z pozostałymi zakresami wyraźnie ograniczony, obejmuje bowiem zaledwie 28 stron. Pozostaje to jednak w zgodzie z ogólną koncepcją książki. Uwzględnienie tej tematyki jawi się więc jako element wzbogacający jej treść. Część edukacyjna jest adresowana do osób zaintereso-
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wanych współczesną edukacją, świadomych dokonujących się obecnie przemian,
oraz do nauczycieli wykazujących potrzebę pogłębionej refleksji nad własną profesją. Szczególnych impulsów do refleksji
dostarczają eseje Elżbiety Zawadzkiej-Bartnik Wybrane aspekty edukacji kulturalnej młodzieży oraz Marty Lorenc O urzeczywistnianiu wymiaru międzykulturowego w nauczaniu języków
obcych. Zawadzka-Bartnik podejmuje próbę
aplikacji konstruktywnych założeń edukacji kulturalnej, która wychodziłaby naprzeciw nowej dynamicznej rzeczywistości
„epoki przyspieszenia”. Aplikacja ta jest
wyrazem opozycji wobec dotychczas stosowanego wzorca przekazów kulturowych,
których zręby tworzył kanon wartości
etycznych i estetycznych oraz proces humanizacji. Zasadniczy dyskurs oscyluje tym
samym wokół analizy wyzwań współczesności i poszukiwań konstruktywnych propozycji naprawczych dla zachwianych wartości wychowawczych.
Różnorodna jest również część językoznawcza – ujmuje bardzo szeroki wachlarz
tematów. Są to między innymi zmiany semantyczne bardzo popularnego obecnie
przymiotnika „geil”, dopuszczalne kolokacje czasownika „lachen”, etymologia popularnych związków frazeologicznych, metody badań nad dialektem pruskim, statusem
niemczyzny na Górnym Śląsku, krytyczna
ocena dotychczasowych prób zdefiniowania pojęcia „tekst”, analiza i ocena zapożyczeń z języka włoskiego w fachowej terminologii muzycznej, krytyka anglicyzmów
we współczesnej niemczyźnie oraz specyfika tłumaczenia literackiego.
Józef Wiktorowicz, analizując przymiotnik „geil”, podkreśla wpływ czynników socjologicznych i socjokulturowych
na zmianę jego znaczenia semantycznego.
Autor zwraca uwagę na fakt, że w średniowiecznym Hochdeutsch (Mittelhochdeutsch) wyraz „geil” nie zawierał negatywnych konotacji, jednak w wyniku częstego
użycia w połączeniu ze słownictwem wyra-
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żającym nadmierną wesołość i swawolę nabrał stopniowo znaczenia odnoszącego się
do seksualności. W okresie wczesnego
Frühneuhochdeutsch przymiotnik „geil”
używany był nadal w znaczeniu neutralnym, ale jednocześnie mógł się też odnosić
do sfery seksualnej. Nie posiadał jednak
jeszcze negatywnej konotacji, dzięki czemu
był powszechnie używany w wierszach barokowych. Bardzo modnym wyrazem stał
się w tekstach autorów XX-wiecznych, którzy przestali zajmować się jedynie duchowym wymiarem miłości. W wieku XX słowo „geil” było używane wśród młodzieży
na określenie czegoś pozytywnego, wspaniałego. Teraz „geil” jest jednym z ulubionych słów w środowisku dziennikarzy i
autorów tekstów reklamowych.
Sambor Grucza prezentuje przykłady
tradycyjnego podejścia do pojęcia tekstu,
podając definicje proponowane przez takich językoznawców jak D. Viehweger, Z.
Wawrzyniak, K. Ehlich, W. Heinemann, G.
Antos, B. Boniecka, I. Rosengren, R. Grzegorczyk i inni. Cytowane definicje autor
ocenia krytycznie, zarzucając im nieprecyzyjność, nieadekwatność i niejasność sformułowań. Grucza postuluje jednocześnie
potrzebę wyjaśnienia i sprecyzowanie takich sformułowań jak: „wypowiedź”, „akt
mowy”, „większy tekst”, „jednostka komunikacyjna”, „tekstowość”, „jednostka językowa”, „procesy kognitywne”. Zajmuje się
również koncepcją tekstu prototypowego,
zaznaczając, że niektórzy autorzy podkreślają niemożność rozgraniczenia „tekstu”
i „nie-tekstu”, a więc również tekstualności i nietekstualności. Zwraca ponadto uwagę, że według niektórych lingwistów nie ma
sensu poszukiwanie definicji tekstu, i jako
wyrazisty przykład przedstawia pogląd B.
Sandig, według którego nie ma ostrych granic pomiędzy tekstem i nie-tekstem. Grucza przypomina również prototypowe cechy tekstu, takie jak kohezja, koherencja,
intencjonalność, funkcjonalność i akceptabilność (R. de Beaugrande i W. Dressler).

W dalszej części swych rozważań prezentuje relatywistyczną teorię języka prof. Franciszka Gruczy, według której wypowiedź
może mieć odmienne znaczenie dla nadawcy i odbiorcy. Na zrozumienie wypowiedzi
przez odbiorcę tekstu wpływają takie elementy jak kontekst, doświadczenie życiowe i doświadczenia komunikacyjne.
Agnieszka Frączek przewrotnie nadała
swojemu artykułowi tytuł How do you do?,
czyli kilka słów o języku niemieckim. Autorka
zwraca uwagę na wpływ języka angielskiego na język niemiecki we wszystkich dziedzinach życia. Podaje liczne przykłady zastępowania wyrazów rodzimych obcymi.
Najsilniej widoczne są te wpływy w dziedzinie informatyki. Autorka stara się w swoim artykule wyjaśnić coraz częstsze używanie obcych wyrazów w miejsce rdzennie
niemieckich. Wskazuje na nieprzystosowanie wyrazów angielskich do składni, fonetyki, fleksji i systemu słowotwórczego języka niemieckiego. Zespół powołany do życia przez prof. Waltera Krämera z Uniwersytetu w Dortmundzie stworzył listę 5730
anglicyzmów i podzielił je na cztery grupy:
anglicyzmy wpisane już na stałe do niemieckiego systemu językowego, zapożyczenia
występujące w języku niemieckim do momentu pojawienia się ich rodzimych niemieckich odpowiedników, zbędne anglicyzmy – zastępujące niemieckie wyrazy bez
żadnej wyraźnej potrzeby – oraz skróty i
nazwy własne zakorzenione już w języku
niemieckim.
Literaturoznawczą, kulturoznawczą i
językoznawczą część księgi uzupełniają teksty historyków i niemcoznawców (choć nie
brak wśród nich także przedstawicieli
pierwszych trzech profesji): Piotra Kołtunowskiego (Istota wolności w ujęciu Antona
Hilckmana), Zenona Weigta (Die Anfänge des
Pressewesens in Gießen und in Lodz), Stanisława
Prędoty (Über die erste niederländische Polenbeschreibung), Ireneusza Gaworskiego (Geschichte und Kultur der podhalanischen Góralen aus der
Sicht der nationalsozialistischen Volkstumsforschung
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im Generalgouvernement), Krzysztofa A. Kuczyńskiego (Spór niemiecko-litewski o archiwalia królewieckie w zbiorach wileńskiej Akademii
Nauk), Jerzego Centkowskiego i Lucjana
Meissnera (Hauptrichtungen der polnischen Historiographie im 20. Jahrhundert), Stanisława Sulowskiego (O roli tradycji w badaniu niemieckiej
polityki zagranicznej), Bożeny Chylińskiej
(Osadnictwo niemieckie w brytyjskiej Ameryce ko-

lonialnej oraz w okresie wczesnej Republiki) oraz
znanego szwajcarskiego germanisty Maksa
Stellera (Diagnosen zum Gesundheitszustand Europas. Literarische und andere Tatsachen).
Księga jubileuszowa Kultura – literatura
– język jest publikacją godną odnotowania,
która niewątpliwie trwale wpisze się w dotychczasowy dorobek naukowy polskiej
germanistyki.

Paweł Strózik

Ucieczka, asymilacja, integracja
– w poszukiwaniu tożsamości
na emigracji
Veit J. Schmidinger, Wilfried F. Schoeller,
Transit Amsterdam. Deutsche Künstler im Exil
1933-1945, Allitera Verlag, München 2007,
260 S.
W maju bieżącego roku w Bibliotece Miejskiej „Monacensia” w Monachium odbyła
się wystawa pt. „Transit Amsterdam. Deutsche Künstler im Exil 1933-1945”. Ekspozycji materiałów o niemieckiej emigracji w
Holandii towarzyszyło wydanie druku
zwartego pod tym samym tytułem. Autorzy wystawy-publikacji to znani egzegeci literatury wychodźstwa. Veit Schmidinger
opisał w pracy doktorskiej związki twórczości Klausa Manna z literaturą i kulturą
Francji, razem z Alfredem Biolkiem opracował biografię pt. Bio. Mein Leben, a obecnie pracuje na własną powieścią, która ukaże się wiosną 2008 r. Wilfried Schoeller
otrzymał promocję doktorską po analizie
krytyki społecznej w dziełach Henryka
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Manna. Jako profesor literatury, krytyki
literackiej i mediów prowadzi wykłady i seminaria w uniwersytecie w Bremie, bierze
udział w audycjach w radiu i telewizji oraz
przygotowuje do druku publikacje na temat literatury XX wieku (w 1995 r. pod jego
redakcją ukazało się sześć tomów pamiętników Klausa Manna).
Publikacja Transit Amsterdam. Deutsche
Künstler im Exil 1933-1945 prezentuje tych
artystów i literatów, którzy w 1933 r. opuścili kraj zalany nazizmem i udali się w kierunku ościennej Holandii. Wybrane osobowości zostały sportretowane jako jednostki w samym centrum obczyzny, zmagające się z obawami przed ujęciem, deportacją, odczuwające stałe zagrożenie zdrowia
i życia czy utraty możliwości swojej artystycznej ekspresji. Na tle odnotowanej w
wielu przypadkach niemocy twórczej czy
utrudnionej artystycznej kreacji autorzy
ukazali aktualne problemy dotykające emi-
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grantów, związane z migracją, ucieczką z
powodów politycznych, trudnością asymilacji i integracji z nowym środowiskiem.
Wielu aktorom, muzykom, malarzom, fotografikom, ludziom pióra i naukowcom
udało się jednak przezwyciężyć te kryzysy
dzięki aktywnej pomocy obywateli Holandii, zarówno w prozaicznych kłopotach
codziennego bytowania, jak również w publikacji i popularyzacji wytworów ich umysłów. To również tym gościnnym i pomocnym Holendrom, jako swoiste epitafium,
poświęcono tę książkę.
Utwór został podzielony na sześć rozdziałów, w których autorzy opisują kolejno ucieczki pisarzy, ich sytuację po przybyciu na emigrację, holenderskie domy
wydawnicze, losy poszczególnych intelektualistów, kłopoty po ataku Rzeszy na Holandię oraz niepowodzenia tych uchodźców, dla których miejsce exodusu stało się
śmiertelną pułapką.
Niewątpliwym walorem tekstów jest
zręczne posługiwanie się cytatami z utworów lub korespondencji pisarzy, pozwalające czytelnikowi dostrzec ich osobiste refleksje, przeżycia i reakcje na „marsz brązowych koszul”. Metoda ta jest obecna w
książce już od pierwszego rozdziału, w którym poznajemy zapiski pamiętnika Klausa Manna, cytaty z powieści Kind aller
Länder, pióra Irmgard Keun, fragmenty listów Carla Zuckmayera, Alfreda Kerra czy
Hermanna Kestena. W ciekawy sposób zaprezentowano rozterki emigrantów, którzy po przybyciu do (w pierwszej fazie)
gościnnego i bezpiecznego Amsterdamu
nie umieli znaleźć odpowiedzi na pytanie:
„Pozostać czy jechać dalej?”. W tę konwencję wpisuje się niemal sensacyjna relacja o
holenderskich początkach Kurta Lehmanna, któremu pseudonim artystyczny „Konrad Merz” ratuje życie i który mógł kontynuować literacką działalność dzięki mecenasowi kultury niemieckiej w Niderlandach, Menno ter Braakowi. Odpowiedzi
na tak postawione pytanie poszukiwała

także Eryka Mann, goszcząc z sukcesem na
holenderskich scenach ze swoim politycznym kabaretem „Die Pfeffermühle”. Zachodni sąsiad Rzeszy był dla kabaretu nie
tylko miejscem wolnym od nazistowskich
represji, był także źródłem znacznych dochodów, nazywanym przez Erykę Mann
„najlepszym terenem łowieckim”. Nawet
po wprowadzeniu nazistowskich kontroli
i cenzury „Młynek do pieprzu” ujmował
holenderską publiczność prostolinijnością
i odwagą, wygrywając z konkurencyjnymi
trupami, np. z kabaretem Rudolfa Nelsona z Berlina.
Rozdział trzeci prezentuje działalność
domów wydawniczych w stolicy Holandii,
Allert de Lange i Querido. To dzięki staraniom pracowników tych firm, Waltera
Landauera i Hermanna Kestena (Allert de
Lange) oraz Fritza H. Landshoffa i Klausa
Manna (Querido), Amsterdam stał się centrum wydawniczym niemieckiej literatury
emigracyjnej, a w wymienionych wydawnictwach ukazało się pięćdziesiąt dzieł literatury pięknej autorów niemieckiego wychodźstwa, przetłumaczonych później na
wiele języków i czytanych w Anglii, Ameryce, Holandii, krajach skandynawskich, w
Polsce, Rumuni, na Węgrzech, a nawet we
Włoszech, wprost „pod nosem” sprzymierzonego z Hitlerem Mussoliniego. Rozdział uatrakcyjniono cytatami z korespondencji i wspomnieniami Kestena, Landshoffa, Klausa Manna oraz ubarwiono dykteryjkami o intrygach Josepha Rotha, zbyt
wygórowanych żądaniach Henryka Manna, aferach związanych z publikacją niektórych pozycji, np. Powieści za trzy grosze
Bertolta Brechta, któremu przyznano żądane 5000 guldenów honorarium (także)
dzięki informacji, że nie stroni od alkoholu. Nie zabrakło tu także informacji o wydawanym w Querido czasopiśmie „Die
Sammlung” pod redakcją Klausa Manna.
W centralnym, czwartym rozdziale
książki autorzy opisują działalność i twórczość wybranych artystów na holender-
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skim rynku. Sportretowano tu Josepha
Rotha, literata i dziennikarza, który pisał
mimo ciągłej walki z alkoholowym nałogiem, utrzymując się wbrew wszelkiej logice w dobrej kondycji, jak gdyby „trzymając w szachu” złe duchy pragnące nim zawładnąć, intensywnie pisał kolejne powieści. Czytelnik poznaje tu spryt i przebiegłość pisarza, oferującego swoje dzieła kilku wydawnictwom jednocześnie i wybierającego najkorzystniejszą propozycję honorarium. W książce zaprezentowano także
postać Irmgard Keun, kochanki Rotha,
pisarki, która jeszcze przed rokiem 1933
osiągnęła światowy sukces jako aktorka i
autorka powieści Gilgi, eine von uns. Schmidinger kreśli portret artystki, wspominając
o jej upozorowanym samobójstwie, twórczości (powieściach Nach Mitternacht, D-Zug
dritter Klasse, Kind aller Länder i Kunstseidens
Mädchen) oraz o powrocie do powojennych
Niemiec pod pseudonimem Charlotte Tralow.
Na tle panoramy stosunków niemieckożydowskich, które (jak wiadomo) uległy
drastycznemu pogorszeniu, namalowano
sylwetkę Georga Hermanna, nazywanego
nie bez racji „żydowskim Fontane”. Jego
dzieła były w Holandii bardziej znane niż
powieści Tomasza Manna, Hermanna Hessego, Jakoba Wassermanna czy Alfreda
Döblina. Po ucieczce z Rzeszy wiosną 1933
r. Hermann osiedla się w pobliżu Amsterdamu i publikuje powieści: Ruths schwere
Stunde, Eine Zeit stirbt, Rosenemil oraz ostatni
jego utwór – Der etruskische Spiegel. Nawet jako
uciekinier przepojony humanizmem pisarz nie wierzył w bezwzględność i brutalność nazistów. Zginął prawdopodobnie w
czasie transportu do obozu koncentracyjnego w Auschwitz.
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Zgodnie z założeniami autorów w książce nie mogło zabraknąć sylwetek miejscowych mentorów i pomocników, wspierających emigracyjnych literatów. Do takich
należeli Menno ter Braak i Nico Rost, dwaj
holenderscy publicyści, krytycy literaccy i
tłumacze, dwaj zawzięci wrogowie nazistowskiego reżimu. Publikacja prezentuje
ich zasługi dla literatury uchodźstwa, dzięki którym jako tłumacze i autorzy powieści przeszli do historii.
Obok twórców związanych z literaturą
piękną swoje miejsce w książce znaleźli także artyści kabaretowi (trupa Rudolfa Nelsona), aktor i reżyser filmowy Kurt Gerron,
fotografik Erich Salomon, malarze Heinrich Campendonk i Max Beckmann.
Ostatnie rozdziały są kontynuacją opisu
losów artystów w Holandii pod okupacją III
Rzeszy. Czytelnik poznaje rozterki życiowe
i wrażliwość Elisabeth Augustin, Wolfganga
Cordana, Grete Weil, Hansa Keilsona i innych twórców, którzy na co dzień zmagali
się z wrogimi zarządzeniami i podłością nazistowskich szpicli. Przedstawiono tu także
okoliczności powstania i niechlubną działalność „Rady Żydowskiej”, organizacji odpowiedzialnej za śmierć ponad 100 tysięcy holenderskich Żydów.
Książka jest ciekawą pozycją na rynku
wydawniczym. Ze względu na szerokie odwołania wykraczające poza obszar literatury emigracyjnej powinna znaleźć się na półce nie tylko specjalistów literaturoznawców, ale także fachowców innych dziedzin
nauki, takich jak historia, kulturoznawstwo
czy politologia. Odnotowując z uznaniem
pomysł i formę jego realizacji, z niecierpliwością czekamy na kolejne inicjatywy opisujące drogi niemieckiej emigracji prowadzące także w innych kierunkach.
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Irena Kurasz

Obszary pogranicza szansą
dla innowacji w kształceniu?
Jacqueline Breugnot, Markus Molz, Europa konkret! Grenzräume als Chance für Bildungsinnovationen?, Knecht Verlag, Landau 2006,
277 S.
Jacqueline Breugnot (Francja) oraz Markus
Molz (Niemcy) w książce Europa konkret!
Grenzräume als Chance für Bildungsinnovationen?
(„Europa konkretnie! Obszary pogranicza
szansą dla innowacji w kształceniu?”)
przedstawiają wielowymiarowe, interdyscyplinarne, a przez to innowacyjne spojrzenie na obszary pogranicza jako na osobliwe „laboratorium”, w którym rozpoznać
można występujące w mniejszym formacie
szanse i zagrożenia związane z politycznym, gospodarczym oraz kulturowym rozwojem jednoczącej się Europy. Decyzje
polityczne – podejmowane często na abstrakcyjnym, europejskim poziomie – na
obszarach pogranicza najwcześniej przynoszą odczuwalne skutki. Kompleksowe procesy przyciągania się i odpychania odmiennych kultur, istnienie różnych języków, a
także instytucjonalnych i socjoekonomicznych warunków jest na tych obszarach
szczególnie wyraźne. Dlatego są one idealnym miejscem do badań systemów komunikacyjnych, mogących służyć stworzeniu
nowych koncepcji i metod międzykulturowego kształcenia, rozwiązywania konfliktów bez użycia przemocy, rozwoju aktywnego społeczeństwa europejskiego. Koncepcje te i metody mogą później zostać rozpowszechnione i znaleźć zastosowanie
poza obszarami pogranicza.

Celem książki jest próba znalezienia
odpowiedzi na pytania, które w tym kontekście nie zostały poddane debacie. Jak
ukazana jest na obszarach pogranicza zmieniająca się i słabnąca rola państw narodowych? Jakie są polityczne, gospodarcze i
kulturowe założenia jednoczącej się Europy i ich konsekwencje dla euroregionów?
Z jakimi szansami i barierami się wiążą?
Jaki wkład może mieć kształcenie w procesy jednoczenia się Europy? Pytania te wydają się nader istotne w kontekście rozszerzania Unii Europejskiej i wzrostu liczby
wewnętrznych granic oraz przyszłych euroregionów. Pozostaną one jeszcze długo aktualne, gdyż stan obecny nie jest końcem
rozwoju.
Publikacja jest zbiorem prac różnych
autorów, wybitnych specjalistów w swojej
dyscyplinie, m.in. socjologów, antropologów, psychologów i lingwistów, w większości przypadków pracowników naukowych
oraz wykładowców europejskich uniwersytetów. Zaproszono więc do współpracy osoby mające olbrzymie doświadczenie i praktykę w badanym obszarze i poproszono o
przedstawienie obserwacji, analiz i przemyśleń z perspektywy własnej dyscypliny w
połączeniu z tematem międzykulturowego
kształcenia nauczycieli. Tak więc pojawiły
się prace o charakterze geopolitycznym,
socjologicznym, psychoanalitycznym, antropologicznym a także próbowano ukazać
mediację i komunikację międzykulturową
jako interdyscyplinarne obszary zorientowane na praktyczne działanie.
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Celowo zastosowany pluralizm dyscyplinarny pozwolił poznać złożoność i różnorodność obranych perspektyw, porównać ze sobą fenomeny występujące w różnych obszarach pogranicza, pokazał także
bogactwo narzędzi analizy. Podejście pluralistyczne miało służyć przedstawieniu
poruszanej problematyki w wyczerpujący
sposób i przyczynić się do jej lepszego zrozumienia.
Sam pomysł wydania tej książki jest
przykładem ponadgranicznej współpracy i
jednoczenia wysiłków we wspólnym celu w
podwójnym, symbolicznym i dosłownym
sensie. Po pierwsze z tego powodu, iż wykroczono poza granicę postrzegania problemu z perspektywy jednej tylko dyscypliny naukowej i stworzono wielowymiarową
debatę przynoszącą oryginalne wnioski. Po
drugie autorzy prac, przedstawiciele świata nauki pochodzący z różnych krajów:
Francji, Niemiec, Danii, Polski, Luksemburga, Czech i Szwajcarii, tworzący prace
często w rodzimych językach (które następnie tłumaczono na język niemiecki), wywodzący się z różnych obszarów kulturowych,
przekroczyli granicę etnocentryzmu kulturowego i narodowych obciążeń, podejmując
rozważanie problematyki i szukając rozwiązań na obiektywnej płaszczyźnie naukowej.
Artykuły autorów podzielone zostały na
trzy grupy tematyczne, a części książki opatrzono tytułami. Tytuł pierwszego rozdziału: Strukturelle Rahmenbedingungen (Uwarunkowania strukturalne) zdradza założenia tej
części rozważań. W pracach autorstwa Zbigniewa Kurcza, Barbary Loyer, Dominique
Huck oraz Hartwig Scheinhardt omówione zostały warunki polityczne, ekonomiczne i kulturowe, jakie panują na pełnych
konfliktów obszarach pogranicza od Hiszpanii poprzez Górną Nadrenię aż do Polski. W poszczególnych artykułach poruszono problem nacisków politycznych, walki
o władzę, konkurencyjności, istniejących
sprzeczności i wieloznaczności, ale także
przedstawiono wielce obiecujące projekty
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i programy związane z przyszłością regionów.
W odniesieniu do stosunków polskoniemieckich na szczególną uwagę zasługuje artykuł Zbigniewa Kurcza Wirtschaftliche
und soziokulturelle Probleme der polnisch-deutschen
Grenzregion (Gospodarcze i socjokulturowe
problemy polsko-niemieckiego obszaru
pogranicza), w którym autor ukazuje rażącą nierówność ekonomiczną między Polską
a Niemcami jako przyczynę wypaczeń i
patologii wynikających z natężenia tego zjawiska. Artykuł ten, uzupełniony kolejnymi
w tej części książki, pozwala dostrzec dysharmonię między długo tworzoną instytucjonalną rzeczywistością na płaszczyźnie
narodowej a bezpośrednimi życiowymi interesami społeczności lokalnych, które często zmierzają w różnych kierunkach, powodując wzajemne ograniczenia w miejsce
obopólnego rozwoju. Warunki te prowadzą
do pogłębiania istniejących nierówności
zamiast ich eliminacji.
Część druga, zatytułowana Kulturpsychologische Prägungen (Oddziaływania kulturowo-psychologiczne), zawierająca prace, których autorami są Christina Gautheron,
Tove Heidemann, Thomas Rist, Oliver
Holz i Petr Urbánek oraz Thierry Dudreuilh, ukazuje przyczyny psychologicznych
barier widocznych przy nawiązywaniu ponadgranicznej współpracy, a mających swoje korzenie w kolektywnych doświadczeniach. Autorzy tych prac przedstawiają zależności pomiędzy leżącymi u podstaw
człowieczeństwa potrzebami i motywacjami
a istnieniem m.in. różnic kulturowych,
mimo bezpośredniej bliskości geograficznej.
W części trzeciej: Pädagogische Innovationen (Innowacje pedagogiczne) autorzy –
Catherine Berger, Françoise Fouquet, Peter
Knapp, Victor Saudan, Michel Ph. Mattoug, Markus Molz i Guillaume Bauchet –
prezentują pewne formy pedagogicznych
innowacji zarówno w obszarze szkolnym,
jak i w zakresie kształcenia dorosłych. Autorzy nie zamierzyli jednak na tym etapie
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badań stworzyć gotowego do zastosowania
modelu, ale raczej pobudzić zaangażowanie i wyobraźnię czytelników przez pokazanie kreatywności aktorów. Proponowane
scenariusze rozwiązań nie są zamkniętą listą możliwości, stanowią natomiast zaproszenie do eksperymentowania poprzez łączenie i krzyżowanie dyscyplin, do otworzenia nowego pola badań naukowych. Istnieje bowiem wiele innych pedagogicznych
możliwości dla równoczesnego, interdyscyplinarnego przekraczania granic w teorii i
praktyce.
Pod względem swego przesłania prace
pozwalają wyłonić trzy charakterystyczne
kierunki. Część prac może stanowić bodziec dla innowacji, które następnie mogą
być wdrożone do praktyki pedagogicznej.
Inne prace są rodzajem analiz przedstawiających spektrum sposobów myślenia i działania i przez to przyczyniających się do
przygotowania innowacji w kształceniu.

Jeszcze inne zachęcają do interdyscyplinarnych badań i praktyk oraz ukazują możliwości dalszego rozwoju naukowych uzupełnień.
Książka w zamyśle autorów służyć miała głównie dwóm grupom specjalistów: osobom pracującym nad strategiami jednoczenia Europy oraz zajmującym się kształceniem nauczycieli. Może być ona jednak
nieocenionym źródłem refleksji dla czytelników zainteresowanych rozwojem obszarów pogranicza, także osób związanych z
oświatą i wszystkich interesujących się w
ogólnym sensie innowacjami w kształceniu. Czytelnikowi słabiej zorientowanemu
w tematyce obszarów pogranicza doskonale uzmysłowi ich ważkość dla procesów jednoczenia Europy, a dla osób zajmujących
się tym zagadnieniem naukowo będzie źródłem inspiracji w poszukiwaniu nowych
rozwiązań. Dlatego w obu przypadkach
warto ją posiadać w domowej bibliotece.

Marta Janachowska

Kunstvolle Reise
Stephan Wolting, „Wegfahren“, Neisse Verlag, Dresden 2007, 168 S.
„eine ameise/kriecht über die landkarte/
von norditalien/leichtsinnig/wie mühelos/im überwinden/von entfernungen“ –
dieses kurze, aber an Bedeutungen reiche
Gedicht befindet sich auf dem Umschlag
des Lyrikbands von Stephan Wolting unter dem Titel „Wegfahren“ und gibt schon
Vorgeschmack darauf, was wir im Inneren
finden werden.

Im Band „Wegfahren“ gibt es 160 Gedichte, in Minikapitel gruppiert, von denen jedes sowohl eine geschlossene Ganzheit in sich als auch einen Teil einer gewissen logischen Kontinuität ausmacht. Diese Minikapitel sind der Reihe nach:
„Sommermahd”, „Glashaut über Stahlskeletten”, „Holzgewächse”, „Flusen im Zimmer und Morgenlicht”, „Treibsand mit
Hinterland“, „Acrylfarben“, „Macchia“,
„Eiskristalle, Trockenschnee“, „Birkenstämme, Schilfrohre“, „Verlaufendes Cel-
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luloid“, „Flechten“, „Pappen und Wolken“, „Verstreutes Laub“ aufgeteilt. In jedem Kapitel befinden sich von 1 bis 21 Gedichte über verschiedenste Thematik. Das
Leitthema, wie der Titel schon andeutet, ist
Reisen. Eine Reise zu den Orten, die von
vielen Menschen besucht werden, wie Italien (Gedichte aus dem Kapitel „Macchia“
u.a. „Villa Rocolla”, „Toskanischer Sonntag”), zu großen Städten („Gdańsk – später Himmel, Glocken und Türme”), aber
auch zu den Orten, die den Touristen eher
unbekannt sind, zu den Kleinstädten
(„Poddębie, Pommersche Küste”, „Herbstfreitag in Jarosławiec, vormals Jershöft”).
Neben der Reise im Raum finden wir im
Band auch die Reise in der Zeit zu den nicht
mehr existierenden Orten und Menschen
(„Ehemalige sächsisch königliche Residenz
Sybillenort, Niederschlesien”). Der Band
enthält auch Gedichte, die von Malerei,
Filmen oder Lektüren des Autors inspiriert
wurden (Kapitel „Acrylfarben”, „Verlaufendes Celluloid”). Eine interessante Ergänzung des Bandes sind die vom Autor
verfassten Notizen über einzelne Stücke.
Dank ihnen, obwohl die Gedichte subjektive Assoziationen enthalten, sind sie nicht
mehr hermetisch und lassen den Leser
nicht ratlos angesichts der unbekannten
Wörter, Ausdrücke oder Bezüge.
„Wegfahren“ ist ein Lyrikband für einen anspruchsvollen Leser, der die Vielfalt
und Intertextualität zu schätzen weiß. Neben längeren Formen („Ristorante Cittino,
Montepulciano, Viculo Della Via Nuova
2”) finden wir hier Gedichte, die mit ihrer
disziplinierten Form an Haiku erinnern
(„Verbrannter Sommer”). In vielen Texten
gibt es Bezüge auf andere Kunstwerke (u.a.
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„Die Frau des Leuchtturmwärters“). Dadurch wird der Leser in ein interdisziplinäres, interkulturelles (in Gedichten wird sowohl deutsche als auch polnische Realität
dargestellt) und intertextuelles Gespräch
hinein gezogen, in ein Netz der kunstvollen Assoziationen verwickelt. Charakteristisch für die Gedichte von Stephan Wolting ist auch ihre Suggestivität und sparsame, aber doch bunte Sprache, die alle Schattierungen der beschriebenen Situationen
und Erlebnisse wiedergibt. Bei der Lektüre
werden unsere Sinne angeregt – Sehvermögen, Gehör, Geschmackssinn, Tastsinn. Jedes der Gedichte erinnert an ein impressionistisches Bild, das flüchtige Landschaften,
Stimmungen oder Menschen, die man nie
mehr sehen wird, porträtiert und für immer festhält. Die Tragweite und ausgezeichnet ausgeglichene Emotionen und Reflexionen dieser Lyrik versinken ins Gedächtnis des Lesers für lange Zeit.
Stephan Wolting nimmt die Leser auf
eine interessante Reise mit. Er ermuntert
uns dazu, das typische Wahrnehmen der
Welt aufzugeben und unsere Augen auf die
Schönheit und unseren Geist auf die Absonderlichkeit der Welt zu öffnen. Dank
seinen Gedichten fahren wir weg von der
Routine und Plattheit und haben Mut sich
mit dem „Fremden“ zu treffen – egal ob
mit fremden Menschen, fremden Plätzen
oder mit dem Unbewussten in uns selbst.
Die Reise mit „Wegfahren“ ist ein erfrischendes, fesselndes Erlebnis, das unser
Intellekt und unsere Emotionen engagiert.
Nach der Lektüre von „Wegfahren“ werden
wir die winzigen Geschehnisse des Alltags
ganz anders betrachten.
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Katarzyna Leszczyńska

Historycy rosyjscy
o ostatnich dniach Hitlera
J.F. Pogonyj, N.W. Tiepcow, W.K Winogradow, Śmierć Hitlera, przeł. A. Weseli, Wydawnictwo Amber, Warszawa 2007, ss. 344.
Mimo upływu lat wydarzenia w zdobywanym w 1945 r. przez Armię Czerwoną i jednostki Wojska Polskiego Berlinie wciąż stanowią przedmiot niekończących się badań, dyskusji i sporów. Są tematem wielu
filmów i książek. Literatura naukowa i
popularna poświęcona narodowemu socjalizmowi i prominentom III Rzeszy liczy
wiele tysięcy stron, a postacią budzącą
szczególne zainteresowanie historyków
tego zbrodniczego i wstydliwego okresu w
dziejach Niemiec jest kanclerz III Rzeszy
Adolf Hitler. Jego polityczna biografia i
ostatnie dni życia oraz okoliczności samobójczej śmierci w bunkrze pod Kancelarią
Rzeszy znane są polskiemu czytelnikowi
głównie z przekładów prac historyków brytyjskich i niemieckich. Są to m.in. klasyczne już dziś monografie pióra A. Bullocka
(Hitler. Studium tyranii), I. Kershava (Hitler
1889-1936), L. Machtona (Tajemnica Hitlera),
studia i przyczynki niemieckiego autora
Joachima Festa i wiele innych publikacji o
profilu naukowym lub popularnym. Spośród zaś starających się przybliżyć historyczną prawdę filmów należy wymienić
przede wszystkim Upadek O. Hirschbiegla
i Mein Führer w reżyserii D. Levy, który
wszedł na ekrany w styczniu 2007 r. Jednakże wiedza wymienionych wyżej historyków
o tym, co działo się w pierwszych dniach i
tygodniach w sercu Berlina po zdobyciu

przez Armię Czerwoną Kancelarii Rzeszy,
była długi czas niepełna. Nie znali oni bowiem różnych ważnych szczegółów, jakimi dysponowali radzieccy zdobywcy stolicy III Rzeszy, którzy pierwsi zbadali na
miejscu, w dogasającym gmachu Kancelarii, przebieg i okoliczności dramatycznych, sensacyjnych wydarzeń w bunkrze
führera. Największą wiedzę o ostatnich
dniach Hitlera mieli więc oficerowie radzieckiego wywiadu. Wyniki przeprowadzanego przez nich śledztwa zawarte zostały w poufnych raportach przekazanych
marszałkowi G. Żukowowi i przesłane w
trybie pilnym do Moskwy. O śledztwie tym
wprawdzie wiedziano, ale niektóre poczynania władz radzieckich okryte były przez
wiele lat tajemnicą. I tak na przykład władze mocarstw zachodnich nie były poinformowane, że nadpalone zwłoki Hitlera
i Ewy Braun przetransportowano w napełnionym spirytusem pojemniku do Moskwy, gdzie oddano je do Zakładu Anatomii Patologicznej. Tak więc najważniejsze
„materiały dowodowe” owego historycznego już śledztwa, nie mówiąc już o wielu
ważnych dokumentach, znajdują się obecnie
w archiwach rosyjskich. I dlatego w bogatym
rejestrze dotychczasowych historycznych
badań niemcoznawczych na szczególne
wyróżnienie zasługuje źródłowe studium
pt. Śmierć Hitlera, którego autorami są rosyjscy historycy: W.K. Winogradow, J.F.
Pogonyj i N.W. Tiepcow.
Ich książka, poświęcona owym niewyjaśnionym jeszcze do końca sensacyjnym
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wydarzeniom w bunkrze Hitlera, składa się
z trzech części: Droga do prawdy, Ostatnie dni
straceńców, Pogłoski, bajki, dochodzenia. Przedmowę do tego interesującego studium napisał angielski znawca tematu A. Roberts.
Prezentuje on bardzo pochlebną ocenę
osiągnięć badawczych trójki rosyjskich autorów, zaznacza ich zaangażowanie, wysiłek i trud związany z dotarciem do dokumentów źródłowych, podkreślając jednocześnie wysoką wartość naukową ich książki. Roberts zwraca jednak uwagę, że przedstawione w pierwszej części studium protokoły z przesłuchań świadków, którzy obecni byli w bunkrze w czasie samobójczej
śmierci Hitlera, należy oceniać przez „pryzmat okoliczności”, w jakich znaleźli się
przesłuchiwani przez Rosjan Niemcy,
świadkowie klęski i kapitulacji III Rzeszy.
Nie należy więc się dziwić, że w takich okolicznościach, w wyniku zrozumiałego u ludzi strachu, gotowi byli zeznać wszystko,
czego tylko śledczy od nich oczekiwali, niezależnie od tego, czy była to prawda, czy nie.
Książka zawiera także ważne relacje o
poczynaniach radzieckich służb wywiadowczych, usiłujących zdobyć informacje
o działaniach Niemców w krajach okupowanych oraz o miejscach pobytu głównych
nazistowskich zbrodniarzy wojennych.
Autorzy studium podkreślają konieczność
ukazania opinii publicznej pełnej prawdy
o losach nazistowskich zbrodniarzy, aby
uniknąć niepotrzebnych plotek i spekulacji. We fragmencie książki pt. Droga do prawdy zamieszczony jest specjalny raport marszałka G.K. Żukowa i członka Rady Wojennej,
generała K.F. Tielegina, dla J.W. Stalina, zawierający informacje dotyczące czasu, miejsca
i okoliczności znalezienia zwłok Adolfa
Hitlera i Ewy Braun, zwłok rodziny Goebbelsa oraz znajdujących się przy zwłokach
przedmiotów, które ułatwiły ich identyfikację. Wśród protokołów identyfikacji i
przesłuchań świadków potwierdzających
tożsamość Hitlera i Goebbelsa oraz okoliczności ich śmierci są zeznania mechani-
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ka, inżyniera, dentysty, kierownika Kancelarii Rzeszy, niemieckich żołnierzy oraz lekarza Kancelarii Helmutha Kunza, który
na prośbę Goebbelsa i jego żony dał ich sześciorgu dzieciom zastrzyk z morfiny, po
czym małżonka Goebbelsa podała im ampułki z cyjankiem, aby ich potomstwo „nie
musiało żyć w postnazistowskim świecie”.
Między stronami tego makabrycznego protokołu umieszczone jest zdjęcie Magdy
Goebbels z dziećmi. W książce opublikowano również Raport z oględzin miejsca pogrzebania zwłok Hitlera i Ewy Braun, sporządzony przez ppłk. Klimenko, por. Katyszewa i
mjr. Gabiełoka, opatrzony zdjęciem oraz
szkicem przedstawiającym miejsce znalezienia zwłok. Studium rosyjskich historyków
zawiera także fotografie, które posłużyły radzieckim oficerom do przeprowadzenia
identyfikacji: m.in. fragmenty żuchwy, szkice uzębienia i fotografię czaszki Hitlera
oraz mapę określającą miejsce pochówku
jego zwłok.
Druga część książki, zatytułowana Ostanie dni straceńców, zaczyna się od informacji
o skazaniu in absentia przez Międzynarodowy Trybunał w Norymberdze na karę śmierci osobistego sekretarza Hitlera – Martina
Bormanna. W 1973 r. ogłoszono w RFN w
trybie orzeczenia sądowego, iż Bormann
poniósł śmierć w czasie próby wydostania
się z ogarniętego walkami miasta. Jego zwłoki znaleziono podczas wykopów przy jednej ze stacji metra w Berlinie. Autorzy prezentują również obszerne fragmenty prowadzonego przez Bormanna dziennika. Opublikowali także opinię szefa niemieckiego
wywiadu „Wschód” – Kurta Junke, dotyczącą Hitlera, Goebbelsa, Göringa, Himmlera, Ribbentropa i admirała Canarisa. Najobszerniej został oczywiście scharakteryzowany sam Hitler. Na uwagę zasługuje fakt,
że nie tylko Kurt Junke, ale także adiutant
Hitlera generał Schmundt i inni jego bliscy współpracownicy byli niejednokrotnie
świadkami „niezupełnie normalnego” zachowania führera III Rzeszy.
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Dokumentacyjną wartość recenzowanej
książki uzupełniają odezwy admirała
Dönitza do narodu niemieckiego oraz jego
rozkaz do żołnierzy, w którym deklarował
chęć „prowadzenia dalszej walki z bolszewizmem”. Historyczne studium trójki rosyjskich autorów zawiera kserokopie oryginałów dokumentów, a także ich tłumaczenia. Ważne są m.in. protokoły przesłuchań
hitlerowskiego propagandysty Hansa Fritzsche, generała Helmutha Weidlinga, marszałka Ferdinanda Schörnera, pisemne
oświadczenia lokaja Hitlera – Ottona
Günsche, dowódcy dywizji SS „Adolf Hitler” Wilhelma Mohnke oraz notatki z zeznań pilotki Hanny Reitsch, która szczegółowo opisała stan psychiczny Hitlera w jego
ostatnich dniach. W toku swych zeznań
Reitsch mówiła, jak wielki wstrząs przeżyli
Hitler i Goebbels na wieść o zdradzie
Göringa, który podjął próbę nawiązania
kontaktów z aliantami. Interesująca jest
również jej opinia o Bormannie, Himmlerze, Goebbelsie i samym Hitlerze. Ewę
Braun określiła jako ładną kobietę, ale o
„ograniczonych możliwościach intelektualnych”. W trzeciej części książki: Pogłoski,
bajki, dochodzenia autorzy prezentują pozostałe źródła potwierdzające śmierć wodza
III Rzeszy oraz zeznania świadków spalenia
i pochowania jego szczątków. Według historyków rosyjskich zeznania niemieckich
świadków nie są wprawdzie pełne, ale za to
„jednoznaczne, szczegółowe, przekonywające i niezależne”. W pracy zamieszczone
są ponadto relacje ówczesnej prasy zagranicznej, doniesienia korespondentów agen-

cji Reutera oraz innych alianckich dziennikarzy, którzy pisali o miejscu pochówku
kanclerza III Rzeszy. Na uwagę zasługują
także informacje prasowe o odkryciu w Tegernsee w Bawarii prywatnego i politycznego testamentu Hitlera, w którym, jak zawsze, za wszelkie niepowodzenia i wojny
obarczał Żydów. Autorzy powołują się również na korespondenta agencji Reutera –
Kerra, który pisał, iż znaleziono testament
Goebbelsa. Ciekawa jest także wzmianka o
chłopcu uważanym za syna Hitlera. Wszystkie ówczesne sensacyjne informacje zostały przez autorów studium dokładnie zbadane i zakwestionowane, jeśli nie odpowiadały prawdzie. W ostatniej części książki,
zatytułowanej Dodatki, opublikowano ważne dokumenty historyczne, przede wszystkim akt kapitulacji wojskowej Niemiec z 8
maja 1945 r., wyrok Międzynarodowego
Trybunału w Norymberdze skazujący na
karę śmierci hitlerowskich zbrodniarzy
wojennych oraz artykuły prasowe o skazanych zbrodniarzach.
Książka Śmierć Hitlera przygotowana została w oparciu o ważne dokumenty źródłowe: protokoły, raporty i zeznania świadków. Ta obszerna, solidnie udokumentowana praca rzuca nowe światło na historyczne wydarzenia w Berlinie w kwietniu i maju
1945 r. Zapewne nie jest to ostatnia książka
poświęcona tej jakże interesującej i sensacyjnej tematyce. Jest jednak jedną z niewielu opartych na tak bogatym materiale źródłowym, znajdującym się w trudno dostępnych dla zagranicznych badaczy archiwach
rosyjskich w Moskwie.
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Sprostowanie
Opublikowany w poprzednim numerze „Zbliżeń Interkulturowych” artykuł
prof. Andrzeja Lama pt. Joseph von Eichendorff (1788-1857) został przedrukowany z inicjatywy redakcji w związku z jubileuszem J. von Eichendorffa, o czym nie poinformowaliśmy Czytelników. Autora przepraszamy. Tekst pochodzi z książki Joseph von
Eichendorff. Poezje – Gedichte. Z życia nicponia, przełożył, przedmową i objaśnieniami
opatrzył Andrzej Lam, Unia Wydawnicza VERUM, Warszawa–Opole 1997.
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