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Artykuły
Norbert Honsza

„O Niemcy. Kraj dębów i tępoty”
Heinrich Heine: (nie)szczęście
literatury niemieckiej
Część pierwsza *
Najpierw był Düsseldorf
To nie we Frankfurcie nad Menem (Wolf
gang Goethe), w Pradze (Franz Kafka),
Lubece (Tomasz Mann), w Gdańsku
(Günter Grass), lecz w nadreńskim, wówczas prowincjonalnym Düsseldorfie urodził się 13 grudnia 1797 roku Harry Heine
(później Heinrich), największy ironista,
kpiarz, poruszający się na granicy błazeństwa, wielki prześmiewca, najdowcipniejszy człowiek w Europie, bezczelny
buntownik, kontestator i nieprzejednany
wróg wszelkiej ortodoksji, a zarazem człowiek łagodny i pełen osobistego uroku,
obdarzony francuskim esprit, pierwszy
nowoczesny pisarz niemiecki wywodzący
się z tradycji judaistycznej, chociaż rów*

roku

Fragment książki, która ukaże się w 2012

nocześnie kontrowersyjny, kontestowany
oraz skutecznie wyłączany ze wspólnot.
Wokół tej daty powstały pewne spory, ponieważ jego metryka uległa zniszczeniu
w pożarze, a młodsza siostra Charlotte
wspomina o roku 1799. Szelma Heine też
skomplikował sprawę, wspominając dla
puenty, iż urodził się jako pierwszy mężczyzna nowego stulecia, po czym rozwiał
te wątpliwości zdaniem: La chose la plus
importante c’est que je suis ne – najważniejsze, że jestem.
Jak rzadko który pisarz poróżnił trwale scenę intelektualną Niemiec. Wielki
podziw dla jego dzieła stale mieszał się
z ostracyzmem czy wręcz nienawiścią.
Owa huśtawka uczuć i ocen wobec poety
była tylko częściowo związana z jego charakterem i twórczością, tkwiła bowiem
raczej w społeczno-politycznych uwikłaniach ówczesnej epoki. Również jego
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żydowskie pochodzenie, co trzeba w tym
miejscu z całą mocą podkreślić, przyczyniło się do wielu komplikacji życiowych.
Żydzi mieli bowiem w XIX wieku spore
kłopoty asymilacyjne, gdyż trudno im
było pogodzić rzeczywistość z nowo
odradzającą się i mocno zakorzenioną
w przeszłości tożsamością mozaistyczną.
Zarówno mieszczaństwo jak i szlachta
sceptycznie patrzyli na próby wyłamania
się z wielowiekowego getta, stąd częste
utrudnianie prób integracyjnych ze społeczeństwem niemieckim.
Düsseldorf był stolicą księstwa Berg
i podobnie jak Mainz, Trier oraz Kolonia
należał do tzw. „Rheinbundu”, utworzonego z woli Napoleona. Cały ówczesny
system edukacyjny był zdominowany
przez język francuski, w którym wykładano w szkołach nie tylko literaturę, lecz
również wiele przedmiotów ścisłych.
Była to przemyślana i konsekwentna polityka zaborców, którzy wkroczyli w 1795
roku do całej nadreńskiej prowincji.
„Dźwięki bębnów tańczyły po ulicach poprzedzając wesoły przemarsz pstrokatych
pułków, grenadierów w niedźwiedzich
czapach i trójkolorowych kokardach; rynek, na którym inwalidzi wojenni jeszcze
wczoraj płakali, był przystrojony jak na
święto. Zaciekawione kobiety wychylały
się ze wszystkich okien; starszy radcy wystroili się i mieli uroczyste twarze; mówili
sobie już dzień dobry po francusku, oczekując nowych panów” (A. Valentin).

Poniżane i pozbawione częściowo
praw obywatelskich mieszczaństwo niemieckie wiązało duże nadzieje z Napoleonem. Na gruzach feudalnego porządku
ustanowiono szybko i sprawnie nowy ład
mieszczański z dotychczas nieznanymi

8

swobodami obywatelskimi. Kodeks Napoleona wprowadził znaczące reformy
społeczne i ekonomiczne. Przede wszystkim zniesiono definitywnie poddaństwo
chłopów i złamano despotyczne rządy
książąt niemieckich: Dziesięciokrotnie
zmniejszono istniejące dotąd w feudalnych strukturach ponad 300 państewek
niemieckich. Ze sprzedaży upaństwowionych majątków skorzystało wielu chłopów. „Zniesienie danin i pańszczyzny
– pisał wtedy jeden z historyków – miało
olbrzymie znaczenie dla chłopów, którzy
mogli uprawiać ziemię dla siebie z całym
bezpieczeństwem; stała zwyżka cen zboża, większa ruchliwość kapitałów dały im
do rąk znaczną ilość gotówki. Po wsiach
zwiększyły się bogactwa i ilość ludności;
chłopi byli nie tylko zadowoleni, ale poczęli żyć w niebywałym dotąd zbytku i jeszcze
dzisiaj opowiada się o ekscesach, których
włościanie dopuszczali się po zyskownym
sprzedaniu zboża; nie było dla nich zbyt
dobrego wina, a zwłaszcza za drogiego;
spędzali czas w karczmach, grając w karty
na talary albo nawet złoto”. Nawet nacjonalistyczny historyk Treitschke musiał
przyznać, że „rządy nowych urzędników
okazały się nie tylko bardziej aktywne, ale
uczciwsze i sprawiedliwsze niż dawna władza zakażona despotyzmem”.
Polepszyła się znacznie sytuacja
kupców i różnych dostawców, zaopatrujących armię. Również ojciec Heinego, Samson, który w sumie był lichym
kupcem, czerpał z tej okupacji korzyści,
importując angielskie welwety. A kiedy
został członkiem gwardii obywatelskiej,
był wyjątkowo dumny z tej funkcji, pielęgnującej, w jego mniemaniu, przywiązanie do ojczyzny i własnej rasy. Francuska
„ewangelia praw człowieka” przyniosła
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Żydom niemieckim długo oczekiwaną
równość wobec prawa. Wówczas wydawało się (co niestety nie nastąpiło), że pogardzanej mniejszości w społeczeństwie
niemieckim uda się trwale wyjść z getta,
a wśród ludności krążyło powiedzenie
Napoleona, które podobno wypowiedział na uroczystym spotkaniu w obecności rabina, księdza i pastora: „Wszyscy
ludzie są braćmi przed Bogiem”.
Żywiołowa akceptacja cesarza całkowicie zawładnęła wyobraźnią młodzieży,
zaś matka Harry’ego, uległszy także Napoleońskiej euforii, zaczęła marzyć o złotych epoletach dla najstarszego syna lub
dygnitarskiej służbie na dworze cesarza.
„Była przekonana – pisze A. Valentin -,
że inteligencja i żywość umysłu mogą doprowadzić wszędzie, jeżeli tylko pokieruje
nimi odpowiednie wykształcenie. I sądziła,
że osiągnie cel dla syna walcząc z wszelkim
sentymentalizmem, tępiąc w nim skłonność do marzycielstwa, stosując rygorystyczne metody w wychowaniu, aby nie
dopuszczać do trwonienia byle jak zdolności. Wyrywała mu z rąk powieści, nie
pozwalała chodzić do teatru, czuwała nad
znajomościami. Wszelki pokarm duchowy przeznaczony dla chłopca przesiewała
przez sito swego rozsądku; nauka geometrii, hydrostatyka miały zastąpić wszystko,
co było fantazją. Ale chłopak z natury był
bardzo oporny wobec tych pięknych nauk;
ściekały po nim jak po gęsi woda, nie przenikając do wewnątrz. A tymczasem upływały cenne godziny. Co gorsza, ambitne
nadzieje wzniecały w duszy chłopca niepokój, który miał się stać dlań fatalny. Przez
rojenia wielkościowe, do których Betty Heine przyzwyczaiła syna od młodości, rozbudziła się w nim skłonność do złudzeń,
mających mącić całe jego życie”.

Betty, kobieta oczytana i inteligentna,
wychowana na znakomitej literaturze
Rousseau i Goethego była powiernicą
targanego przeżyciami osobistymi syna,
a ten poświęcił jej potem wiele utworów,
m.in. porywający sonet Do mojej matki:
1
Wysoko zwykłem głowę nieść – i tyle
Przekory w hardej mej naturze leży,
Że choćby mnie sam król spojrzeniem

zmierzył –
I wtedy nawet oczu nie uchylę.

Lecz, droga matko, wyznam Ci

najprościej;
Jakby zuchwalstwo mnie nie rozpierało –
Ileż to razy pełna trwóg nieśmiałości
Chwyta mnie w błogiej, miłej Twej

bliskości.
Twójże to duch do nóg mnie Tobie ściele,
Twój wzniosły duch, co wskroś przenika

wszystko
I błyskiem sięga świateł niebios blisko?
Wspomnienie dręczy mnie, żem nazbyt

wiele
Przewinił – co Twe serce zasmucało,
To piękne serce, co mnie tak kochało!
2
Kiedyś, w bezmyślnym szale, pragnąc się

przekonać,
Czy znajdę miłość, Ciebiem opuścił

za młodu,
Gotów byłem świat obejść z wschodu

do zachodu,
Bylem mógł miłość czule uchwycić

w ramiona.
Po ulicach szukałem jej na każdym kroku,
Żebrałem z wzniesionymi błagalnie

rękami
O jałmużnę miłości przed każdymi

drzwiami –
Lecz tylko nienawiścią darzono mnie

wokół.
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I stale za miłością błądziłem – i stale
Za miłością, miłości nie znalazłszy wcale,
I wróciłem do domu, smutny i ubogi.
Lecz oto Ty żeś wyszła mi naprzeciw

drogi,
I ach! To, co podówczas w Twoich oczach

lśniło,
To właśnie była słodka, wciąż szukana

miłość.
(przeł. Stanisław Ryszard Dobrowolski)

Niekiedy nadopiekuńczość matki
stawała się jednak uciążliwa, więc Harry szukał ucieczki w towarzystwie wuja
Szymona van Gelderna, brata matki, trochę dziwaka i „proroka”, pozostającego
w kawalerskim stanie. Wielkim przeżyciem okazały się dla chłopca odkryte na
strychu pamiętniki jednego ze stryjecznych dziadków wuja, owianego rodzinną legendą i nazywanego „człowiekiem
Wschodu”, jako że został nawet szejkiem
małego plemiona beduińskiego, pisał
swoje wspomnienia po arabsku, a do ojczyzny powrócił jako człowiek zamożny,
nie stroniący od wschodniej maskarady.
Nietuzinkowa biografia zawładnęła tak
dalece wyobraźnią młodego Heinego,
że nie tylko identyfikował się z nim, ale
wręcz uznawał siebie za jego wcielenie.
Z czego zresztą zwierzył się ojcu, kochanemu, wprost uwielbianemu i podziwianemu, budzącemu zachwyt zwłaszcza
w mundurze armii brytyjskiej księcia
Ernsta von Cumberlanda.
Ten blondyn o tzw. miękkiej urodzie,
niezwykle rzadko spotykanej u Żydów,
przybywa do Düsseldorfu jako żołnierz
i otrzymuje zakwaterowanie w domu van
Geldernów. Ma aksamitny głos oraz przepiękne ręce, którymi chlubi się nie bez
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oznak próżności. Może w marzeniach
Betty jawił się jako przyszły Rothschild
en miniature?
W każdym razie Peirre van Geldern
(zwana Betty), córka szanowanej rodziny żydowskiej z lekarzami, bankierami
i uczonymi, których przodkowie przybyli w XVII wieku do Düsseldorfu z Niederlandów, postanawia poślubić mężczyznę
o nieskazitelnej powierzchowności, bowiem więcej zalet nie mogła w nim wtedy
dostrzec. Czyli, jak nie bez zdziwienia
stwierdził poeta wiele lat później: uległa
mężczyźnie, „którego specjalnością była
uroda”. Samson był synem skromnego
kupca bez majątku, co stanowiło dla Betty dodatkową komplikację i niedogodność, bowiem musiała zabiegać dla niego
o prawo zamieszkania w Düsseldorfie.
Biedna i mała gmina żydowska patrzyła
nieprzychylnym okiem na „gołego” intruza. Prostactwo intelektualne Samsona
szło w parze z naiwnością i życiowym
indyferentyzmem. Był wszakże człowiekiem prawym i taktownym, czym prawdopodobnie ujął Betty. Wierny tradycji
judaistycznej próbował w pierwszych
latach wpłynąć na wychowanie syna.
Później tę edukację przejęła matka, wychowana już według modnych i nośnych
zasad oświeceniowych. Z symbiozy tej
zrodziła się zapewne wielka tolerancja
Heinego, który do końca życia tępił przesądy, wszelkie przejawy obłudy i podwójnej moralności.
W pamiętnikach poety odnaleźć moż
na wiele szczegółów z dzieciństwa, ale
nigdy nie wspomniał on o toczącej się
przez kilka lat batalii o część milionowego spadku po zmarłym w Londynie
bogatym Mojżeszu Adolfie van Bueren.
„Potomkowie van Geldernów też zgłosili

Norbert Honsza: „O Niemcy. Kraj dębów i tępoty”
się do udziału w bajecznym spadku. Listy,
jakie wymieniali między sobą domniemani spadkobiercy i ich adwokaci, malują
lepiej niż jakiekolwiek inne świadectwo
środowisko, z jakiego wyszedł Heine oraz
jego, dość wybitny, żydowski koloryt”, pisze A. Valentin, cytując fragmenty listów,
w których pobrzmiewa żargon żydowski:
„Chociaż nie pisze się u nas często,
ja myślę o was i ja staram się dbać o wasze interesy [...] Na dowód niech będzie
wiadomość, którą chcę zakomunikować:
rodzina może się spodziewać dużego
spadku, jak to dowiecie się z listu”, pisze
Szymon van Geldern do wuja Pinchasa
Bocka, proponując mu wspólny wypad
na „rekonesans spadkowy” do Amsterdamu. Matka Heinego ulega również tej
oszałamiającej wizji i wtóruje: „Opowiadają, że spadek wynosi trzynaście milionów florenów, powiadam trzynaście milionów! Ktoś z tych stron, kto był właśnie
w Amsterdamie, też tak twierdzi”. Zaś ojciec Heinego, kompletnie niezdolny do
żadnych interesów, włącza się nieco groteskowo do tego chóru, pisząc latem 1809
roku w języku francuskim list do amsterdamskiego adwokata: „Mam zaszczyt
prosić Pana o poinformowanie mnie
o stanie rzeczy i czy sytuacja pozwoli mi
skorzystać w krótkim czasie z owoców
moich słusznych roszczeń w stosunku
do spadku po nieboszczyku”.
Marzenie o spadku okazało się jedynie chwilową mrzonką, ale poeta borykający się przez całe życie z trudnościami
materialnymi, często oczekiwał cudu
w postaci nieoczekiwanego przypływu
gotówki. Być może właśnie owa rodzinna „saga o bogactwie” błąkała się gdzieś
w jego podświadomości i nie opuszczała
do ostatnich chwil życia.

Pierwsze porządne lanie otrzymał
Harry w gimnazjum, kiedy to obwieścił
klasie, że – jak mówi ojciec – dziadek był
małym Żydem z długą brodą. „Zaledwie
jednak wygłosiłem tę wiadomość – pisze
Heine w Pamiętnikach – zaczęła ona przebiegać z ust do ust z akompaniamentem
naśladowanych głosów zwierzęcych.
Malcy przeskakiwali przez ławki i stoły,
zrywali ze ścian tabliczki rachunkowe,
które tarzały się potem po ziemi w towarzystwie kałamarzy, przy tym wszystkim
śmiano się, beczano, szczekano, rechotano, naśladowano pianie koguta – słowem
powstał piekielny hałas, a dominującym
w nim tonem był ciągle mój dziadek,
mały Żyd, co miał wielką brodę. Nauczyciel, który kierował klasą usłyszał hałas,
wszedł do sali z obliczem pałającym gniewem i zapytał, kto jest przyczyną nieporządku. Jak to się zwykle w podobnych
razach dzieje, każdy się starał pokornie
uniewinnić i w końcu śledztwa wykazało
się, że to ja, nieszczęśliwy, spowodowałem całą awanturę moim opowiadaniem
o dziadku, za co też odpokutowałem,
otrzymawszy porządną liczbę cięgów [...]
Nie zapomniałem także nazwiska owego
nauczyciela, co mnie tak niemiłosiernie
obił, nazywał on się pater Dickerscheit.
Niedługo potem wydalono go ze szkoły
dla powodów, które także pamiętam, których jednak przytaczać tutaj nie chcę”.
Harry był chłopcem wrażliwym, nie
znoszącym hałasu, drażniło go głośniejsze
mówienie lub gra na fortepianie. Nie unikał psot w domu i szkole, za co zamykano
go do kurnika, gdzie wśród kur wciąż następował wielki popłoch, ponieważ całymi godzinami piał niczym rasowy kogut.
Nie znosił w szkole wiedźmy Hindermanns, która biła uczniów, gdzie popa-
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dło, więc nasypał jej do tabakiery piasku.
„Dlaczego to uczyniłeś? Ponieważ cię
nienawidzę.” To zdanie stało się zapewne
mottem dla jego późniejszych rozległych
polemik.
O swoim mieście rodzinnym pisał
wiele lat później w Idee. Księga Le Grand
z typową dla siebie autoironią, która nie
opuściła go aż do śmierci:
„Miasto Düsseldorf jest bardzo piękne
i kiedy człowiek myśli o nim z daleka,
a jest tam przypadkiem urodzony, robi
mu się bardzo dziwnie na duszy. Jestem
tam urodzony i mam uczucie, jakobym
musiał pójść natychmiast do domu. A kiedy mówię: pójść do domu, mam na myśli
Bolkerstrasse i dom, w którym się urodziłem. Dom ten będzie kiedyś wielką osobliwością, a starej kobiecie, która go posiada,
kazałem powiedzieć, że dalibóg! nie powinna go sprzedać. Za cały dom dostałaby
teraz zaledwie tyle, co wyniesie sam napiwek, jaki wytworne Angielki w zielonych
woalkach dadzą kiedyś służącej za pokazanie im pokoju, w którym ujrzałem światło
dzienne [...], a także owe brunatne drzwi,
na których matka uczyła mnie pisać kredą
litery – ach Boże! Madame, jeżeli zostanę
wielkim pisarzem – dosyć trudu kosztowało to moją matkę”.

Niecodzienna wyobraźnia i zdumiewająca retoryka
Życie Heinego zdominowały kolory
francuskiej flagi: niebieski, biały, czerwony. Te czasy przedstawił pisarz ogromnie
sugestywnie we wspomnianym utworze
Idee. Księga Le Grand, opisując pobyt Napoleona w Düsseldorfie, przejeżdżającego na białym koniu aleją Hofgarten – „z
ręką z marmuru przepojonego słońcem,
dookoła warg błąkał się uśmiech..., a jed-
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nak wiedziało się, iż wargom tym wystarczyłoby tylko gwizdnąć – et la Prusse
n`existait plus, wystarczyłoby im tylko
gwizdnąć – i skończyłaby się ta cała klesza parada, wargom tym wystarczyłoby
gwizdnąć – i zatańczyłoby całe święte cesarstwo rzymskie”.
Uczęszczał do założonego przez Francuzów liceum, mieszczącego się w byłym klasztorze Franciszkanów. Niezbyt
dobrze wspomina ówczesną atmosferę
w szkole oraz wkuwaną pod groźbą rózg
łacinę. Cesarski edykt z 1808 roku określał zakres nauczania oraz kryteria decydujące o doborze kadry. Prymat języka
i kultury francuskiej był oczywisty: nauczyciele nie znający języka francuskiego
musieli pożegnać się z zawodem. Program
i podręczniki narzucił wszechwładny
minister spraw wewnętrznych Fontanes:
na lekcjach królował Racine i Corneille,
miast greckich czy rzymskich pisarzy,
o Aleksandrze Wielkim lub Cezarze nie
wspominano, ponieważ ich sławę przewyższały bohaterskie czyny Napoleona.
Uczniowie chodzili w mundurach, a korespondencja mieszkających w internacie
podlegała cenzurze. Lekcje rozpoczynały
się werblami i nimi kończyły. W liceum
uczyło Harry’ego wielu katolickich księży, wśród nich jezuita Schallmeyer, który
znacznie wpłynął na późniejszą konwersję Heinego. „Właściwie zawsze miałem
sympatię do katolicyzmu, która pochodzi z lat młodzieńczych, zaszczepiona
przez sympatycznych duchownych”.
Dzięki lekcjom Schallmeyera nie postrzegał wówczas kościoła katolickiego
jako walczącego, co się naturalnie później zmieniło. W rozmowie z matką sugerował Schallmeyer nawet seminarium
duchowne. Ale pragmatyczna Betty
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raczej widziała karierę syna w kręgu Napoleona lub Rothschilda niż w Rzymie,
co mu też usilnie próbowała wpoić. Zapytany w szkole – „Henry, jak nazywa się
po francusku wiara?”, odpowiadał sześć
razy – „Nazywa się le crédit”. Za siódmym razem nauczyciel zawołał wściekły
–„Nazywa się la religion!” i spuścił mu
porządne baty.
Czasy szkolne wspomina dowcipnie,
chociaż nie bez krzty goryczy:
„Lecz co się tyczy łaciny, madame, nie
ma pani zgoła pojęcia, jakie to jest zawiłe.
Rzymianom z pewnością nie starczyłoby
czasu na zdobycie świata, gdyby musieli się dopiero łaciny uczyć [...] O grece
wcale już nie chcę mówić, bo zanadto
bym się irytował. Średniowieczni mnisi
mieli trochę racji, twierdząc, że greka jest
wymysłem szatana. Jeden Bóg zna cierpienia, jakich przy niej doznałem. Z hebrajskim było trochę lepiej, gdyż zawsze
żywiłem dużą sympatię dla Żydów, jakkolwiek aż do tej chwili torturują moje
dobre imię; lecz mimo to nie zaszedłem
w hebrajskim tak daleko jak mój kieszonkowy zegarek, który dużo i intymnie obcował z lichwiarzami, dzięki czemu nabrał niektórych żydowskich zwyczajów,
np. nie chodził w sobotę [...] Z mowy
niemieckiej natomiast pojąłem znacznie
więcej, a nie jest ona bynajmniej łatwą
[...] Z mitologią szło mi również nieźle.
Sto pociech miałem z tą zgrają nagich
bogów, rządzącą światem tak zabawnie.
Nie sądzę, ażeby jakikolwiek uczeń w starożytnym Rzymie lepiej ode mnie znał
na pamięć główne artykuły swojego katechizmu, np. miłostki Wenus [...] Ale najlepiej wiodło mi się we francuskiej klasie
abbé d’Aulnoi, francuskiego emigranta,
który napisał mnóstwo gramatyk, nosił
rudą perukę i nader zabawnie podskakiwał [...] Lecz i język francuski posiada
swoje trudności”.

Mimo narzekania na niektóre przedmioty wiemy, że był prymusem. Wcześnie
dojrzały, o niecodziennej pomysłowości
stale wyprzedzał swoich kolegów. Pracował szybko i z polotem. Kiedy siostrze
napisał wypracowanie szkolne o przedziwnym upiorze, nauczyciele Charlotty
byli zachwyceni fantazją uczennicy.
Młody Harry był ulubieńcem całej
rodziny, czemu nie należy specjalnie się
dziwić: był to przystojny młodzieniec
o regularnych rysach, jasnych oczach,
pięknych ustach, blond włosach z miedzianym połyskiem, niezwykłą wyobraźnią i zdumiewającą retoryką. W jego
postaci było coś wzniosłego i Byronicznego. Nie dostrzegało się w nim semickiego pochodzenia. Szukał miłości i pochlebstw tam, gdzie je najłatwiej zdobyć
– u kobiet, a one wcześnie zaczęły zaspokajać jego zmysły i próżność. Pierwsze
doświadczenia erotyczne wiążą się z nieszczególnie urodziwą córką kata w Düsseldorfie, zwaną „das rote Sefchen” (czerwona Józefa), z powodu rzucających się
w oczy rudych włosów. Zmysły Heinego,
co nie jest rzadkością w społeczności
judaistycznej, były wyjątkowo wcześnie
pobudzone. W wierszach pisanych przed
śmiercią nawiązywał do marzeń erotycznych sześcioletniego chłopca. Józefa była
zjawiskiem osobliwym: szczupłe, by nie
rzec chude, ciało okrywała przylegającą
sukienką, poruszała się niezgrabnie, a jej
twarz przykuwała uwagę przeraźliwą bladością. Córką kata gardzili wszyscy, nawet żebracy i prostytutki, a Harry kochał
ją namiętnie i był dumny z tej miłości.
Kochał i uwielbiał z młodzieńczą egzaltacją każdy centymetr jej ciała. Kochał
jej śpiew, a znała wiele piosenek, choć
przede wszystkim ludowych.
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Spotykali się potajemnie w ponurym
i zagraconym domu jej ciotki, jawiącej
mu się jako czarownica oraz na cmentarzach, w chaszczach nad Renem i Bóg
raczy wiedzieć gdzie jeszcze. Na każdym
kroku straszyły akcesoria zawodu kata:
miecze, łańcuchy, sznury itp.
Heinrich Heine opisuje przeżycia
szesnastoletniego chłopca tylko w krótkim fragmencie Pamiętników, stąd nie do
końca ufamy, czy to wszystko – mocno
romantycznej proweniencji – rzeczywiście się zdarzyło. Otoczenie Heinego nigdy tego dziewczęcia nie wspominało, co
naturalnie nie jest dowodem na jej nieistnienie, bowiem rodzina czyniła wiele
karkołomnych zabiegów, żeby jego życiorys retuszować. Wielu biografów Heinego twierdzi, że w tym okresie żadnego kata w Düsseldorfie nie było, jeszcze
inni rozpisują się i uwiarygodniają ten
fragment życiorysu, wymieniając nawet
faktyczne nazwisko córki kata: Josepha
Edel. A może były to tylko marzenia,
wydobyte z mrocznej wyobraźni? Pisarz
pozostawił jednak ślad owych uniesień
w postaci wiersza:
Byliśmy szaleni,
rzucającymi się z wściekłym porywem
w szaloną rozkosz miłości

Mimo wszystko, w Pamiętnikach wspomina ją bez zbędnej czułości: „Włosy
miała rude, koloru krwi, spływały one
w długich lokach aż do ramion i mogła je
związać pod brodą. Wyglądała wtedy tak,
jak gdyby miała przeciętą szyję, z której
krew bucha gorącym strumieniem. Głos
Józefy albo rudej Sefchen, tym imieniem
bowiem piękną siostrzenicę mistrzyni
nazwano, nie był przyjemnym, a organ
jej mowy bywał niekiedy tak stłumiony,
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że stawał się prawie bezdźwięcznym; czasami jednak, w chwili namiętności, przebijał raptem silny, metaliczny ton, który
mnie porywał i zachwycał, zwłaszcza że
głos jej wtedy stawał się podobnym do
mego głosu”.
To były niewątpliwie pierwsze i silne
przeżycia erotyczne zmysłowego Heinego. Pisarz trzymał niemalże przez całe
życie w szachu rodzinę, grożąc opublikowaniem swoich wspomnień, mogących kompromitować wiele osób również spoza niej. Drży nawet syn ongiś
najpotężniejszego polityka w Europie
– Metternicha i wysyła tajnych agentów,
mających pertraktować warunki kupna
pamiętników po śmierci poety.
Na strychu ciotki, u której wychowywała się Józefa po śmierci ojca, przechowywany był miecz kata, pobudzający
wyobraźnię i emocje młodego Heinego.
„Raz kiedy stara wyszła z domu, prosiłem Sefchen, aby mi pokazała ten ciekawy przedmiot. Nie dała się długo prosić, poszła do komory ciotki i za chwilę
ukazała się trzymając w ręku olbrzymi
miecz, którym, pomimo wątłej postawy
swojej, silnie machała śpiewając na wpół
groźnie, na wpół figlarnie:
Chcesz pocałować miecz ostry,
błyszczący,
Który mi Pan Bóg wręczył
wszechmogący?

W odpowiedzi zaśpiewałem na tę
samą nutę:
«Nie chcę całować miecza błyszczącego – chcę pocałować Sefchen rudowłosą!»
Ponieważ dziewczyna, z obawy aby mnie
nie zranić ową fatalną stalą, nie broniła

Norbert Honsza: „O Niemcy. Kraj dębów i tępoty”
się wcale, mogłem śmiało i serdecznie
objąć i przycisnąć jej delikatną kibić oraz
ucałować dumne usteczka. Tak pomimo
miecza sprawiedliwości, który stu biednym łotrom strącił z karków głowy, pomimo niesławy, jaka spada na każdego,
kto się zetknie z tym nikczemnym rodem
– pocałowałem piękną córkę kata!”
Zażywa rozkoszy z córką kata, chociaż przesądni twierdzili, że jej dotyk jest
nieczysty i grozi przekleństwem. Takimi
„drobiazgami” nie przejmowała się rozbuchana wyobraźnia erotyczna Heinego.
Nie interesowały go wtedy obiegowe opinie, obyczaje i uprzedzenia. Matka też
jedynie cierpliwie wypytywała, dokąd co
wieczór znika, a ojciec po prostu milczał.
Ze swadą napisze wiele lat później w Pamiętnikach:
„Pocałowałem ją nie tylko z miłości, ale
także dlatego, aby zadrwić z zatęchłego
społeczeństwa i jego ciemnych przesądów,
w piersi mojej zapłonął w owej chwili po
raz pierwszy ogień dwóch namiętności,
którym całe późniejsze życie moje poświęciłem: ogień miłości dla pięknych kobiet
i dla rewolucji francuskiej; współczesny
furor francese, który pochwycił mnie
w chwili, kiedym walczył z lancknechtami
wieków średnich”.

W każdym razie owe „preludium”
przyszłych podbojów poety, któremu na
imię Sefchen, niemal do dziś niezmiennie wywołuje emocje biografów. Heine
przekształcił to preludium w prawdziwą
symfonię – pisze Kerstin Decker w pracy
Heinrich Heine. Narr des Glücks -, a czerwona
Josefa to czyściec do jego niebiańskich
podbojów, nie tylko zresztą w Berlinie
i Paryżu. W Pamiętnikach Heine prezentuje
czytelnikowi małą rozprawkę o miłości:

„W miłości, zupełnie jak w religii rzymskokatolickiej, istnieje prowizoryczny
ogień czyśćcowy, w którym się człowiek
przyzwyczaja do tego, aby go pieczono, zanim wpadnie do rzeczywistego, wiecznego
piekła [...] Mówiąc szczerze miłość kobiety jest straszliwą chorobą! Nie uchroni od
niej nic, nawet szczepienie, widzieliśmy
to nieraz. Mądrzy a doświadczeni lekarze
radzą zmianę miejsca, przypuszczając,
że oddalenie się od czarodziejki rozrywa
i kruszy potęgę czarów. Najlepszym środkiem okazała się jednak metoda homeopatyczna, która leczy miłość kobiety przez
drugą kobietę [...] W każdym razie zyskuje
się coś na tym, a zmiana przedmiotu miłości zawsze najlepiej działa i ojciec mój
mógłby tutaj słusznie powiedzieć: «Teraz
należy zacząć z innej beczki»”.

Upadek Napoleona i powrót Prusaków wstrząsnęły rodziną Heinego. Krótki epizod powrotu cesarza z Elby, zakończony niestety klęską pod Waterloo,
odebrał definitywnie wszelkie nadzieje
na wielką wolność. Wydarzenia te pozostawiły ślad w życiorysie przyszłego pisarza, bowiem wciągnęły go bezpowrotnie
w wir nacjonalizmu. Harry kończy liceum i, jak zwykle w takich momentach,
rodzi się pytanie: co dalej? Matka wciąż
marzy o karierze finansowo-kupieckiej
syna. Duchowny Schallmeyer jest gotów
pomóc w karierze, ale w ramach kościoła
katolickiego, czego z kolei nie akceptuje
ojciec, bowiem chrzest syna mógłby zaszkodzić jego interesom z kupcami żydowskimi. Wpływ Betty Heine, snującej
opowieści o udanej karierze Rothschildów we Frankfurcie i bogatym bankierze
Salomonie Heine z Hamburga, przeważa szalę i Harry, nie opierając się dłużej,
choć nadal wbrew własnym przekonaniom, zaczyna naukę w szkole handlo-
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wej. Nie interesują go księgi handlowe
ani prawa rządzące ekonomią, natomiast
bawi go, nie pozbawione elementów
dziecięcych gierek, tłumaczenie Homera
i Owidiusza, w których to przekładach
prezentuje wymieszany z południowym
dialektem żargon żydowski z przedmieść
Düsseldorfu. Pisze też wiersze satyryczne, które staną się w przyszłości potężną
bronią pisarza.
Dalsza edukacja w szkole nie ma, zdaniem rodziny, najmniejszego sensu, więc
ojciec jedzie z nim do Frankfurtu nad
Menem, najważniejszego w owym czasie
ośrodka handlowego Niemiec.
Epizod frankfurcki i nieudany pobyt
w Hamburgu
Tam znajduje dla syna miejsce w bankowym kantorze Rindskopfa, z którym
prowadził operacje finansowe. W roli terminatora Heine nie potrafił się odnaleźć.
Jest przerażony bezbarwnością i ograniczonymi horyzontami intelektualnymi
bladych mężczyzn, stojących za pulpitami i próbujących mu wyjaśniać, co to
jest weksel i jak wystawia się rachunki. Po
pewnym czasie przenosi się na miesiąc
do jednego z największych we Frankfurcie sklepów kolonialnych, gdzie obcuje
codziennie z wanilią, cynamonem i gałką muszkatołową. Symuluje pracę i potajemnie pisze wiersze, a po zamknięciu
sklepu włącza się w żywe i barwne życie
miasta.
Często wędrował brudnymi i zaniedbanymi uliczkami getta, z zainteresowaniem obserwując zaaferowanych Żydów
w tradycyjnych strojach, posługujących
się żargonem, nie zawsze dla niego zrozumiałym. Tę samą mieszaninę jidisz
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i języka niemieckiego słyszał pod synagogą i u bram cmentarza. Również jego
pryncypał używał takiego języka. Kiedyś
zapytał, czego Harry dotąd się nauczył
i usłyszał odpowiedź, niemal powalającą
z nóg: „Wiem przynajmniej, jak wygląda
gałka muszkatołowa.” Kariera kupiecka
we Frankfurcie skończyła się zatem szybko, ku niezadowoleniu całej rodziny.
Postanowiono go w takim razie wysłać
na dalszą naukę do wielkodusznego, ale
surowego wuja Salomona, mieszkającego
w Hamburgu. Miasto nosiło jeszcze piętno niedawnych zawirowań wojennych,
ale było znowu miastem niezależnym,
rządzonym przez senat. W tłumie, inaczej niż w Düsseldorfie czy Frankfurcie,
spostrzegał wielu czarnoskórych, również Arabów i Turków. W owym pulsującym życiem mieście portowym mieszały
się wszystkie języki świata, zdominowane
gardłową angielszczyzną.
Wuj Salomon jest bankierem i multimilionerem, ale w gruncie rzeczy pozostaje brutalnym, choć hojnym i sentymentalnym parweniuszem, skłonnym
do cholerycznych uniesień. Elita hamburska jest jednak skłonna wybaczyć Salomonowi nawet prostactwo i nieznajomość savoir vivre’u.
Harryego przyjął go z nieskrywaną
ciekawością, chociaż za wiele nie spodziewał się po tym rozpieszczonym w jego
mniemaniu synalku, który wyrósł w rozbawionej karnawałami Nadrenii Westfalii i do tego jeszcze zetknął się – o zgrozo
– z katolickim wychowaniem i francuskimi obyczajami wojsk okupacyjnych.
Uświadomił nie bez dumy bratankowi,
iż z Salomonem Heine liczą się w Berlinie, Londynie oraz Paryżu, i to wszystkie
warstwy różnych wyznań. Tutaj zetknie
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się z szanowanymi osobistościami: dyplomatami, milionerami i senatorami,
lecz nigdy z demagogami lub lekkoduchami, szukającymi łatwych przygód.
W moim domu – skonkludował wuj Salomon – panuje niemiecka przyzwoitość,
uczciwość i wierność ojczyźnie, bowiem,
jak niedawno obwieścił pewien rabin
hamburski, szlachetne niemieckie cechy
bazują na Starym Testamencie oraz mozaistycznej tradycji. Młody adept sztuki
kupiecko-bankierskiej pokornie podziękował za przydługie pouczenie, ale do
przyjaciela szkolnego Christiana Sethe
napisał z czasem: »Tkwię w zaniedbanej
dziurze kupieckiej, pełno prostytutek, ale
żadnych muz [...]. Widywałem przeważnie krępych ludzi, o sprytnych, zimnych
oczach, niskich czołach, czerwonych policzkach leniwie obwisłych, narzędzia do
żucia szczególnie rozwinięte; kapelusz
jakby przyszpilony do głowy, ręce w kieszeniach spodni, jak u kogoś, kto właśnie
miał zapytać: «co się należy»”.
Heine jest powściągliwy i czujny.
Mimo, że jest ubogim krewnym, unika
służalczych gestów, a na otoczenie patrzy
ironicznie i krytycznie, co oczywiście nie
przysparza mu łaski wuja, który wiele
lat później stwierdził nawet: „Gdyby ten
chłopak nauczył się czegoś w młodości,
nie musiałby teraz pisać książek”. Riposta Heinego jest kąśliwa: „Najcenniejsze
w nim to jest to, że nosi moje nazwisko”.
Pobudzony erotycznie młodzieniec
zakochuje się na swoje nieszczęście w kuzynce Amelii (Molly), trzy lata młodszej
zarozumiałej pannie, będącej nieodrodną córką swego ojca: usta wąskie i energiczne, dumne i lodowate; podnoszone
często brwi wyrażają nie tylko zdziwienie, ale również pogardę wobec kuzyna,

będącego w jej oczach prędzej meblem
niż istotą ludzką. W przeciwieństwie do
niego czuje się wybornie w bogatym otoczeniu wśród nobliwego towarzystwa,
o którym Harry pisze do przyjaciela:
„Wszystko u nich jest takie nadęte i przesadne. Niezależny poeta grzeszy tu często
przeciw etykiecie”.
Amelia obdarza go nieraz przelotnym
uśmiechem, ale w gruncie rzeczy ignoruje i skazuje na cierpienia miłosne, z których w nieco patetycznym stylu zwierza
się znowu przyjacielowi z Düsseldorfu:
„Daleki od niej, nosiłem w sercu przez
lata płomienne i nie nasycone żądze; ta
diabelska tortura wydzierała piekielne
krzyki z mej piersi. Ale być koło niej
i tygodniami całymi tęsknić do jej obecności, której się pragnie jak błogosławieństwa niebieskiego i – i – i och, och!
Chrystianie! Najczystsza i najpobożniejsza dusza buntuje się wtedy dziko, wariacko przeciw swemu Bogu. Nie kocha
mnie, mój drogi Chrystianie. Trzeba to
«nie» wymówić cicho, cichutko. W słowach «kocha mnie» kryje się zbawienie
wieczne, podczas gdy tamto małe słówko
zawiera piekło, równie wieczne”.
Młody Harry zdaje sobie instynktownie sprawę, że zdobycie Molly uporządkowałoby jego życie towarzyskie
i materialne, a w konsekwencji pozwoliło oddać się bez reszty pracy literackiej.
Pogrąża się więc w swoim bólu i nie znajduje w danym momencie żadnej przeciwwagi intelektualnej. Jego ówczesne
próby poetyckie nie znajdują uznania.
„To naprawdę zraniło mi serce, że tak
obrzydliwie wyszydziła piękne wiersze,
które pisałem tylko dla niej”. Wszelkie
upokorzenia zaznane ze strony otoczenia Salomona spróbuje zrekompenso-
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wać sobie w powstałych później Pieśniach
trubadura. Teraz jednak idzie na kompromis, bowiem jest psychicznie za słaby,
by zmierzyć się z nędzą. Chwilowy cieplarniany dobrobyt osłabia go moralnie, utrwala wrodzone lenistwo, zaś podtrzymywanie w następnych latach jego
egzystencji przez wuja Salomona staje
się wręcz zgubnym przyzwyczajeniem.
„Moje życie wewnętrzne pogrążyło się
w przepaści marzeń; jej ciemność przeszywały czasem fantastyczne błyskawice.
Moje życie zewnętrzne było szalone, rozproszone, cyniczne, odrażające; podsycałem te kontrasty, aby to, co się działo
we mnie, nie zniszczyło wszystkiego”.
Doświadczenia erotyczne z tego czasu są wyjątkowo bogate: nie stroni od
tanich rozkoszy z „dziewczętami z ludu”
ani pannami z dobrych rodzin, pilnowanymi przez matrony i surowych ojców.
Nieszczęśliwie zakochany w Amelii, bez
skrupułów zaspokaja zmysły poza nią.
W Niemczech mają tymczasem miejsce duże turbulencje polityczne. Południowe prowincje i księstwa pogodziły
się już z francuską dominacją, natomiast
w Prusach rośnie duma narodowa, umiejętnie podsycana przez Fryderyka II. Nacjonalistyczne hasła – naród wszystkim –
sprzyjają patriotycznej egzaltacji. Żydzi,
po upadku Napoleona, boją się o nadane
przywileje. Na scenę wkracza „Ojciec
Jahn”, dosyć prymitywny chłop z pochodzenia, walczący o dusze młodzieży, którą namawia do fanatycznej nienawiści
wobec Francuzów. Grzebiąc w przeszłości, zaciekle szuka śladów teutonizmu
i wynajduje owo niedobrze kojarzące się
słowo „Volkssturm”. Ta prefaszystowska
groteska ogarnia nawet uniwersytety,
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które w Jenie i Kolonii nobilitują go dyplomami honoris causa.
„Na słabsze dusze – powiada A. Valentin – wywiera wpływ magnetyczny.
Program swój głosi z gwałtownością nie
dopuszczającą sprzeciwów, a nade wszystko program ten jest tak absurdalny, że
rozsądek w ogóle nie ma do niego dostępu. Jahn ma płomienną wymowę, która
sprawia, że jego najbardziej płaskie słowa nabierają charakteru wizji; wszystko
co mówi trafia do ciemnego człowieka;
ognisty głos, powtarzający niezmordowanie te same formuły, wali w mózgi jak
młot uderzający wielokrotnie, wbijający
wciąż ten sam gwóźdź. Jahn jest opętany swoją misją; jego nienawiść jest ortodoksyjną wściekłością, wiara jego jest
niezachwiana, gdyż żadna rozwaga ani
poczucie prawdopodobieństwa nie mają
do niej dostępu. Ta pierwotna dusza jest
jak kanał, przez który przepływa burzliwy
potok namiętności ludowej, nie trwający dłużej niż chwilę. W tych zmąconych
czasach, kiedy dusza niemiecka szuka
kierunku, zagubiwszy się na drodze cywilizacji zachodniej, apel do najgłębszych
instynktów germańskich przez swą gwałtowność i wyłączność wynosi człowieka
takiego jak Jahn na wyżyny świętości.
Poczyna on wierzyć, że jest odnowicielem
moralnym swej ojczyzny, szczyci się tym,
że dał jej dzięki przygotowaniu fizycznemu, odnowieniu sił cielesnych młodzieży
to, co nazywa «Ertüchtigung»: uzbrojenie
moralne. Jego sławny «Turnerbewegung»,
olbrzymi związek gimnastyczny, grupuje koło niego egzaltowanych chłopców,
którzy z entuzjazmem przyjmują twardą
dyscyplinę. Armia tych młodych ludzi
w uniformach z szarego płótna, o długich włosach, obnażonych szyjach idzie
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za nim jak za prorokiem. Kiedy Jahn po
raz pierwszy prowadzi swoich wiernych
do Wrocławia, pół miasta wylega na jego
spotkanie; godzinami młodzi bohaterowie defilują między szeregami zachwyconych mieszczan. Myśli w tych głowach są
równie do siebie podobne jak uniformy
i gesty. Wszystko nagina się do fizycznej
radości tej młodzieży, której mistrz wmówił, że brutalność jest cnotą germańską
[...] Nie było skuteczniejszego środka, aby
scementować tę nowo powstałą jedność,
niż podsycać nienawiść do cudzoziemców. Jeden z posłów zażądał, aby w celu
podniesienia samopoczucia narodowego
w Niemczech wzbronić wszelkich wyjazdów za granicę. Ale „Ojciec Jahn” nie poprzestawał na łagodnych środkach. Aby
raz na zawsze przerwać zgubne stosunki
z Francją, wymyślił najpierw, że koniecznie byłoby wznieść chiński mur dokoła
całych Niemiec. Ale wkrótce wpadł na pomysł bardziej ponętny. Zaproponował,
aby zapuścić na granicach kraju las dziewiczy, nieprzebyte zarośla, najeżone skałami, grożące przepaściami, przez które
żaden Francuz, żaden zdrajca nie mógłby
się przedostać; dla większej pewności zalecał zaludnienie tego lasu dzikimi, zgłodniałymi zwierzętami. Najdziksze pomysły
nie zadziwiały wówczas nikogo, tak głęboki był niepokój duszy niemieckiej”.
Nawet skrajny nacjonalista, ale skądinąd kompetentny historyk Treitschke,
pozwolił sobie na krytykę owej orgii
nienawiści do Francuzów oraz Żydów:
„Wulgarność tego ruchu tłumaczy się
niezmiennymi właściwościami charakteru niemieckiego: naród nasz zawsze dążył do prymitywnego życia, do istnienia
uwolnionego od form i trudności cywilizacji. Kiedy tylko krew niemiecka poczy-

na kipieć, ta potrzeba występuje z największa brutalnością”. Mnożą się absurdalne
wieści o okrucieństwach, popełnianych
przez Żydów, rozprzestrzeniają legendy
o ich bajecznych fortunach. W roku 1816
przechodzi przez Niemcy fala pogromów. Masakra starców, kobiet i dzieci
jest na porządku dziennym. Od dziś na
jutro pryskają nadzieje utrzymania przywilejów, nadanych przez Francuzów.
Niebezpiecznym teoretykiem ówczesnego antysemityzmu jest profesor Uniwersytetu Berlińskiego Friedrich Ruhs,
obłudnie deklarujący idee humanistyczne, a zarazem głoszący: „każdy naród
pragnący zaznaczyć swoją odrębność
i godność, dążący do rozwoju, powinien
wyłączyć z siebie i odrzucić wszelkie elementy obce, które nie dają się całkowicie
zasymilować. Tak powinno się postąpić
z Żydami. Lepiej by było, gdyby wcale
nie osiedlili się między nami i gdyby się
im ostrzej zakazało imigracji i rozrodczości”. Takich słów zapewne nie powstydziłby się sto lat później Adolf Hitler.
Głos profesora Ruhsa wcale nie był odosobniony. Fizyk i filozof w Heidelbergu J. J. Fries pisał wręcz o żydostwie jako
klęsce społecznej: „Najważniejsze byłoby
zniszczyć tę kastę gruntownie, bo jasna
jest rzecz, że jest to najniebezpieczniejszy ze wszystkich związków tajemnych
czy publicznych, ze wszystkich państw
w państwie. Przede wszystkim uwolnić
naród od tej zarazy”.
I tak oto młody Heine spotyka się po
raz pierwszy z upokarzającym pojęciem
„niższości swojej rasy”.
Tymczasem wuj Salomon rzuca
w tych niespokojnych czasach bratanka
na głębokie wody i zakłada dla niego firmę Heine & Co, sprzedającą angielskie
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materiały z Manchesteru. Harry, jako
że był absolutnym beztalenciem kupieckim, szybko jednak bankrutuje, więc
zrozpaczony protektor wysyła „głupiego
chłopca” na studia prawnicze do Bonn,
aby zrobił doktorat i jako adwokat rozpoczął nową karierę w Hamburgu. Rozgoryczony dwudziestodwuletni młodzieniec opuszcza Hamburg.
Piękna kolebko moich cierpień,
piękny grobie mego spokoju,
piękne miasto, musimy się rozstać...

Wiernego sługę wuja pociesza: „Niech
się pan nie martwi, drogi panie Hirsch,
jeszcze pan o mnie usłyszy”.
Studia w Bonn i Getyndze
W październiku 1819 roku udaje się do
Bonn, gdzie musi zdać egzamin wstępny
na studia prawnicze. Mimo nie najlepszych wyników zostaje przyjęty. W opinii komisji czytamy: „Greckiego nigdy
nie nauczył się, z łaciny wykazał kiepską znajomość, bo nie dostarczył pracy,
w matematyce niczego nie zrozumiał,
praca z niemieckiego, aczkolwiek napisana dziwnym stylem, ukazuje duże
zdolności z predylekcjami do satyry”.
Spędzone w Bonn dwa semestry nie były
w życiu Heinego bez znaczenia. Przede
wszystkim wyrwał się ze znienawidzonego środowiska kupieckiego. Duchowa
atmosfera tego miasteczka uniwersyteckiego mocno go urzekła, a profesorowie
chwalili jego pracowitość oraz intelektualne zaangażowanie. Interesował się
literaturą i historią. Chętnie uczęszczał
na wykłady Wilhelma Schlegla, Ernsta
Moritza Arndta, Johanna Gottlieba Rad
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loffa, zaś prawo rzymskie zgłębiał u Karla Theodora Welckersa. Szczególnie 53letni Schlegel, wielbiciel średniowiecznej
poezji, tłumacz Szekspira i Calderona
musiał na młodym poecie wywrzeć istotne wrażenie. Lider niemieckiego romantyzmu, kpiący ze stęsknionych zakonnic
i uległych „panienek rycerskich”, budził
niekłamany podziw Heinego. Jak zwykle,
również i w Bonn Harry kokietował otoczenie, a jego uroda musiała wzbudzać
niejedno westchnienie w dziewczęcych
sercach. Oczywiście był świadom własnych zalet i wykorzystywał je bezpardonowo, nierzadko nawet dość bezczelnie.
Bonn, jak wiele innych miast Nadrenii
Westfalii, żyło niczym na oszałamiającym
rauszu, wywołanym wyzwoleniem spod
panowania Napoleona. Pojęcie „ojczyzna” stało się synonimem postępowości,
a burszowskie rzesze, pętające się po ulicach Bonn, dawały głośny wyraz swej nienawiści do Francuzów: „Furor teutonica”
kontra „galicyjskie kłamstwa”. Przewodził
im Wolfgang Menzel, przyszły denuncjator „Młodych Niemiec”. Korporacje
„Landsmannschaftów” osiągnęły swoje
apogeum, niekonieczne akceptowane
przez część liberalnie myślącej młodzieży studenckiej. Heine pogubił się nieco
w tym „akademickim kociołku”: nie znosił tytoniu, nie pił piwa, dbał przesadnie
o ubiór, prawie się nie odzywał i tylko
bacznie obserwował otoczenie. Gardził romantyczno-patriotycznym kultem oraz teatralnym ojczyźnianym patosem, a mimo
to przystąpił do burszowskiego zrzeszenia
„Allemannia”, gotów szablą bronić praw
narodu przeciwko wszelkiej tyranii. Bo
każdy tyran – jak pisał – jest niczym zazdrosny kochanek Otello, gotów udusić
każdego, kto się do innego uśmiecha. Nie-
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mniej jednak owa przynależność do zrzeszenia burszowskiego nieco zdumiewa,
ponieważ w kręgach tych permanentnie
kontestowano akceptowanego przez niego
„mesjasza Żydów niemieckich” – Napoleona. Zapewne jednak traktował ją przede
wszystkim jako wyraz protestu przeciwko
bezbarwnemu i nudnemu akademizmowi,
bowiem sprzeciwiał się nauce jako celowi
samemu w sobie, a akceptował młodzieńczy bunt i prawo do życia w nieskrępowanej wolności. Naturalnie nie można
również wykluczyć, że w ten nieco iluzoryczny sposób chciał odwrócić od siebie
uwagę, by przez nauczycieli i studentów
nie być postrzeganym jako Żyd. Dzięki
temu mógł też nieskrępowanie oddawać
się swojej ówczesnej pasji – niemieckiemu
średniowieczu, widząc siebie w przyszłości
na uniwersytecie w roli wykładowcy literatury średniowiecznej. Ta fascynacja została później znacznie zracjonalizowana, lecz
pobrzmiewała jeszcze w wielu utworach,
korespondencji i wspomnieniach. Dopiero w Listach z Berlina szydzi z archaicznie
myślących współziomków i ich zauroczenia przeszłością w stylu „piwnego patriotyzmu”.
W burszowskim Bonn godzinami prowadzono zacięte spory wokół niemieckiej wolności i państwowości, zaś Heine
nie krył się ze swoimi republikańskimi
sympatiami. Zachowania prowokatorów, awanturników i karierowiczów różnej proweniencji skłoniły go do korekty
pierwotnie szczerego patriotycznego entuzjazmu. „Naród karłów – konstatuje
– rojących się na grobie olbrzyma”. I jest
to początek konfliktu poety z jego epoką,
który będzie trwał przez całe życie.
„Bardzo wcześnie ujawnia się pewna
cecha jego charakteru, która mu napyta

z czasem poważnych przykrości: dumny upór popychający go do tego, że robi
wszystko, aby dać pozór racji swoim wrogom – postawa upartego dziecka, które
stawia sobie za punkt honoru popełniać
wszystkie głupstwa, za które robią mu
wymówki [...] W gruncie rzeczy nic nie
ma wspólnego między nim i tą młodzieżą, której poglądy jak mu się zdawało,
podzielał, zanim ją poznał bliżej. Przebywa w coraz większej samotności, ma
paru tylko przyjaciół: Roussea, Simrocka,
Friedricha von Beughem, Dieffenbacha,
w przyszłości wielkiego chirurga, i wiernego Sethego, przyjaciela dzieciństwa – „elegijna szóstka”, jak nazywają kółko Harry’ego w Bonn. Łączy ich nade wszystko
skłonność do poezji: u jednych banalne
młodzieńcze pobudzenie, u innych prawdziwe powołanie” (A. Valentin).
W Bonn powstało wiele nowych wierszy, które do pewnego czasu poznawał
tylko przyjaciel Johann Rousseau. To
właśnie za jego namową ośmielił się je
pokazać profesorowi Schleglowi. Herold
niemieckiego romantyzmu, prowadzący
dialog z Goethem i Schillerem, ceniony
i uwielbiany w Wiedniu i Paryżu, dystyngowany wykładowca, pochwalił młodego poetę, choć naniósł na manuskrypt
wiele istotnych poprawek, również stylistycznych. To on uwolnił w znacznej
mierze jego poezję z młodzieńczego
anachronicznego bełkotu, na rzecz prostego i szczerego sonetu. Toteż kiedy
w prasie niemieckiej ukazały się uszczypliwe pamflety przeciwko romantycznej
poezji – Heine broni poglądy Wilhelma
Schlegla w emocjonalnym artykule, opublikowanym w „Rheinisch-Westfälischer
Boten”. Gdy ten z kolei w 1831 roku kry-
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tycznie omawia korespondencję między
Goethem i Schillerem, Heine z kpiną
i sarkazmem atakuje w Szkole romantycznej
„pigmeja, który odważył mocować się
z tytanem Goethem”, dodając: „W literaturze, podobnie jak w lasach północnoamerykańskich, zabijają synowie ojców,
kiedy stają się słabi i starzy”.
Z młodzieńczą emfazą, w swoistym
credo artystycznym, rozprawia się z romantykami niemieckimi, zarzucając im
marzycielstwo i mistycyzm. „Wielu
z tych, co podkreślają ogromny wpływ,
jaki wywierało chrześcijaństwo i rycerstwo na romantyczną poezję, wyobraża
sobie, że muszą oba tym samym nadać
im charakter romantyczny. Lecz moim
zdaniem chrześcijaństwo i rycerstwo
były tylko środkami, by torować drogę
romantyzmowi; płomień jego już od
dawna świeci na ołtarzu naszej poezji,
żaden kapłan nie musi więcej dolewać
święconej oliwy i żaden rycerz nie musi
dłużej stać przy niej na straży. Niemcy
są teraz wolni; już więcej żaden sługa
kościoła nie zdoła ujarzmić umysłów
niemieckich i już więcej żaden arystokratyczny władca nie będzie mógł smagać biczem grzbietów Niemców, by zagnać ich
do pańszczyzny. I dlatego też niemiecka
Muza musi być znowu wolnym, kwitnącym, nie afektowanym, uczciwym dziewczęciem, a nie omdlewającą zakonniczką
ani żadną panną rycerskiego pochodzenia, dumną ze swoich przodków”.
Do kręgu znajomych w Bonn należą
m.in. poeta i filolog Karl Simrock, Justus
Liebig, w późniejszych czasach wybitny
chemik oraz August Heinrich Hoffmann
von Fallersleben, jeden z najbardziej znanych poetów Młodych Niemiec.
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Lato 1820 roku spędza Heine w Beul,
uroczej miejscowości opodal Bonn, pracując nad dramatem Almanzor, w którym
w średniowiecznym sztafażu pokaże
zmaganie się Żyda z antysemityzmem.
Pobyt w Bonn jest jednak w kontekście
jego studiów raczej zmarnowany, a ponieważ wuj ściśle dawkuje stypendium, decyduje się poddać ostrzejszym rygorom tym
razem na uniwersytecie w Getyndze. Po
drodze odwiedza w Düsseldorfie rodziców, gdzie widzi ze smutkiem ciągnących
jeńców francuskich. Obraz ten natchnie
go do stworzenia kilka lat później Grenadierów. Gdyby wiersz był napisany po
francusku, skonstatowała krytyka, stałby
się prawdziwie narodową pieśnią Francji
Z rosyjskiej niewoli dwaj grenadierzy
Do Francji szli drogą tułaczą,
A kiedy już byli w niemieckiej kwaterze,
Zwiesili głowy z rozpaczą.
Dopadła ich nagle wiadomość straszliwa,
Że kraj jest pogrążon w niewoli,
Że armii ogromnej po klęsce już nie ma,
A cesarz – sam cesarz – w niewoli!
Zastygli w boleści żołnierze-kamraci
I obaj rzęsiście płakali,
Aż jeden powiedział: „Jak ciężko mi

bracie,
Jak stara rana mnie pali!”
Odrzeknie mu drugi: „Pieśń nasza

skończona,
Pożegnałbym świat ten od razu,
Lecz w domu czekają dziecina i żona,
Jak sobie beze mnie poradzą?”
A co mi tam żona, a co mi tam dziecię,
Myśl inna najbardziej mnie boli,
Chociażby żebrać musieli po świecie –
Mój cesarz, mój cesarz w niewoli...
Posłuchaj więc bracie mej prośby

ostatniej,
Gdy śmierć mnie zabierze za chwilę,
Me ciało do Francji ci odwieźć wypadnie
By w kraju spoczęło w mogile.
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Niech order żołnierski ze wstążką

czerwoną
Na krzyżu umieszczą nad trumną,
W dłoń włożą karabin w stu bitwach

sprawdzony
I szpadę przypaszą mi dumną.
W mogile kolory gwardyjskie mieć

muszę,
By czuwać jak szyldwach na warcie
Do dnia, gdy baterie znów w pole

wyruszą
I konie zatętnią uparcie.
Sam cesarz nad grobem mym przemknie

co siły
I znów usłyszę szczęk broni,
Ze szpadą w prawicy powstanę z mogiły
W cesarza, cesarza obronie...

(przeł. Ludwik Krasucki)

Tą balladą uwolnił się Heine od ciążących mu w Bonn resztek poglądów
nacjonalistycznych, od owej „beczącej,
pochlipującej z miłości rozdętej teutomanii”. Niestety również na uniwersytecie
w Getyndze, obok liberalnych i światłych
uczonych, jak np. historyk Georg Sartorius, pracowali reakcyjni profesorowie,
podsycający nienawiść do Francuzów.
Chociażby historyk Saalfeld, który z furią
i pianą na ustach prowadził na wykładach
kampanię przeciwko Napoleonowi, wtedy jeszcze przez Heinego uwielbianemu.
Bonaparte był dla niego wykonawcą testamentu rewolucji francuskiej, wrogiem
feudalizmu i kleru oraz heroldem epoki
wolności. Z czasem jednak entuzjazm
wyraźnie ostygł. Wiele lat później, w 1840
roku, stwierdził zawiedziony:
„Prawdą jest, tysiąckrotnie prawdą, że Napoleon był wrogiem wolności, despotą,
ukoronowanym samolubstwem, i że jego
gloryfikacja jest złym, niebezpiecznym
przykładem... Ale nie Napoleon – zabójca

wolności, nie bohater 18 Brumaire’a, nie
grzmiący bóg dumy jest tym, któremu
winniście poświęcić wspaniałe uroczystości żałobne i pomniki! Nie, jest nim człowiek, który reprezentował młodą Francję
wobec starej Europy i którego gloryfikację się kwestionuje; w jego osobie zwyciężył lud francuski, w jego osobie został on
upokorzony”.

W Getyndze zdumiewa go także, iż
spośród 1300 studentów jedynie dziewięciu uczęszczało na wykłady z historii
i literatury średniowiecza, po raz pierwszy zorganizowane na uniwersytecie niemieckim, a prowadzone przez mediewistę Friedricha Benecke. Nie mogąc pojąć,
dlaczego „prawdziwi Niemcy” nie interesują się „dawnym życiem i relikwiami
duchowymi przodków” ze zgrozą wykrzyknął: „O Niemcy. Kraj dębów i tępoty”. Z „dawnych Niemców” kpi niemiłosiernie w niezliczonej ilości tekstów:
„Niektórzy utrzymują nawet, że miasto
to zbudowane zostało podczas wędrówki ludów i że każde niemieckie plemię
pozostawiło w nim po jednym nie oprawionym egzemplarzu swoich synów, od
których pochodzą wszyscy ci Wandale,
Fryzyjczycy, Szwabi, Teutoni, Sasi, Turyńgczycy itd., którzy do dzisiejszego
dnia, odróżnieni kolorem czapek i chwastów przy fajkach, włóczą się gromadnie
po ulicy Weendejskiej w Getyndze i jej
okolicach, prowadzą wiecznie między
sobą krwawe bójki, pod względem zwyczajów i obyczajów przypominają czasy
wędrówki ludów”.

W knajpach studenckich „dawni
i prawdziwi Niemcy” przygotowywali
listy osób, które po dojściu do władzy,
należy wyeliminować: byli wśród nich
przede wszystkim Francuzi, Żydzi i Sło-

23

Artykuły
wianie. Brzydzi się widocznym na każdym kroku przerostem patriotyzmu.
„Patriotyzm – powiada – rozgrzewa serce
Francuza, rozszerza je tak, aby zawarło nie
tylko najbliższą rodzinę, ale i całą Francję
i wszystkie kraje cywilizowane. Patriotyzm niemiecki przeciwnie, ścieśnia serce
człowieka, aż staje się niby skórzane, aż
znienawidzi wszystko, co cudzoziemskie,
aż wyrzekając się poczucia przynależności
do całego świata i nawet do Europy, pragnie już tylko być ciasnym i ograniczonym Niemcem”.

W późniejszych wspomnieniach,
jako że na etapie Getyngi nie był jeszcze
w pełni dojrzały intelektualnie, pisze
o „ciemnym ludzie”, na którym takie
słowa jak „ojczyzna”, „Niemcy”, „wiara
przodków” działają bardziej elektryzująco i narkotycznie niż słowa „ludzkość”
lub „prawda”.
Okres studiów w Getyndze przebiega pod znakiem różnych niepowodzeń
i przykrych zdarzeń. Nie znosił „bójek
obyczajowych” wśród młodzieży, bo
uznawał je po prostu za „idealistyczne
chamstwo”. Szlifował do perfekcji swój
cynizm, który przysporzy mu w przyszłości wiele kłopotów. Kompromitowały
go wśród komilitonów kontakty z prostytutkami, za co wyrzucono go z kółka
literackiego, a co odebrał jako wyjątkową
obelgę. Cierń niechęci wobec Getyngi głęboko utkwił w jego sercu i zaowocował
wieloma kąśliwymi tekstami satyrycznymi, o których jeszcze powiemy. Ale
w końcu niczego innego się nie spodziewał: „W ogólności ludność Getyngi dzieli
się na studentów, profesorów, filistrów
i bydło, które to cztery stany bynajmniej
ściśle odgraniczone nie są. Stan bydlęcy
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jest najzacniejszy. Nazwisk wszystkich
studentów i wszystkich zwyczajnych jako
też nadzwyczajnych profesorów wyliczać
mi nie podobna, byłoby to bowiem za
rozwlekłe”.
Równie bezlitośnie kpił z fasadowych
profesorów, tkwiących na uczelni niczym
egipskie piramidy, ale za którymi nie
kryje się żadna mądrość oraz ze studentów, owych „wypieszczonych ogierów”
i junkierskich pieszczochów, do których
wiedza z trudem się przebijała, bowiem
cały dzień dyskutowali jedynie o swoich
psach, koniach i antenatach.
W cyklu Powrót napisze:
Życie i świat to twory zbyt

fragmentaryczne –
Od czegoś jednak Niemiec profesory

liczne?
Taki profesor wnet ci życie złoży w całość
I zrobi z tego system, istną doskonałość.
A gdy w budowie świata lukę dojrzy

okiem,
To ją zatka szlafmycą i starym

szlafrokiem.
(przeł. Stanisław Łempicki)

Pracuje intensywnie nad własnymi
utworami, a jednocześnie tłumaczy ulubionego Byrona. Manuskrypt tomu poezji
wysyła do znanego wydawcy F.A. Brock
hausa:
„Wobec tego, że nieszczęsne warunki
zmuszają mnie, bym ukrył każdy wiersz,
któremu można by przypisać jakiekolwiek polityczne znaczenie, pozostały
w tym zbiorku przeważnie tylko erotyczne wiersze, to też musiał on siłą rzeczy wypaść nędznie”.

Lipski wydawca zbagatelizował przesyłkę. Nie zawracał sobie głowy jakimś
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nieznanym Heinem i odesłał manuskrypt.
Student Heine prowokacyjnie i ostentacyjnie spaceruje po promenadzie z kokotami, gorsząc prowincjonalne drobnomieszczaństwo. Kontakty z „frywolną
częścią” społeczności w Getyndze „zaowocowały” zarażeniem (lues cerebrospinales), wydawało się, łagodną formą
syfilisu, który jedynie zaleczony odezwał
się ze zdwojoną siłą na emigracji we Francji. Choroba przykuła go na wiele lat do
łóżka, toteż swoją egzystencję określał
mianem materacowego grobowca („Matrazengruft“). Nie był zresztą niechlubnym wyjątkiem, bowiem jak wynika
z ówczesnego almanachu uniwersyteckiego, liczba studentów zapadających na
choroby weneryczne była ogromna.
Mówiąc krótko: nie wiodło mu się.
Kiedy wyzwał kolegę na pojedynek za
pomówienie o kłamstwo, władze błyskawicznie relegowały go z uczelni, ponieważ pojedynki były bezwzględnie zakazane. Wkrótce uznano go za persona non
grata i izolowano skutecznie, wyrzucając
brutalnie nawet z lokali.
Musi zatem opuścić Getyngę, choć
boi się panicznie, iż wuj Salomon pozbawi go wsparcia finansowego. Via Hamburg, gdzie tli jeszcze wątła nadzieja na
odwzajemnienie uczuć ze strony kuzynki,
zmierza do zubożałych rodziców, którzy
tymczasem osiedlili się w Lüneburgu.
„Zastałem rodzinę w złej kondycji: Ojciec
cierpi na chandrę, matka ma migrenę, siostra ma katar, a dwaj bracia piszą kiepskie
wiersze, co mnie najbardziej boli”.
Swoją nonsensowną miłość do kuzynki żegna pełnym złości listem, zakończonym wierszem:

Kiedy ręce losu połamią
Piękne zabawki szczęścia
Pozostaje wam jeszcze wspaniały,

zgrzytliwy śmiech...

W powstałej później Księdze pieśni z goryczą „komentuje” małżeństwo Amelii
z bezbarwnym Johnem Friedländerem
z Królewca:
Nie gniewam się i choć się serce rwie,
Stracone szczęście me – nie gniewam się.
W diamentach lśnisz, lecz ich promienna

moc
Nie rzuci skry w twojego serca noc.
Dobrze to wiem. Jam widział ciebie

w snach,
Jam widział mrok, co w sercu twoim trwa,
I węża też, co twoje serce ssie,
I to jak nędzna jesteś, szczęście me.

(przeł. Stanisław Łempicki)

Berlin: Początek sławy
Do Berlina przybywa w marcu 1821 roku.
Porównując stolicę Prus z miastami Nadrenii-Westfalii, Hamburgiem lub nawet
Frankfurtem jest rozczarowany martwymi kamienicami, brakiem tradycji i fizjonomii, przywiązaniem do pozorów.
W Paryżu i Londynie zaczynają szaleć
zawieruchy społeczne, a w Berlinie król
dba o spokój swoich poddanych przy pomocy aparatu ucisku.
Światek intelektualny jęczał „w jarzmie ucisku, duszącego wszelką swobodę
myśli, pod nożycami cenzury, pod nadzorem szpicli”. Egmont Goethego, Wilhelm Tell Schillera oraz dramaty Kleista
nie mogły być wystawiane w teatrach, zaś
nową powieść E.T.A. Hoffmanna Meister
Floh skonfiskowano. Szpicle uparcie przeglądali katalogi i wytrwale przeczesywali
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biblioteki w poszukiwaniu zakazanych
tytułów. Ongiś interesujące czasopismo
„Gesellschafter” w panicznym strachu
przed cenzurą stawało się coraz bardziej
nudne i bezbarwne. Wszędzie węszono
„demagogów”, krytykujących pruskiego króla, cara i Metternicha. Latem 1822
roku aresztowano 70 polskich studentów,
podejrzanych o cichą rewoltę przeciwko
carowi. Na uniwersytecie, ku wielkiemu
przerażeniu Heinego, niektórzy profesorowie głosili dziwne teorie i zaprzeczali
np. istnieniu Homera. Szykanowanie
wykładowców nie należało do rzadkości,
czego dotkliwie doświadczał np. protestancki teolog, filozof i pedagog Friedrich
Daniel Ernst Schleiermacher. Wyjątkowo
antypatyczną postacią był pierwszy rektor
Uniwersytetu Berlińskiego i dziekan wydziału prawa Theodor Anton Heinrich
Schmalz, denuncjant i wierny narodowy patriota, którego później w Księdze Le
Grand Heine wykpił do cna. Uczęszczał
i na takie zajęcia, ale rekompensaty szukał
w wykładach z prawa rzymskiego, prowadzonych przez bardzo szanowanego
i kompetentnego przedstawiciela historycznej szkoły prawa Karla von Savigny,
językoznawcy i orientalisty Franza Boppa, znawcy komedii Arystofanesa – Friedricha Augusta Wolfa czy też Friedricha
von Raumera, interesująco mówiącego
o romantyzmie.
Oczywiście jako bystry obserwator dostrzegał również walory Berlina.
Miasto było przecież wyjątkowo otwarte na wszelkie nowości, więc ściągali tu
chętnie zwłaszcza zdolni artyści, ale też
awanturnicy i wyznawcy nowych religii.
Interesująca była berlińska społeczność
żydowska, działająca przede wszystkim
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w salonach literackich Henrietty Herz
i Racheli von Varnhagen. „Żydzi berlińscy – pisał Carl Hillebrand -, bogaci i posiadający najwyższą kulturę intelektualną, zapragnęli się zbliżyć do najlepszego
towarzystwa. Wśród mieszczaństwa natykali się na przesądy, od których arystokracja już się potrafiła uwolnić, wychowawszy się w zasadach encyklopedystów
francuskich. Do nich więc zwrócili się
Żydzi, a arystokracja nie dała się prosić”.
W salonach, tętniących życiem winiarniach i kawiarniach można było spotkać
pisarzy, m.in. Adalberta von Chamisso,
Friedricha de la Motte-Fouqué, Willibalda Alexisa. Przychodzili uczeni, jak
choćby Alexander von Humboldt i jego
brat, filozof i językoznawca Wilhelm
von Humboldt, filozof Immanuel Hermann Fichte, wspomniany wcześniej
Friedrich Daniel Schleiermacher. Bywali dyplomaci, niekiedy o antysemickich poglądach, co nie przeszkadzało
im przyjaźnić się z pierwszą feministką
żydowską Rachelą Levin, którą zresztą
i Heine był oczarowany. Ta córka żydowskiego jubilera, umiejętnie wykorzystując swoje walory intelektualne i urok
osobisty, zawładnęła poetą tak bardzo,
że nie ośmielił się niczego drukować
bez jej wiedzy. W salonie Racheli poznał
malarzy (Wilhelm Hensel), ludzi teatru
(Helmine von Chézy), autorów literatury popularnej (Elise von Hohenhausen),
wydawców (m.in. powszechnie czytanego „Der Gesellschafter” – Friedricha
Wilhelma Gubitza).
Wprawdzie brakowało w owym czasie prawdziwych debat politycznych,
ale w salonach dyskutowano o oświeceniowych ideałach równości, tolerancji
i prawdzie. Na politycznie i literacko po-
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budzonego młodego „Außenseitera” salony oddziaływały wręcz magnetycznie.
„Berlin opanowały – pisał Ludwig
Marcuse – bale, teatr i koncerty; estetyczne herbatki, literackie obiady, almanachy
i skandaliczne historie. Hrabina i szwaczka, hrabia i chłopiec na posyłki żywili się
«rozwodnionymi» powieściami Claurena i romantycznymi dziełami sir Walter
Scotta [...] Wtedy narodził się gwiazdor.
Tancerki i śpiewaczki miały olbrzymie
powodzenie. Ze zdziwieniem stwierdzili
współcześni, że apanaże głównego dyrygenta są równe burmistrzowi, a artyści sceny konkurują swoimi zarobkami
z prezydentem Landu, a dobre tancerki
więcej zarabiają od ministra [...] O Fanny
Elßler napisał kompletnie zwariowany
krytyk muzyczny, iż «tańczyła Goethego». Gwiazdor jest bożkiem mas, nie
mających innych obiektów do modłów”.
Tę egzaltowaną i często pozbawioną wartości atmosferę stolicy Prus, znakomicie oddają publikowane Listy z Berlina,
pisane między styczniem a majem 1822
roku. „Dawno wiedziałem, że miasto jest
jak młoda dziewczyna, chętnie oglądająca swoją nadobną twarz w lustrze obcej
korespondencji. Ale nigdy nie przypuszczałem, że przy takim oglądaniu srożyć
się będzie twarz starej baby i prawdziwej
plotkary. Przy tej okazji nie mogłem powstrzymać się od uwagi, że Berlin jest
wielką zaśniedziałą dziurą”.
To właśnie tu, w Berlinie, od dziś na
jutro, niczym swego czasu lord Byron –
Heine staje się sławny. Jego poezja, publikowana w popularnym „Gesellschafter”,
trafia w gust publiczności. Poeta ujmuje
czytelnika prostotą formy, melodyjnością i umiejętnością wyrażania szerokiej gamy ludzkich uczuć. „Od czasów

Bürgera – pisała krytyka – nie mieliśmy
w Niemczech poety, który by w tym
względzie osiągnął taką doskonałość”.
Nazywano go „upadłym aniołem” i poetą Trzeciego Stanu.
Oczekiwał tego sukcesu od dawna,
łaknął pochwał i uwielbienia, ale musiał
też przełykać słowa krytyczne:
„Natura uczyniła Heinego swoim ulubieńcem, obdarzyła go wszystkim, aby
uczynić zeń jednego z największych poetów niemieckich – ale też może on nie
jest niczym więcej jak błędnym ognikiem,
trującą rośliną, szkodliwą dla narodu”, pisano o nim w chwilach wątpliwości.
Goethego wprawdzie uwielbiał, ale
szedł tropem własnej estetyki (ludowej?),
pozwalając sobie na dwuznaczności
i „frywolności”, które Olimpijczykowi
z Weimaru raczej były obce.
Siedzieli i pili herbatkę,
Pogwarka szła o miłości.
Panowie byli wytworni,
A panie pełne czułości.
„Jak miłość – to platoniczna” –
Rzekł radca sztywny jak strach;
Radczyni uśmiecha się drwiąco,
A jednak westchnęła: „Ach”.
Kanonik ziewając ogłasza,
Że miłość dla zdrowia udręka,
Jeśli jest nazbyt gwałtowna.
„Dalczegóż to” – pyta panienka.
Hrabina tęsknie powiada:
„Wszak miłość to pasja szalona!” –
I filiżankę podsuwa
Życzliwie w stronę barona.
Ciebie tam brakło przy stole,
Mój skarbie, wśród tego zebrania.
Tak ładnie byś mówić umiała
O dziejach naszego kochania.

(przeł. Stanisław Łempicki)
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Pierwszy tomik poety odważył się wydać zubożały wydawca Friedrich Maurer, mimo iż lipski potentat Brockhaus
manuskrypt odrzucił. Szczęśliwy Heine
godzinami „dyżurował” pod księgarnią,
aby sprawdzić, czy książkę ktoś kupuje.
W anonsie, prawdopodobnie napisanym
przez samego poetę, czytamy:
„Naszym nakładem ukazały się właśnie
Wiersze Heinricha Heinego. Cena: 1 talar.
Jakkolwiek wypadłyby sądy o wartości
tych poezji, to jednak każdy przyzna, że
ich autor głębią uczuć, żywym humorystycznym spojrzeniem na świat i śmiałymi, jędrnymi obrazami dowodzi zadziwiającej oryginalności. Prawie wszystkie
wiersze tego zbioru, który składa się
z 1) «Widziadeł sennych», 2) «Pieśni miłosnych», 3) romanc, 4) żartobliwych sonetów i 5) przekładów z dzieł lorda Byrona,
napisane są całkowicie w duchu i prostej
tonacji niemieckiej pieśni ludowej. «Widziadła senne» są cyklem nokturnów,
które w swej odrębności nie dadzą się porównać z żadnym istniejącym gatunkiem
literackim”.

Wydawca zrobił nie najgorszy interes
na pierwszej edycji przyszłego wielkiego
poety, któremu nota bene nie wypłacił
złamanego grosza honorarium, a jedynie
obdarował czterdziestoma egzemplarzami autorskimi.
Nagle otworzyło się przed poetą wiele
drzwi, pisarze przesyłali mu z dedykacjami swoje książki, a czytelnicy składali hołdy. „Jego wiersze miały wszystkie
dane – słusznie pisze A. Valentin -, aby
się podobać publiczności szerszej, niż
koła literackie i wielkoświatowe. W wierszach tych Heine wyrażał w formie najprostszej, najzrozumialszej odwieczne
cierpienia: każdy znajdował w nich hi-
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storię swojej miłości, rozpaczy, pragnień
i goryczy. Melodia tych wierszy trafiała
łatwo do pamięci i brzmiała głęboką
skargą ludzkiego serca. Poufały, bezpośredni ton, charakterystyczny dla Heinego, może razić zwolenników patosu
i sztuczności; publiczność jednak czuje,
że tylko wielki poeta może sobie na taki
ton pozwolić”.
Student Heine, wschodząca gwiazda
niemieckiej poezji, posyła jeden z pierwszych egzemplarzy do Weimaru wielkiemu Olimpijczykowi. Goethe jednak
nigdy nie odpowiedział na pełen nadziei
entuzjastycznie sformułowany list.
Ale młody poeta i tak znał swoją wartość, czego nawet nie ukrywał i co nie
przeszkadzało mu w działaniach, mających na celu wypromowanie pierwszej
publikacji. Wysyłał zatem setki listów,
a wszystkie były mniej więcej utrzymane w stylu, jaki nadał korespondencji
adresowanej do bońskiego wykładowcy
Hundeshagena, którego wykłady o staroniemieckiej architekturze bardzo cenił:
„Wiem, że wiersze w tym zbiorze są niewiele warte, większa część jest balastem.
Ale równocześnie wiem, że tacy znawcy
jak Hundeshagen nie zaprzeczą, iż odnajdą w nich studium pieśni ludowych,
walkę z konwencjonalną poezją i dążność
do oryginalności. Gdyby Pan był gotów
przez literackie powiązania coś uczynić
dla rozpowszechnienia moich wierszy,
byłbym ogromnie kontent”.
Znakomitą recenzję napisał w „Rheinisch-Westfälischer Anzeiger”, także młody
wówczas, poeta i publicysta Karl Immermann, którego osobiście poznał dopiero
w 1824 roku. Dało to początek interesującej między nimi korespondencji. „W
większości utworów Heinego – konstatu-
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je recenzent – bije bogate tętno życia. Ma
on to, co jest u poety alfą i omegą: serce
i duszę, jak również to, co z tego wynika:
wewnętrzną historię. Czytając te wiersze
dostrzega się od razu, że sam poeta kiedyś mocno odczuł i przeżył ich treść. Jest
to prawdziwy młodzieniec – i niechaj to
mówi wiele w epoce, w której ludzie przychodzą na świat już starcami”.
Po twórczym zawrocie głowy, pierwszych recenzjach i życzliwych ocenach
czytelników, wiosną 1823 roku ukazuje
się w wydawnictwie Friedricha Dümmlera druga książka Heinego Tragödien, nebst
einem lyrischen Intermezzo.
Heine nie gustował w dramacie
i osiągnięcia w tym gatunku miał raczej
mierne. Nazwany przez poetę dramatem
tendencyjnym Almanzor, jest raczej poematem satyrycznym, bowiem nawróceni Maurowie jako żywo przypominają
przechrzczonych hamburskich Żydów.
Autor kpi z płytkiej i gorliwej asymilacji.
„W tej sztuce umieściłem całego siebie,
moje paradoksy, mądrość, miłość, nienawiść i całe moje szaleństwo”. To w Almanzorze padnie z ust Hassana wypowiedziane przed inkwizycją bodaj najsłynniejsze
zdanie Heinego: „Tam, gdzie palą książki, palą w końcu i człowieka”.
Pisarz zaczerpnął temat z historii
walk Maurów z Hiszpanami. W odrażających postaciach hiszpańskich piętnuje
tych wyznawców Chrystusa, którzy depczą skądinąd szlachetne idee chrześcijaństwa.
Ani Almanzorem, ani drugim utworem
Williamem Ratcliffem nie zawojował niemieckiej sceny dramatycznej (premiera Almanzora w 1824 roku w Braunschweigu została
wygwizdana), wyzierają z nich bowiem papierowe postaci, razi sztuczność sytuacji,

nudzą dialogi. Sam poeta dostrzega jednak
w tej udramatyzowanej balladzie elementy
istotne dla drogi swego dojrzewania ideowego: „Streszcza moją poetycką epokę
«burzy i naporu», która w moich utworach Młode cierpienia i Księdze pieśni wyrażała
się niezrozumiale i w sposób zagmatwany.
Młody poeta, który w tych utworach bełkotliwie oddawał tylko marzycielskie głosy
natury ciężkim, nieporadnym językiem,
w Ratcliffie przemawia językiem żywym,
dojrzałym, wypowiada tu otwarcie swoje
ostatnie słowo”.
To także próba obrony przed niepowodzeniem, bo przecież doskonale
zdawał sobie sprawę, że odrodzenie literatury niemieckiej rozpoczęło się dramaturgią Lessinga, a Goethe bez Götza von
Berlichingen, Iphigenii, Tasso, Egmonta i Fausta
nigdy nie zostałby primus inter pares.
Z Ratcliffem miał nieco więcej szczęścia,
ponieważ wykorzystano go kilkakrotnie
jako libretto operowe, m.in. w 1895 roku
przez Pietro Mascagniniego.
W Berlinie obracał się głównie
w trzech kręgach: w salonach literackich,
w knajpach bohemy oraz wśród zreformowanych Żydów. Widział oczywiście,
że Berlin to nie tylko fantastyczna atmosfera wzniosłości towarzysząca poezji
Goethego i filozofii Hegla, ale też wredny antysemicki szowinizm, objawiający się również na deskach teatrów oraz
w salach wykładowych. Tępił pogromy
żydowskie i wyrażał swoją sympatię dla
Żydów wschodnich, w tym polskich, u
których dostrzegł silne poczucie własnej
wartości w przeciwieństwie do ideowego
miszmaszu żydów zachodnich. Wolał
brudne futra i zapach czosnku od „papierowej poprawności”.
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Od czasu do czasu przypominał sobie, po co tu przyjechał, więc chodził
m.in. na wykłady Hegla, rzadziej natomiast bywał w audytorium prawniczym.
Anegdota głosi, że rozmawiał kiedyś z filozofem o istnieniu nieba: „Więc nie ma
tam szczęśliwego lokalu, w którym po
śmierci zostanie nagrodzona cnota na
ziemi?”- zapytał, na co Hegel miał odpowiedzieć zgryźliwie: „Zatem chce pan
jeszcze jałmużnę, że opiekował się pan
chorą matką i nie otruł brata?”
Nie wiedział oczywiście, że obok stoi
niemiecki Byron, usiłujący zgłębić zawiłości jego filozoficznych poglądów.
To właśnie koncepcje Hegla w znacznej
mierze wpłynęły na wojnę, jaką poeta
wypowiedział później romantykom, ideowo przedkładającym uczucia nad racje
rozumu. Również wiara w Boga rozpłynęła się u poety w mgle „idei absolutnej”.
Bez cienia przesady można powiedzieć,
iż Heinrich Heine był bodaj pierwszym
pisarzem niemieckim, doceniającym doniosłe znaczenie zarówno samego Hegla
jak i niemieckiej filozofii klasycznej, co
potwierdza napisany na emigracji w Paryżu szkic Przyczynek do historii religii i filozofii w Niemczech.
Natomiast w Berlinie powstały dwa interesujące szkice publicystyczne: O Polsce,
któremu to tekstowi, będącemu owocem
podróży do Wielkopolski, poświęcimy
nieco więcej uwagi w ostatnim rozdziale
pracy w kontekście recepcji poety w naszym kraju oraz Listy z Berlina.
Te ostatnie, jak wspomniano już wcześniej, publikowane były przez pół roku
1822 w postaci artykułów zamieszczonych
na łamach „Rheinisch-Westfälischer Anzeiger“. Lekkie i dowcipne, utrzymane
w formie swobodnej gawędy traktowały
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o przedstawieniach teatralnych i operowych oraz nowościach literackich (było
to znakomite preludium do późniejszych
Obrazów z podróży). Włączał do nich poeta
plotki i ploteczki z „wyższych sfer”, okraszał żartami i gryzącą ironią. Choć często
komplementował w nich Wilhelma III,
nie zdołał uchronić się przed cenzorskimi nożycami. Bezbłędnie wyłapywano
bowiem słowa krytyki społecznej, bijące
w filistra i sytego mieszczucha. „Kupiec
– czytamy w Listach – wyznaje na całym
świecie tę samą religię. Biuro jest jego kościołem, pulpit do pisania klęcznikiem,
księga rachunkowa jest jego Biblią, skład
towarów sanktuarium, dzwonek giełdowy modlitewnym dzwonkiem, złoto jest
jego Bogiem, kredyt jego wiarą”. „Porządnych Prusaków” chłostał krytyką i ironią
konsekwentnie przez całe życie.
„Nie będę tańczył dokoła bałwanów”
W Berlinie zakochuje się Heine w żonie
brata Racheli Levin – Fryderyce Robert,
której poświęci wiele cudownych wierszy, będących wyrazem wręcz pogańskiego kultu wobec kobiecego piękna.
Posiadasz diamenty, perły,
Masz bogactw istny deszcz
I najpiękniejsze oczy –
Więc czego jeszcze chcesz?
Do twoich pięknych oczu
Nie jeden piszę wiersz,
Lecz armię wiecznych pieśni –
Więc czego jeszcze chcesz?
Przez twoje piękne oczy
Jam jak dręczony zwierz
Rozbity, upodlony.
Więc czego jeszcze chcesz?
(przeł. Ludwik Krasucki)
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Berlin literacki uważa ją za jego
muzę. Jest kobietą po wielu romansach,
ale hołdy i zaklęcia poety przyjmuje
ostrożnie i nie ma zamiaru narażać
swego małżeństwa na nowy skandal.
Ludwig Börne, znany niemiecki pisarz
i dziennikarz nie cierpiał jej anielskiego
wyglądu i wyrażał się o niej pogardliwie:
„Była wierna mężowi tylko przez lenistwo”.
Szaleńcza miłość do Fryderyki nie
przeszkadza mu we flirtach i romansach
z innymi kobietami z kręgu cyganerii
berlińskiej. Uwielbia też cnotliwe baronowe i wyuzdane kurtyzany. Chętnie zagląda do podłej, choć kultowej, kawiarni Luttera i Wegenera, gdzie w kłębach
dymu tytoniowego i oparach alkoholu
można było spotkać wielostronnie utalentowanego E.T.A. Hoffmanna – wtedy
już mocno schorowanego, znanego aktora Ludwiga Devrienta, czy dramaturga Dietricha Grabbe, którego uważał za
geniusza, mimo że jego utwory nie były
wystawiane. Kiedyś Heine powie o nim
„pijany Szekspir”, ten zaś zrewanżuje
się „parszywym Żydem”, lecz nie przeszkodzi to Heinrichowi w promowaniu
za pośrednictwem Raheli Varnhagen
dramatu Grabbego Herzog Theodor von
Gothland.
Młody Heine cierpi bardzo z powodu pochodzenia, na każdym kroku dostrzegając wobec siebie nienawiść i brak
tolerancji. Czuje się osaczony zdrajcami
w „gnieździe fałszu”. Rana żydostwa boleśnie mu doskwiera: czuje się samotny,
trapią go okrutne migreny. Nieufność
przeradza się z czasem w manię prześladowczą. Rozgoryczenie sprawia, że
wkrótce zaprzecza swojej niemieckości,
i to w chwili, kiedy krytycy nazywają go

wielkim poetą niemieckim. Do przyjaciela Sethe pisze z przekorą:
„Nie możemy być już przyjaciółmi... Nie
myśl, drogi Chrystianie, że mam coś przeciwko tobie; kiedy powiadam, że nie możemy dłużej być przyjaciółmi, to dlatego,
że byłem z tobą zawsze szczery i uczciwy
i nie chciałbym cię teraz wprowadzić
w błąd... Wszystko, co niemieckie, wywołuje we mnie niesmak, a ty na nieszczęście
jesteś Niemcem. Wszystko, co niemieckie,
działa na mnie jak nux vomica. Język niemiecki szarpie mi uszy. Moje własne wiersze wywołują we mnie wstręt, kiedy zdaję
sobie sprawę, że są napisane po niemiecku. Jest mi nawet przykro pisać te słowa,
bo pismo gotyckie działa mi na nerwy”.

W dalszej części listu demonstruje
wprost swą zajadłą niechęć do niemieckości i przechodzi na język francuski:
„Nie sądziłbym nigdy, że te bydlęta nazywające się Niemcami są rasą tak nudną
i złośliwą jednocześnie. Kiedy tylko zdrowie moje się polepszy, opuszczę Niemcy,
pojadę do Arabii, będę tam prowadził życie
pasterskie, stanę się człowiekiem w pełnym
znaczeniu tego wyrazu, będę żył pośród
wielbłądów i osłów, które nie są studentami, będę pisał wiersze arabskie, piękne jak
Morlakkat, będę siadywał na świętej skale,
gdzie Morszun wzdychał do Leili...”

Paradoksalnie, Heine zwalczał zarówno Żydów, jak i antysemitów, a swoiste
przywiązanie do judaizmu, miało swoje
źródło w antypatii do chrześcijaństwa.
„Ja, który pogardzam wszystkimi religiami świata, dam się może któregoś dnia
nawrócić na najbardziej ortodoksyjny rabinizm, bo uważam go za antidotum”.
Dosyć gwałtowna to metamorfoza,
gdyż jeszcze w Bonn tworzył lirycznopatriotyczne pieśni na część szumiących
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dębów niemieckich, jeszcze trzy lata
temu wypisywał hymny pochwalne na
cześć „rdzennej niemieckości”.
Teraz pisze do przyjaciela kąśliwy sonet:
Do Christiana Sethe

1
Próżno głupi wciąż się na mnie dąsa;
Nie będę tańczył dokoła bałwanów
Razem z tłumami ni ściskał tych panów,
Z których mnie każdy, jak pies,

milczkiem kąsa.
I próżno berłem słomianym potrząsa
Zgraja nierządnic z chórem swych

kapłanów;
Nie będę z ciżbą ciągnął ich rydwanów,
Niech gawiedź czci ich, niech
w
podskokach pląsa.
Wiem, że dąb runie – trzcina przetrwa

burze,
Gdy wpół zegnie chytrość domorosła,
By potem, w ciszy, pięła się ku górze.
Lecz przyszłość trzciny?... Bo niech mi

kto powie,
Co za kariera zostać laską osła
Lub za trzepaczkę służyć lokajowi.
(przeł. Andrzej Niemojewski)
2
Podaj mi szpetną maskę chuligana!
Bo jeszcze sobie naprawdę ubzdura,
Że się jak ona w cudze stroje pióra,
Banda za ludzi uczciwych przebrana.
Podaj mi słowa z rynsztoku! Do rana
Będę udawał chama i rajfura.
Na dziś wyrzeknę się skromności, która
Bywa przez kpów na sprośny pysk

przywdziana.
Tańczę, a wkoło królowie, rycerze,
Mnichy i pazie – cała maskarada
Przygląda mi się i nikt nie wie, kto to.
Biją mnie wszyscy, aż ochota bierze
Zdjąć nagle maskę z twarzy – wtedy

biada!
Zamknę ci gębę, wisielcza hołoto.
(przeł. Artur Marya Swinarski)
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3
Śmieszą mnie durnie, błazny natarczywe,
Co wytrzeszczają ślepia z miną capią;
Śmieszą mnie lisy, co się na mnie gapią
I obwąchują, szczwane i złośliwe.
Śmieszy mnie swojej uczoności butą
Małp stado, co się na sędziów pasuje;
Śmieszą mnie tchórze, nikczemni i szuje,
Co mi wciąż grożą swą bronią zatrutą.
Bo kiedy szczęścia twego kramik cały
Rozbija losu bezlitosna ręka
I poniewiera u twych stóp, na bruku;
I gdy serce w piersi rwie w kawały,
Rwie się w kawały, rozdziera i pęka To jeszcze możesz śmiać się do rozpuku.
(przeł. Tadeusz Polanowski)

Heinrich Heine nigdy nie był mocno związany z tradycją religijną i nie
miał poczucia przynależności do swojej
rasy, nie czuł, jak wielu jego „współplemieńców”, ukrytych korzeni oraz istotnej symbiozy duchowej i intelektualnej
z Żydami. Ale brzydził się oficjalnymi
wystąpieniami przedstawicieli chrześcijańsko-pruskiego państwa, jak profesora historii Uniwersytetu Berlińskiego –
Ruessa, domagającego się izolacji Żydów
w odosobnionych gettach i zmuszenia
ich do noszenia charakterystycznego
ubioru, co w zasadzie nie było aż tak bardzo zaskakujące, ponieważ podobne pomysły pojawiały się znacznie wcześniej.
Padały zresztą znacznie bardziej szokujące propozycje, jak np. wspomniana
wcześniej wywózka niemieckich Żydów
do angielskich plantacji zamorskich,
czy też wykastrowanie wszystkich mężczyzn. Ortodoksyjni Żydzi dostrzegali
wprawdzie w tych głosach karę boską za
odejście od praw Mojżesza i zasad Talmudu, ale antysemicka atmosfera nakręcała spiralę nienawiści, jakkolwiek coraz
częściej dyskutowano w gminach i syna-
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gogach Hamburga i Frankfurtu o reformach: m.in. o tłumaczeniu świętych
ksiąg na język niemiecki, o konieczności
prowadzeniu nabożeństw i nauczania
Talmudu również w tym języku. Naturalnie tolerancyjna część społeczeństwa
niemieckiego nie miała z nasilającą się
butą chrześcijańsko-pruską nic wspólnego. Przyjaciele Heinego – Christian
Sethe, Johann Rousseau, arystokrata
Varnhagen von Ense, chrześcijański teolog Schleiermacher, a nawet idol i wychowawca pruskich patriotów Hegel,
uważali Heinego za Niemca, godnie reprezentującego niemiecką literaturę.
„Nigdy nie przestanę przejmować się
dążeniem do praw należnych Żydom –
pisał Heine -, ich wyzwoleniem obywatelskim. A kiedy przyjdą ciężkie czasy,
nieuniknione według mnie, lud germański usłyszy mój głos, rozbrzmiewający
od karczem do pałaców niemieckich”.
Pobyt w Berlinie niewątpliwie wzbudził u tego wrażliwego poety społeczne
sumienie, a dialektyka Hegla wyostrzyła i wysublimowała zarazem intelekt.
Berlin okazał się zatem najważniejszym
etapem w jego politycznej i społecznej
edukacji.
Bardziej przypadek niż świadome
działania sprawiły, iż Heinrich Heine
nawiązuje kontakt z młodzieżą, skupioną w założonym przez Edwarda Gansa
i Leopolda Zuntza „Związku Popierania Kultury i Wiedzy Judaistycznej”.
Zajmowano się tam m.in. przeszłością,
aby uwolnić się od prostackiego, scholastycznego pojmowania religii, od nietolerancji ortodoksyjnych rabinów, od
zbyt narzucającej się „dialektyki talmudycznej”. Kontestowano również przesądy antysemickie, a wszystko w imię

wychowania młodzieży żydowskiej
w duchu nowoczesnej kultury europejskiej. Jako członek Związku uczęszcza
gorliwie na zebrania, a nawet zostaje
wykładowcą historii. Wykłady prowadzi w języku niemieckimi i francuskim.
Jesteśmy więc świadkami kolejnego
paradoksu: wykładowca pochodzenia
żydowskiego mówi z emfazą o wielkiej
przeszłości germańskiej do nieco zahukanych Żydów Wschodnich.
Mieszka teraz przy Neuer Friedrichstraße 47, w domu radcy miejskiego Davida Friedländera i narzeka, iż przy śniadaniu musi sobie łamać zęby, spożywając
macę, której nie znosi. Dzięki pracy w judaistycznej organizacji zaprzyjaźnia się
z Mojżeszem Moserem, urzędnikiem
bankowym, zajmującym się w wolnych
chwilach wieloma wzniosłymi sprawami. „Studiuje sanskryt, chodzi na wykłady z literatury hinduskiej i na odczyty
Hegla, czyta Platona i Tacyta w oryginale z taka samą łatwością jak Dantego
i Szekspira, zna bowiem języki umarłe
równie dobrze jak żywe. Ale nie jest to
mól biblioteczny, jest to nade wszystko
człowiek czynny, praktyczny, zaradny,
zasobny w doskonałe rady, zawsze skory
do przyjścia komuś z pomocą. Jest epilogiem do Natana Mędrca, jak powiada
Heine o swoim «arcyprzyjacielu», toteż
napisze o nim kiedyś: „Walczył i cierpiał
incognito męczeństwo, imię jego pozostało nieznane i próżno by go szukać
między adresami tych, którzy poświęcili
się dla ludzkości” (A. Valentin).
Heinego spotykają także rozczarowania. Widzi, że tzw. solidarność żydowska
jest jednym wielkim mitem, ponieważ
bogaci i asymilowani Żydzi w imię partykularnych interesów unikają kontaktów
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z „plebsem wschodnim” i nie popierają
finansowo poczynań Związku, który
w końcu musi zakończyć swoją działalność. Leopold Zuntz konstatuje zawiedziony:
„Chcielibyśmy odbudować judaizm, ale
Żydzi szarpią się między sobą – stając się
łatwą zdobyczą barbarzyńców, idiotów,
lichwiarzy i przywódców różnych grup.
Wiele czasu upłynie, zanim rozbudzimy
to plemię, bez zasad ani godności, nawracające się na religię chrześcijańską w braku czegoś lepszego, częścią wegetujące
w dawnym brudzie, odepchnięte przez
Europę, częścią zaś szperające w papierach
państwowych i słownikach, czasem bogate, czasem zbankrutowane, na przemian
prześladowane i tolerowane”.

25-letni Heine nadal cierpi na nieznośne migreny. Prawdopodobnie choroba
weneryczna przeszła w drugie stadium.
Mamy do czynienia z młodym inwalidą,
który stracił impet twórczy i całymi dniami zażywa leczniczych kąpieli, częściowo tylko przynoszących ulgę. W liście do
przyjaciela ubolewa, iż swego czasu nie
były dostępne jedwabne prezerwatywy.
Tętniąca życiem stolica nie jest najwłaściwszym dla niego miejscem, ale żeby
móc korzystać ze wsparcia finansowego
wuja Salomona musi studiować. Znalazł
się w sytuacji kompletnie pozbawionej
sensu, jako że zgodnie z nowymi ustawami zatrzaśnięto w Prusach przed Żydami
wszystkie drzwi. Trudno mu będzie się
ubiegać o pracę na wyższej uczelni lub
w zawodzie prawniczym. 7 kwietnia 1823
roku pisze do Immanuela Wohlwilla:
„Spróbuję przenieść się nad Ren lub do
Francji, gdzie będę tworzył po francusku
i otworzę sobie drogę do służby dyplo-
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matycznej”. W kolejnym liście donosi,
iż jesienią będzie już w Paryżu, gdzie ma
zamiar studiować i rozpocząć karierę dyplomatyczną, do której namawia wielu
przyjaciół, m.in. pisarza Carla Immermanna. Do Rahel Varnhagen kieruje
list pożegnalny, w którym podaje jednak
adres berliński, bowiem przed wyjazdem
do Paryża zamierza jeszcze odwiedzić rodziców w Lüneburgu.
Poeta opuści wprawdzie swoją ojczyznę na zawsze, ale znacznie później niż
pierwotnie planował. Dopiero 22. maja
1831 roku, pismo Saint-Simonistów
„Glob” donosi o przyjeździe do Francji
„sławnego niemieckiego pisarza dr Hei
nego”.
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Ewa Żgutowicz

W ogrodach poznania
Popularyzacja nauki wczoraj i dziś
Prof. zw. dr hab. Krzysztofowi Migoniowi,
Mistrzowi i Przyjacielowi, w związku z Jubileuszem – serdecznie

1
Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że
osiągnięcia naukowe i wiedza na nich
oparta stanowią niemal od zarania dziejów niezwykle ważny element dorobku
kulturowego poszczególnych krajów
i narodów, zaś z perspektywy światowej
patrząc – wywierają przemożny wpływ
na rozwój cywilizacji. Wiedza oparta
na nauce kształtuje też po prostu nasze
rozumienie otaczającej rzeczywistości,
czyniąc ją zarazem bardziej przyjazną.
Nic zatem dziwnego, że otwierając
drzwi we wszelkich obszarach stała się
podstawowym determinantem społeczeństwa informacyjnego, a co za tym
idzie zobligowała niejako środowiska
naukowe i medialne do popularyzacji
zdobyczy nauki w szerokich kręgach
społecznych.
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Potrzebę popularyzowania wiedzy
dostrzegano już w starożytności, a upowszechniali ją, rzecz jasna w odmienny
sposób i dla odmiennych celów, zarówno kapłani, jak i ludzie świeccy. Ci
ostatni rozwinęli swoje działania już
w V wieku p.n.e., wiążąc je ściśle z filozofią. Pierwsi filozofowie nie wykraczali
wprawdzie poza wąski krąg uczniów, lecz
sofiści, reprezentujący różne poglądy
i wolni od dogmatyzmu, zwrócili się już
do szerszej publiczności. Słowa kierowali
do młodzieży i dorosłych, przemawiając
w miejscach dostępnych dla wszystkich.
Przeważały oczywiście formy słowne,
choć i formy pisane nie były rzadkością: dyskusje w postaci dialogów, listy
i rozprawki, skróty z obszernych dzieł
naukowych, historycznych i literackich,
a w Grecji hellenistycznej także zagadki
naukowe oraz poematy popularyzator-
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skie, ułatwiające zapamiętywanie informacji poprzez formę wierszowaną.
W cesarskim Rzymie pojawiły się
i rozwijały nowe formy. W łaźniach publicznych, w termach znajdowały się pomieszczenia biblioteczne i sale odczytowe,
w których uczeni nauczali, filozofowie
prowadzili dysputy, gdzie popisywali się
swą wiedzą i sztuką poeci i retorzy. Z kolei
teksty popularyzatorskie były udziałem
autorów dialogów i skrótów oryginalnych prac, tłumaczy, poetów i encyklopedystów. I tak np. Cycero upowszechniał
w swych dialogach filozofię, a Liwiusz M.
J. Brutus – prawo cywilne. W słynnych
Georgikach, poemacie w czterech księgach,
Wergiliusz omawiał m.in. naukę o drzewach, hodowlę bydła i pszczelarstwo, zaś
encyklopedyści, jak choćby najsłynniejsi
Marek Terencjusz Warron czy Pliniusz
Stary, przekazywali wiedzę z zakresu
astronomii, matematyki, geometrii, medycyny, architektury i sztuki.
Średniowiecze nie sprzyjało rozwojowi nauki i wiedzy, trudno więc w zasadzie mówić o ich popularyzacji. Dopiero
u jego schyłku upowszechnianie wiedzy
wyszło poza mury szkół. Rolę tę przejęli
wędrowni nauczyciele, kładący nacisk na
dialektykę i szerzący wiedzę wśród mieszczan najczęściej w zamian za dach nad
głową i pożywienie.1
Ogromny przełom w popularyzacji wiedzy nastąpił w dobie Renesansu.
Wynalazek druku sprawił, że książka
drukowana stała się tańsza i szerzej dostępna niż rękopisy, uniezależniając tym
samym przekaz informacji od szkolnych
1
H. Moese, Z historii upowszechniania wiedzy. Od Starożytności do Oświecenia. „Kwartalnik Historii Nauki Techniki”, 1963, nr 2, s.
183-193

i kościelnych autorytetów. Renesansowe
prądy oraz ruch reformacyjny obudziły
poczucie narodowej odrębności, przejawiające się również w zakresie języków
narodowych, a w nauce nastąpiło wyraźne ożywienie, dając impuls do propagowania wiedzy w środowisku, niezależnie
od pochodzenia społecznego i płci. Informowano o naukach ścisłych i przyrodniczych, odżyła poezja wychwalająca
współczesnych uczonych i ich odkrycia,
powstawały nowe encyklopedie.
Świadoma potrzeba upowszechniania wiedzy zrodziła się jednak dopiero
w wieku XVII. W takim rozumieniu za
pierwszego popularyzatora nauki uchodzi Galileusz, który celowo nadał swej
pracy Dialog o dwóch najważniejszych systemach świata: ptolomeuszowym i kopernikowym
formę dydaktycznego dialogu w szeroko
dostępnym w tamtych czasach języku
włoskim. W tym okresie zaczęły się też
pojawiać pierwsze czasopisma, zawierające informacje o nauce i udostępniające
je szerokim gremiom zainteresowanych
jej postępem. Wyjaśniano w nich zjawiska przyrody, opisywano eksperymenty
fizyczne i chemiczne, zamieszczano rysunki wynalazków technicznych, podejmowano tematykę z zakresu nauk humanistycznych i medycyny, publikowano
nekrologi uczonych, w których prezentowano ich dorobek twórczy, uzupełniany wykazem dzieł. Szczególną wagę
przywiązywano do aktualności informacji, nie ograniczając przy tym treści. Największą popularnością cieszył się francuski „Journal des Scavans”, od 1816 roku
ukazujący się pod zmienionym tytułem
„Journal des Savants”, ale europejska
opinia naukowa przychylnie przyjmowała również podobne edycje holenderskie,
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angielskie i niemieckie, będące przekładami czasopisma francuskiego lub edycjami na nim wzorowanymi.
Oświecenie wzmocniło niezależność
nauki od Kościoła i władzy świeckiej,
a rewolucja naukowa i światopoglądowa
zrodziły potrzebę szybkiej wymiany myśli, doświadczeń i informacji, nie tylko
między uczonymi. Wśród istniejących
form upowszechniania dużą rangę zyskały czasopisma „półuczone” i eseistyka.
Tę ostatnią szczególnie chętnie uprawiali angielscy literaci i uczeni, ogłaszający
swoje teksty w specjalnie ku temu przeznaczonych czasopismach, jak również
w edycjach książkowych. Publikowano
także podręczniki i czytanki, podejmujące problematykę pomijaną w nauczaniu
szkolnym, uczące między innymi konstruowania prostych przyrządów badawczych i przeprowadzania eksperymentów
w zakresie nauk ścisłych. Ważne miejsce,
jak nigdy dotąd, zajmowały encyklopedie,
a wśród nich powszechna Wielka Encyklopedia Francuska Jeana d’Alemberta i Denisa
Diderota oraz angielska Encyclopaedia Britanica. Encyklopedyści znakomicie rozumieli znaczenie upowszechniania wiedzy,
dając temu wyraz także poprzez uprawianie publicystyki naukowej. W drugiej
połowie XVIII wieku rozkwit przeżywały
publiczne odczyty, często połączone z pokazami eksperymentów.
W dobie Oświecenia także na gruncie polskim duży nacisk kładziono na
zadania dydaktyczno-popularyzatorskie.
Polskie doświadczenia w zakresie tworzenia źródeł encyklopedycznych, przeznaczonych do powszechnego użytku
były dość skromne. W zasadzie za jedyną
tego rodzaju encyklopedię powszechną
uchodził aż do połowy XIX wieku Zbiór

38

potrzebniejszych wiadomości I. Krasickiego,
wydany w latach 1781-1783. Dzieło obejmowało wiadomości z zakresu historii,
nauk praktycznych i rzemiosł, a miało
służyć każdemu, kto posiadł naukę czytania. Powstawały natomiast stosunkowo licznie małe słowniki, w większości
bazujące na przekładzie, dotyczące mitologii i historii, głównie antycznej. Swój
udział w upowszechnianiu wiedzy miały
naturalnie czasopisma, książki popularnonaukowe i towarzystwa naukowe,
które uwagę skupiały na praktycznych
zaleceniach w zakresie podniesienia krajowego przemysłu, rolnictwa i medycyny, czyli praktycznej użyteczności nauki.
Zakładano obserwatoria astronomiczne,
pracownie, ogrody botaniczne, gabinety
mineralogiczne, odnawiano stare księgozbiory i tworzono nowe kolekcje. Wszystko w myśl zasady, że człowiek może poznać i opanować świat jedynie na drodze
racjonalizmu niesionego przez naukę,
aczkolwiek same środowiska akademickie nie wykazywały szczególnego zainteresowania upowszechnianiem wiedzy
naukowej. Istotną rolę popularyzatorską odegrały niewątpliwie kalendarze,
początkowo wyraźnie adresowane do
szlachty, a w ostatnim ćwierćwieczu także do mieszczaństwa i inteligencji zawodowej. Zawierały porady dotyczące handlu i rzemiosła, niosły treści obyczajowe
i polityczne, ale nie pomijały też wiedzy
z zakresu historii, geografii, nauk przyrodniczych i innych dziedzin.
Jedną z istotniejszych idei oświeceniowych była kwestia praktycznej użyteczności nauki. Przyświecało jej założenie,
że nauka pomaga w racjonalnym uporządkowaniu świata, że jest niejako narzędziem służącym jego opanowaniu, ale
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popularyzacja wiedzy naukowej nie była
sprawą prostą, albowiem nie spotykała
się z szerszym zainteresowaniem środowiska naukowego, najbardziej przecież
ku temu uprawnionego.
2
Pełny rozwój działalności popularyzatorskiej przypada dopiero na drugą połowę
XIX stulecia. Wtedy to bowiem nastąpił
rozwój prasy i wydawnictw książkowych,
coraz większe zainteresowanie zdobywały odczyty i wystawy. Wymiana myśli
naukowej i kulturalnej uległa więc przyspieszeniu, a aktywność oświatowa wprowadzała wiedzę na szersze obszary, obejmujące również niewykształcone kręgi
społeczeństwa.
Wyodrębniły się zatem w XIX wieku
trzy poziomy popularyzacji nauki: elementarny wiązał się z tzw. literaturą dla
ludu, literaturą dla dzieci i młodzieży
oraz kalendarzami, średni wykorzystywał edycje książkowe i czasopisma społeczno-kulturalne i przeznaczony był dla
osób ze średnim wykształceniem, wyższy
natomiast obejmował popularne dodatki książkowe do poczytnych czasopism,
niektóre serie książkowe, np. Wiedza
i Życie, także wydawnictwa Kasy im. Mianowskiego.2 Poza publikacjami z zakresu
historii, historii literatury i pedagogiki
wydawano książki popularnonaukowe
z dziedziny botaniki, zoologii, astronomii, geografii i etnografii, fizjologii i anatomii, chemii, fizyki, psychologii, historii sztuki i techniki. Taką systematyczną
działalność w zakresie upowszechnia2
L. Zasztowt, Popularyzacja nauki. Publikacje książkowe i czasopisma. W: Historia nauki
polskiej, T.4, Wrocław 1987, s. 599

nia nauki prowadziły oficyny wydawnicze Michała Arcta, Gebethnera i Wolfa,
Edwarda Wende, Adama Wiślickiego,
jak również Księgarnia Krajowa Konrada Prószyńskiego, Księgarnia Polska
Jadwigi Sikorskiej. Ogromny wkład mieli: księgarz i wydawca Teodor Paprocki,
Gabriel Centnerszwer, Jan Fiszer, Józef
Unger oraz wielu innych, których nie
sposób w tym miejscu wymienić.
Rozpowszechnioną formą popularyzacji nauki w XIX stuleciu były odczyty. Organizowano je we wszystkich
zaborach raz w tygodniu lub raz w miesiącu. Inicjatywa wychodziła od towarzystw naukowych, ale też towarzystw
dobroczynnych, redakcji czasopism,
wyższych uczelni i osób prywatnych.
W działaniach na polu popularyzacji
nauki niebagatelną rolę odegrały oczywiście czasopisma. Wiedzę z zakresu nauk
przyrodniczych przekazywały periodyki „Przyroda i Przemysł” (1872-1881)
oraz „Wszechświat”, na którego łamach
ukazywały się prace popularyzatorskie
niemal wszystkich polskich uczonych,
zajmujących się przyrodoznawstwem.
Zagadnienia przyrodnicze, jak również
filozoficzne i mieszczące się w naukach
społecznych uprzystępniał „Przegląd Tygodniowy”, wydawany przez Adama Wiślickiego, a skupiający wokół siebie studentów i absolwentów Szkoły Głównej.
Znaczący wkład w omawianym zakresie
wniosły czasopisma społeczno-kulturalne, pisma przeznaczone dla ludu („Gazeta Świąteczna”, „Zorza”), także te adresowane do kobiet („Bluszcz”, „Kronika
Rodzinna”). Były to czasopisma wysokonakładowe, czytane przez całe rodziny,
a zatem z powodzeniem realizujące założenia przez nie przyjęte.
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Aktywność popularyzatorska w XIX
wieku uznawana była za konieczność, ale
i za powinność wobec narodu. Zagadnienia z poszczególnych dziedzin wiedzy
docierały zatem nie tylko do inteligencji,
niejako z natury rzeczy zainteresowanej osiągnięciami nauki, ale również do
ludu, a nauka polska zyskiwała znaczące
miejsce w kulturze narodowej.
Z chwilą odzyskania przez Polskę
niepodległości rozgorzały dyskusje wokół związków nauki i oświaty z szeroko
rozumianym upowszechnianiem wiedzy. Uznano, że możliwości badawcze
nauki są w dużej mierze uzależnione od
społecznego do niej stosunku. Dzięki
popularyzacji „nauka zyskuje nowych
zwolenników, a zarazem jedno z najogólniejszych uzasadnień swego istnienia
w społeczeństwie”3. Na zjeździe pracowników nauki polskiej w 1920 r. podkreślono jednoznacznie znaczącą rolę nauki, polegającą nie tylko na ogłaszaniu
wyników badań, ale też zapoznawaniu
społeczeństwa z pracą uczonych i napotykanymi w niej trudnościami, poprzez
wskazywanie związków nauki z życiem
i eksponowaniem jej roli w kształtowaniu stosunku do otaczającego świata.
Chodziło zatem o zaszczepianie szacunku dla nauki jako podstawy w kształtowaniu aktywnej i twórczej osobowości, ale
też w budowaniu własnej państwowości.
3
W okresie międzywojennym nadal popularyzowano wiedzę głównie za pośrednictwem książkowych edycji popularno3
J. Sutyła, L. Zasztowt, Popularyzacja nauki
w latach 1918-1951. [w]: Historia nauki polskiej
T.5, Wrocław 1992, s. 604
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naukowych, w tym typu broszurowego,
przeznaczonego dla osób mniej wykształconych, czasopism popularnonaukowych, odczytów i wykładów. Zmiany
ilościowe i jakościowe w piśmiennictwie
popularnonaukowym dostrzec już można w latach dwudziestych, lecz rozkwit
serii tematycznych przyniosła następna
dekada. Ogromne zasługi w tej mierze
miała niewątpliwie firma „Trzaska, Evert
i Michalski” z seriami: Biblioteka Wiedzy
i Biblioteka Dnia Dzisiejszego. W pierwszej znalazły się prace głównie będące
przekładami, a dotyczące astronomii, fizyki, chemii, biologii, historii, antropologii i psychologii. W drugiej podejmowano najciekawsze tematy współczesnej
nauki z intencją pobudzania do przemyśleń i refleksji. Seria Z Dziedziny Nauki
i Techniki wydawnictwa Mathesis Polska
obejmowała wszystkie dziedziny nauk
przyrodniczych i zyskiwała zainteresowanie, podobnie jak Mistrzowie Nauki
Francuskiej, Narzędzia Ludzkiej Potęgi
czy też Wielcy Ludzie – Wielkie Dzieła.
Charakter popularny miały m.in. wydawane przez Książnicę – Atlas serie Biblioteczka Matematyczna, Biblioteczka Biologiczna, Biblioteka Przyrody i Techniki,
zawierające głównie opracowania typu
monograficznego, zapoznające młodych
czytelników z rozwojem światowej i polskiej myśli naukowej.
Spośród czasopism zwraca uwagę
„Przyroda i Technika”, wydawane przez
Towarzystwo Przyrodników im. Mikołaja Kopernika. Zamieszczano w nim
wprawdzie artykuły naukowe, ale informowano też o ruchu naukowym, prezentowano najnowsze piśmiennictwo
z nauk przyrodniczych i technicznych.
Upowszechnianiu tych ostatnich służył,
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bogato ilustrowany i posiadający długą
tradycję „Przegląd Techniczny”, który
zapoznawał z aktualnymi problemami
w tym zakresie, a zarazem prezentował
najnowsze rozwiązania praktyczne. Czasopismem o najszerszym zakresie było
„Wiedza i Życie”, zainicjowane w 1926
roku. Pomysłodawcami i wydawcami były
Związek Polskiego Nauczycielstwa Szkół
Powszechnych oraz Powszechny Uniwersytet Korespondencyjny. Publikowano
w nim artykuły uprzystępniające wiedzę
z najróżniejszych dziedzin, sprawozdania
z podróży i wypraw badawczych, prezentowano wynalazki naukowe i techniczne,
objaśniano teorie naukowe, ale też snuto rozważania literackie i językowe, informowano o gospodarce, prowadzono
kronikę życia naukowego, technicznego,
gospodarczego i kulturalnego, ogłaszano recenzje książek. Po upływie roku od
rozpoczęcia edycji redakcja z satysfakcją
informowała, że „100 tys. zeszytów rozeszło się, niosąc myśl ludzką, budząc
zainteresowania, wciągając szerokie rzesze do intelektualnej współpracy z ludźmi nauki”.4 I nic dziwnego, albowiem
współpracowali z periodykiem wybitni
profesorowie z polskich uczelni i równie
zasłużeni polscy podróżnicy.
W głównych założeniach upowszechniania wiedzy szczególną wagę przywiązywano do kontaktów bezpośrednich,
stąd wzrost wykładów, odczytów i pogadanek. W pierwszych latach II Rzeczypospolitej miały one najczęściej charakter
okolicznościowy, rzadziej cykliczny.
Podejmowano przede wszystkim tematykę historyczną, nie stroniono też od
wychowania, higieny, zagadnień przy-

rodniczych, przy czym większość spot
kań wzbogacano prezentacją zdjęć, broszur, przezroczy. Z reguły adresowane
były do słuchaczy o niższym poziomie
wykształcenia, zaś organizacją zajmowały się samorządy, instytucje społeczne
i oświatowe. Z dużym powodzeniem włączyły się do popularyzacji nauki uniwersytety, prowadząc powszechne wykłady
uniwersyteckie. Działania takie kontynuował Uniwersytet Jana Kazimierza we
Lwowie, rozpoczął nowo powstały uniwersytet w Poznaniu, także Uniwersytet
Warszawski. Jednak największe rozmiary
przybrały wykłady prowadzone przez
Uniwersytet Jagielloński. Tematyką objęły z czasem wszystkie dyscypliny uniwersyteckie. Wśród słuchaczy przeważała
młodzież, zwłaszcza szkół średnich, inteligencja z nauczycielami szkół średnich
na czele i dopiero w latach trzydziestych
rosła obecność robotników. Na prowincji działały uniwersytety niedzielne.
Uczeni rzadko z nimi współpracowali,
więc ich rolę przejmowała miejscowa inteligencja.
Od połowy lat dwudziestych do
tych skądinąd tradycyjnych już form
dołączyło radio. W 1926 roku uruchomiono w Warszawie rozgłośnię radiową.
W pierwszych latach ten nowy środek
przekazu łączył głównie rozrywkę i informację, potem wprowadził do programu
odczyty i pogadanki, nierzadko cykliczne. Przyjmowano jednak, że rolą radia
nie jest nauczanie, lecz wyłącznie inspirowanie do zdobywania i pogłębiania
wiedzy.5 Wprawdzie w okresie międzywojennym w pełni zdawano sobie spra5

4

Ibidem, s. 622

Ibidem , s. 630-635
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wę, że nauka ma ogromne znaczenie dla
zachodzących przemian w odradzającym
się państwie i nie szczędzono wysiłków
w zakresie upowszechniania jej dorobku, ale nie udało się w znaczący sposób
zniwelować przepaści dzielącej naukę od
społeczeństwa.
Wojna i okupacja przerwały rozwój
nauki, więc trudno też mówić o jej upowszechnianiu. Zostały zamknięte uniwersytety, ustała działalność towarzystw
naukowych i oświatowych, oficyn wydawniczych i Polskiego Radia, obowiązywał
zakaz organizowania zgromadzeń. Nauczanie, samokształcenie przybrało postać tajną, konspiracyjną. Książki niezbędne w tajnym nauczaniu dotyczyły przede
wszystkim historii, nauk przyrodniczych,
medycyny, rolnictwa, pedagogiki i socjologii. Typowo popularnonaukowych czasopism nie wydawano, niemniej jednak
o nauce przedwojennej informowały periodyki poświecone ogólnym problemom
kultury i oświaty. Kontynuowano, choć
w bardzo ograniczonym zakresie, różnego rodzaju spotkania, odczyty i wykłady.
Przygotowywali je w większości uczeni
organizujący też tajne nauczanie, a uczestnikami byli na ogół słuchacze konspiracyjnych kursów.
W czasie wojny i okupacji Polska odcięta była od nauki światowej, zniszczeniu uległo wiele placówek badawczych,
zginęło lub poległo na polu walki wielu
uczonych. Głównym zadaniem, jakie
stanęło przed środowiskiem polskiej
nauki po zakończeniu wojny, stała się
więc odbudowa instytucji naukowych,
uniwersytetów, towarzystw naukowych
oraz upowszechnianie w społeczeństwie
nauki, poprzez różne, znane i nowo wypracowywane formy.
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4
Od 1946 roku systematycznie rosły nakłady książek, także w zakresie piśmiennictwa popularnonaukowego. W ośrodkach
uniwersyteckich organizowano wykłady
powszechne, działalność upowszechniającą prowadziły też m.in. Towarzystwa
Uniwersytetów Ludowych oraz Ludowy
Instytut Oświaty i Kultury. Utworzono
Radiowy Uniwersytet Ludowy, a w 1948
roku Wszechnicę Radiową. Naturalnie,
treści podlegające popularyzacji były bardzo ograniczone, surowo cenzurowano
lub nie dopuszczano do głosu autorów
niepożądanych dla władzy. Ponieważ odrzucono współpracę z zachodnimi ośrodkami naukowymi, tamtejsza myśl naukowa nie była na forum Polski w ogóle
prezentowana bądź mocno upraszczana,
natomiast wyraźnie preferowano dokonania uczonych radzieckich. „Społeczne
skutki tej sytuacji w dziedzinie świadomości społecznej miały zaowocować w przyszłości m.in. utratą zaufania do nauki
i uczonych, a często nawet bezmyślnym
potępieniem nauki czy świadomą izolacją, wynikającą z obaw, że nauka jest jednym z narzędzi służących do manipulowania społeczeństwem”6.
Istotne zmiany nastąpiły w latach
1957-61 i od tej pory rosła ilość wznowień,
poszerzano ofertę wydawniczą w odniesieniu do autorów polskich, jak również
w zakresie przekładów, a w repertuarze
wydawniczym stałe miejsce znalazły serie
popularnonaukowe, summa summarum
uwzględniające niemal wszystkie nauki.
Prym wiodło Państwowe Wydawnictwo
Popularnonaukowe Wiedza Powszech6

Ibidem, s. 672
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na, które w zasadzie nie objęło popularyzacją jedynie medycyny, ekonomii
i prawa. Wydawnictwo Książka i Wiedza
specjalizowało się w publikacji tekstów
o tematyce społeczno-politycznej, historii gospodarczej, stosunków międzynarodowych. Z historią wojskowości
oraz współczesną techniką wojenną zapoznawało Wydawnictwo Ministerstwa
Obrony Narodowej. Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe wprowadzały na rynek prace popularyzujące historię sztuki,
muzykę, teatr i film. Szczególnym zainteresowaniem wydawców i czytelników
cieszyły się nauki przyrodnicze. Przez
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
zostały przygotowane serie Atlasy Botaniczne, Atlasy Zoologiczne, Biblioteczka Fizyczno-Chemiczna, Chemia dla
Ciebie, w upowszechnianiu osiągnięć
medycyny specjalizował się Państwowy
Zakład Wydawnictw Lekarskich, wydający m.in. Lekarz Radzi Kobietom, Rady
dla Rodziców, Zdrowie dla Wszystkich.
Nie sposób rzecz jasna wymienić choćby
z tytułu wszystkich znaczących serii, nie
można jednak pominąć zróżnicowanej
tematycznie serii Omega, wydawanej od
1963 roku przez Państwowe Wydawnictwo Naukowe, zaś od roku 1968 kontynuowanej przez Wiedzę Powszechną.
Spektrum prezentowanej w serii wiedzy
było, jak wspomniano, bardzo szerokie:
od ewolucji do genetyki, od historii starożytnej po nowożytną, prezentowano
osiągnięcia w zakresie psychologii, socjologii i ekonomii, architektury i urbanizacji, fizyki i chemii z praktycznym
wykorzystaniem ich zdobyczy, pisano
o odkryciach w biologii, medycynie
i astronomii, nie pomijano filozofii i religioznawstwa, językoznawstwa. Wśród

autorów światowej renomy, jak: Harry
Melville – fizykochemik badający właściwości polimerów, Jacques Hadamard
– matematyk specjalizujący się w teorii
liczb, John Chadwick – odkrywca pisma
linearnego, Carlo Maria Cipolla – znawca historii gospodarczej i innowator w jej
badaniu, Bruner Jerome Seymour – prekursor nowoczesnej teorii nauczania,
Lionel Penrose Sharples – odkrywca genów odpowiedzialnych za upośledzenia
umysłowe i wielu, wielu innych, znaleźli
się też polscy badacze: m.in. prof. Zdzisław Pawlak – znany choćby jako konstruktor pierwszego komputera GAM-1,
Janina Malec-Olecha – biochemik, Jan
Szczepański – teoretyk i historyk socjologii, Włodzimierz Zon – współtwórca
warszawskiej szkoły astronomicznej
i dziesiątki innych specjalistów, których
nie sposób tu w komplecie ująć.
Rozwijała się działalność odczytowa
i wykładowa, prowadzona przez uniwersytety powszechne oraz Polskie Radio,
przy udziale profesorów i docentów
uniwersyteckich. Podejmowano różnorodną tematykę, aczkolwiek najczęściej
poruszano problemy z nauk przyrodniczych i historii, literatury i socjologii.
Swój wkład wnosiła też polska kinematografia. W kinach stałych i ruchomych,
w szkołach, a z czasem i w telewizji prezentowano filmy oświatowe i popularnonaukowe z zakresu biologii, geografii czy
techniki. Oczywiście nie do przecenienia
pozostawała zawsze rola prasy. Choć teksty upowszechniające wiedzę publikowano w czasopismach o różnej częstotliwości i różnych profilach, a nawet w prasie
codziennej, największe znaczenie trzeba
przypisać miesięcznikom. Na szczególną uwagę zasługują, bogate treściowo
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i reprezentujące wysoki poziom merytoryczny „Problemy”, wspominane wcześ
niej „Wiedza i Życie”, „Życie Nauki”,
„Myśl Współczesna”, ale także „Wszechświat” poświęcony problematyce przyrodoznawstwa, „Urania” z publikacjami
o astronomii oraz „Przegląd Techniczny” i „Horyzonty Techniki” pozostające
w kręgu nauk technicznych. Misję popularyzatorską z powodzeniem realizowały czasopisma przeznaczone dla dzieci
i młodzieży. Najczęściej miały one charakter ogólnych magazynów, niemniej
jednak informowały też o osiągnięciach
w nauce, uczyły technicznego myślenia,
przekazywały wiedzę o społeczeństwie.
Należały do nich m.in. „Świerszczyk”,
„Płomyczek”, „Płomyk”, „Świat Młodych”. Ukazywały się ponadto czasopisma popularnonaukowe, specjalizujące
się w wyraźnie określonym zakresie np.
„Młody Technik”, „Horyzonty Techniki
dla Dzieci”, „ABC Techniki”, „Poznaj
Swój Kraj”, „Poznaj Świat”, magazyn
historyczny „Mówią Wieki”, „Bajtek”,
poświęcony tematyce komputerowej.
Efekty działań popularyzatorskich
w ancien régime kształtowały się zmiennie, bowiem w różnych dekadach zmianom ulegały sytuacja gospodarcza i społeczna naszego kraju, co nie pozostawało
bez wpływu na kulturę i naukę.
5
Drogę do wszechstronnego rozwoju otworzył Polsce proces transformacji po roku
1989. Centralistyczny i monopolistyczny
system komunikowania zastąpiły decentralizacja i pluralizm, uległy zmianom
podstawy ekonomiczno-finansowe i prawne, zwiększyły się potrzeby i oczekiwania
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społeczne, pociągające za sobą konieczność dostępu do ogólnoświatowej informacji i uczestnictwo w ogólnoświatowej
komunikacji. I znowu, jak we wszystkich
innych okresach rozwoju, szczególna rola
przypadła nauce, jako spiritus movens
wszelkich osiągnięć ludzkości, a także
popularyzacji wiedzy, uprzystępniającej
zdobycze nauki ogółowi społeczeństwa.
Niezmienną pozycję wśród form upowszechniania wiedzy zajmuje książka
popularnonaukowa, przy czym na przełomie XX i XXI wieku prymat uzyskały
serie wydawnicze. Dostosowane są one
do możliwości percepcyjnych różnych
kategorii odbiorców, od dzieci i młodzieży po dorosłego czytelnika, od odbiorcy
wymagającego informacji elementarnych
po użytkownika poszukującego wiedzy
bardziej dogłębnej. Wprowadzają więc
w świat podstawowych pojęć, głównych
zagadnień dyscypliny, pokazują metody pracy badaczy, prezentują sylwetki
uczonych. Na wyjątkową uwagę zasługują tu: Wydawnictwo Arkady – znane
z polskojęzycznej wersji angielskiej serii
wydawanej przez Dorling Kindersley Patrzę. Podziwiam. Poznaję oraz zbliżonej
w założeniach i podobnej w tytule Patrzę. Poznaję. Nauka; Wydawnictwo CIS
z seriami Masterminds, Science Masters
oraz Nauka u progu trzeciego tysiąclecia. Wiele książek ukazuje się równocześnie w kilkudziesięciu językach, zaledwie
kilka miesięcy po edycji oryginału. Wydawcy przyświeca nowoczesne podejście
do roli popularyzatora nauki „(…) samo
tempo rozwoju współczesnej nauki nakazuje sięganie zawsze, gdy to możliwe,
przede wszystkim po źródła najnowsze.
Staramy się też konsekwentnie realizować zasadę, że książki, które wydajemy,
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piszą ludzie naprawdę zajmujący się
nauką, uczeni o uznanym dorobku (...).
Nie ma zatem w naszym dorobku specjalistycznych, fachowych opracowań.
Są zaś książki pisane przez ludzi, którzy
naprawdę tworzą naukę (...), a jednocześnie potrafią o swojej dziedzinie i swojej
pracy (i pasji) pisać w sposób zrozumiały
dla każdego inteligentnego i ciekawego
świata czytelnika, nawet gdy to, czymś
ktoś, kto sięga po nasze książki, zajmuje
się na co dzień, jest jak najdalsze od mechaniki kwantowej, mikrobiologii, teorii
ewolucji, teorii umysłu i języka czy nauk
o zarządzaniu.”7 W szerokim gronie
autorów znalazły się tak znakomite nazwiska, jak: Howard Gardner – profesor
psychologii edukacji i neurologii z Harvardu, Jared Diamond – profesor fizjologii na Uniwersytecie Kalifornijskim
w Los Angeles i członek Narodowej Akademii Nauk, William C. Calvin – biolog
i neuropsycholog, Stefen H. Shneider
– jeden z odkrywców „efektu cieplarnianego” i uznany autorytet w dziedzinie
globalnych zmian klimatu, Paul Davies
– znany naukowiec i popularyzator fizyki, biolog i ewolucjonista Richard Dawkins, socjologowie nauki Harry Collins
i Trevor Pinch i wiele innych, w tym nobliści z różnych dziedzin wiedzy. Ciekawie przedstawia się oferta oficyny Amber
z seriami: Tajemnice Nauki, Tajemnice
Historii, Tajemnice Przeszłości, Mity
i Ludzkość, Wielcy Filozofowie. W poczcie najwyższej klasy popularyzatorów
sytuuje się także: Dom Wydawniczy Rebis z serią Nowe Horyzonty, Wydawnic7
Wydawnictwo CiS. Warto wiedzieć...
więcej, [online], [dostęp 27 września 2010 r.],
dostępny w Internecie: http://cis.pl/index.
php?p=1_4_O-nas

two Zysk i S-ka i serie Antropos czy Nebula, Prószyński i S-ka, upowszechniający
wiedzę w sposób uproszczony w seriach:
Mity Świata, Prognozy XXI Wieku, Scientific Americanos Focus, ale też edytujący
pozycje o poziomie akademickim najwybitniejszych uczonych XX stulecia w cyklu Na Ścieżkach Nauki – z przypisami,
indeksami i bibliografią. Natomiast seria
Klasycy Nauki prezentuje eseje uczonych
np. Alberta Einsteina, Michaela Faradaya, astrofizyka Subrahmanyana Chandrasekhara. Nieodmiennie w czołówce
wydawców książki popularnonaukowej
pozostają Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne oraz Wiedza i Życie. Dodać należy,
że obok wersji drukowanych i niezależnie
od nich przygotowują w swej ofercie popularnonaukowe edycje elektroniczne.
Utrwaloną pozycję w popularyzacji
nauki ma oczywiście prasa. Nie można
bagatelizować informacji o nauce zamieszczanych na łamach czasopism społeczno-kulturalnych,
hobbystycznych
i dzienników, ale bezwzględnie prym
wiodą w tym zakresie powołane ku temu
czasopisma popularnonaukowe. Kilku
z nich nie sposób pominąć. Najdłuższą
tradycję i uzasadnioną renomę posiada
miesięcznik „Wiedza i Życie”, skupiający wokół siebie luminarzy polskiej nauki i dziennikarzy wyspecjalizowanych
w upowszechnianiu wiedzy opartej na
nauce. Po roku 1989 widoczne są wyraźne
preferencje dla nauk ścisłych, medycznych, biologicznych i szeroko pojmowanej techniki, niemniej jednak autorzy nie
stronią również od tematyki humanistycznej, a co najważniejsze dążą do wykazania
wzajemnych związków nauki i życia codziennego, informują o najważniejszych
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wydarzeniach w nauce światowej i polskiej, o prowadzonych badaniach i ich
wynikach, zamierzeniach i innowacjach.
Odbiorca ma ponadto do dyspozycji internetowe archiwum, zawierające artykuły
z lat 1996-2001.8 Archiwum elektroniczne,
a od 2007 roku wersję elektroniczną posiada także „Świat Nauki”9 – polska wersja
amerykańskiego „Scientific American”.
Podstawę stanowią przekłady tekstów
oryginalnych, ale publikują tu też polscy
uczeni. Zakres wiedzy nie jest w żaden
sposób ograniczany, podobnie jak formy
prezentacji i informacji. Te ostatnie dotyczą aktualnych, ważnych w nauce i dla
nauki wydarzeń, działalności towarzystw
naukowych i uczelnianych środowisk
naukowych, konkursów i ich efektów,
nagród i ich laureatów. O ile „Wiedza
i Życie” adresowane jest do bardzo szerokiego odbiorcy, o tyle „Świat Nauki”
wymaga przygotowania przynajmniej na
poziomie średnim. Lista czasopism popularnonaukowych w Polsce i na świecie
jest bardzo długa, lecz przypisane im zadania realizują tylko te, które, bez pogoni
za tanią sensacją i nieuczciwego zabiegania o czytelnika, oddają status quo nauki
i wiedzy na niej opartej.
6
Wraz z postępem technologicznym
pojawiły się nowe możliwości publikowania, generowania, przechowywania
i rozpowszechniania wiedzy. Ostatnie
8
Wiedza i Życie, [online], [dostęp 27 września 2010 r.], dostępny w Internecie: http://
www.wiz.pl/main.php?go=1&op=6
9
Świat Nauki, [online], [dostęp 27 września
2010 r.], dostępny w Internecie : http://www.
swiatnauki.pl/
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dwudziestolecie, obok, rosnących w sposób zdawałoby się niekontrolowany, publikacji multimedialnych, obok rozwoju i powszechnego użytkowania radia
i telewizji, wniosło dostępność do sieci
Internetu i uczyniło zeń międzynarodową infostradę dostarczającą informacje
z każdej dziedziny życia społecznego
i politycznego, gospodarczego, kulturalnego i naukowego. Strony www tworzone przez amatorów bądź fachowców
z różnych dziedzin wiedzy, profesjonalne serwisy przygotowywane przez instytucje naukowe i biblioteki, redakcje czasopism i oficyny wydawnicze oraz inne
jednostki powołane do propagowania
wiedzy, krajowe i międzynarodowe portale informacyjne z założenia powinny
właśnie służyć także popularyzacji nauki.
De facto w Polsce zasób prezentowanej
tam wiedzy pozostawia nierzadko wiele
do życzenia, ponieważ najczęściej sprowadza się do nie rozwiniętych informacji
o charakterze sygnalnym, prezentowania
ciekawostek nie zawsze z najwyższej półki, nie mówiąc o języku publikacji i braku edytorskiej staranności.
Spośród stron czasopism popularnonaukowych wyróżniają się w zasadzie
tylko wspominane już wielokrotnie
„Wiedza i Życie” oraz wymieniony wyżej periodyk „Świat Nauki”. Zamieszczane są na nich wersje elektroniczne
miesięczników, z zapewnieniem pełnego
dostępu do wybranych publikacji bieżących i archiwalnych. Te ostatnie można
przeszukiwać według tematów, autorów,
poszczególnych numerów lub przy pomocy słów kluczowych. Dział Hyde Park
daje czytelnikom możliwość wyrażenia
własnych opinii, polemizowania z autorami lub dzielenia się posiadaną wiedzą.

Ewa Żgutowicz: W ogrodach poznania
Obu czasopismom patronuje wydawca
Prószyński i S-ka, który wcześniej prowadził jeszcze znakomity serwis Wirtualny
Wszechświat. Zamieszczano tam publikacje z astronomii, biologii, fizyki, matematyki, historii, kultury antycznej i literatury. Codziennie aktualizowano też
dział nowinek i nowości, w którym podawano informacje na temat bieżących
odkryć i wydarzeń naukowych. Niestety
w 2003 r. wstrzymano do odwołania rozwój serwisu.
Warto także wspomnieć o „Magazynie
Salamandra” i jego wersji elektronicznej,
przeznaczonym dla młodzieży szkolnej
i nauczycieli, osób stowarzyszonych w organizacjach przyrodniczych i ekologicznych oraz hobbystów i profesjonalistów
przyrody i jej ochrony. Na podkreślenie
zasługuje fakt, że zamieszczają tu swoje
publikacje specjaliści z nauk przyrodniczych, dzięki czemu czasopismo wykorzystywane jest do celów dydaktycznych.
Strony innych czasopism z reguły
ograniczają się do wykazywania spisu
treści poszczególnych numerów, a zatem
można je traktować jedynie jako swoistą
reklamę wersji drukowanych.
Informacje oparte na bazie naukowej
dostarczają również typowe serwisy popularnonaukowe, jak m.in.: supermozg.
gazeta.pl, obejmujący wiedzę o społeczeństwie, z zakresu nowych technologii,
fizyki i chemii, przyrody oraz medycyny;
serwis Z-LABS koncentrujący uwagę na
fizyce oraz technice i wprawdzie nie zawsze podający informacje potwierdzone
przez naukę, ale wydaje się skłaniający
do myślenia i poszukiwań; interesujący
jest serwis przyrodniczy Biolog.pl upowszechniający wiedzę z obszaru biotechnologii, botaniki, ekologii, leśnictwa,

zoologii i medycyny, a przy tym zapewniający przegląd prasowy z pełną dostępnością do artykułów, prowadzący także
działalność upowszechniającą serwis naukowy Nobel. Podobne serwisy, przeznaczone zazwyczaj dla tych samych kategorii użytkowników, posiadają: historia,
chemia, technika i niemal wszystkie inne
dziedziny wiedzy. Naturalnie ich jakość
jest zróżnicowana, ale dostęp i korzystanie bardzo proste.
Swoje miejsce w popularyzacji zajmuje serwis Nauka w Polsce – PAP SA finansowany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a redagowany przez
dziennikarzy Polskiej Agencji Prasowej.
Publikowane są tutaj artykuły dotyczące
polskiej nauki, a zatem poświęcone uczonym i ich osiągnięciom w kilkudziesięciu dziedzinach. Znaleźć można również
ciekawostki, zachęcające do dalszych poszukiwań, informacje o wydarzeniach
w środowisku akademickim, o działaniach i decyzjach Ministerstwa. Serwis
aktualizowany jest dziennie, co ważne,
a zwiększeniu jego atrakcyjności służą
filmy, prezentacje, zdjęcia. Nasuwają się
jednak pewne wątpliwości co do jego
użyteczności w kręgach poza środowisko
akademickie wykraczających, skoro zainteresowanie na forum dyskusyjnym jest
śladowe: zawiera maksimum 3 komentarze internautów, przy tym lakoniczne
i nie wprowadzające nowych wątków.
Użytkownikom znającym język angielski, wykazującym zainteresowanie
zdobyczami nauki i korzyściami dla rozwoju cywilizacji stąd płynącymi służyć
mogą z powodzeniem światowe zasoby
Internetu, w których informacje zamieszczają uczelnie, instytucje naukowe,
stowarzyszenia uczonych i popularyza-
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torów. Na uwagę zasługuje bez wątpienia
witryna Wydziału Informatyki University of Eisconsin-Madison10 sponsorowana przez amerykańską National Science
Foundation. Nazywana obiegowo Tropicielem dostarcza w Raporcie Tropiciela,
po zaabonowaniu, serwis naukowo techniczny z najnowszymi wynikami badań
naukowych, zaś w Wydarzeniach Sieciowych informuje o wydarzeniach w nauce
światowej, których pełniejsze omówienia
można znaleźć w Internecie. Ponadto
oferuje dostęp do bogatych materiałów
archiwalnych. Swoje witryny posiadają
też poszczególne dziedziny nauki, jak
np.: http://maa.org Amerykańskiego
Towarzystwa Matematycznego, http://
www.asep.unimelb.edu.au/htsm/htsm_
ovr.htm z bogatą ofertą z zakresu historii
nauki czy http://www.dcenews.com/magazines/discover donosząca o najnowszych odkryciach z najróżniejszych dziedzin wiedzy. Przedstawienie wszelkich
internetowych zasobów w omawianym
zakresie wykracza poza tę publikację, ale
bezwzględnie trzeba jeszcze wspomnieć
o witrynie Marshalla Braina pod adresem
http://www.howstuffworks.com, przeznaczonej dla laików, ale zafascynowanych możliwościami, jakie niesie nauka
w kontekście nowych technologii i konstrukcji urządzeń. Jej twórca, profesor
Wydziału Informatyki North Carolina
State University, autor wielu książek, słynący z umiejętności mówienia o rzeczach
trudnych i skomplikowanych w sposób
prosty i dla wszystkich czytelny, zdaje się
w swej wypowiedzi najpełniej oddawać
ideę witryn i portali internetowych: „(...)
Internet Scout Project, [online], [dostęp
28 września 2010 r.], dostępny w Internecie:
http://scout.wisc.edu//index.php
10
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doszliśmy do tego, że zajrzawszy do nas,
możesz znaleźć za każdym razem coś nowego i ciekawego. Jedną z najbardziej cieszących właściwości tej witryny stała się
jej akceptacja przez tysiące internautów,
którzy odwiedzają to miejsce dla czystej
radości obcowania z nauką. Tysiące nastolatków, a także studentów tu właśnie
zdobyły swoją pierwszą wiedzę o programowaniu komputerów, algebrze Boole’a,
czy tworzeniu stron internetowych, spośród których wiele może być przecież,
gdy się pojmie, źródłem prawdziwego
zachwytu”.11
7
Chociaż poszukiwanie wiedzy współcześnie kojarzy się najczęściej (zwłaszcza
młodym pokoleniom) właśnie z Internetem, niezwykłe zainteresowanie zyskują
imprezy określane mianem festiwali nauki. Po raz pierwszy na świecie Festiwal
Nauki odbył się w Edynburgu w 1989
roku, a przyświecał mu cel zbliżenia nauki do społeczeństwa. Od tej pory popularyzacja nauki w takiej właśnie formie
ogarnęła wszystkie kontynenty. Wystarczy wymienić SciFest Africa organizowany w Republice Południowej Afryki,
w USA Cambridge Science Festiwal,
Chicago Science In the City czy Word
Science Festival w Nowym Jorku, Science Rendezvous w Toronto. W Azji mają
swoją renomę Korea Foundation for the
Advancement of Science and Creativity,
japoński Science Festiwal for Young Ge
nerations i Tokio International Science
11
B. Miś, Niezwykła wiedza. „Wiedza i Życie” 1999, nr 3 [online] [dostęp 7 października
2010 r.] Dostępny w World Wide Web: « http://
archiwum.wiz.pl/1199/99034700.asp

Ewa Żgutowicz: W ogrodach poznania
Festival, natomiast na kontynencie australijskim organizowany jest Australia
Science Festival i nowozelandzki New
Zeland International Science Festival.
Kiedy w 1997 roku powstało Europejskie Stowarzyszenie Upowszechniania
Nauki (European Science Events Association – EUSCEA), organizacja zrzeszająca organizatorów festiwali naukowych
na obszarze Europy, Polska też znalazła
się w tym gronie. W naszym kraju I Festiwal Nauki zorganizowano w Warszawie,
we wrześniu tego samego roku. Pomysłodawcami byli prof. Dawid Shudar z Wlk.
Brytanii – biolog molekularny i fizyk,
twórca polskiej szkoły biofizyki molekularnej, prof. Marek Niezgódka z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania
Matematycznego i Komputerowego oraz
prof. Bogdan Lesyng z Wydziału Fizyki
Uniwersytetu Warszawskiego. Sprawy
organizacyjne przejęli prof. Magdalena
Fikus i dr hab. Maciej Geller. Inicjatorami przedsięwzięcia były Uniwersytet
Warszawski, Politechnika Warszawska
i Polska Akademia Nauk. Efekty okazały
się zaskakujące. Zaangażowanie ponad
40 warszawskich placówek naukowych
zaowocowało panelowymi dyskusjami,
pokazami, wykładami i eksperymentami, w których uczestniczyło ok. 20 tys.
warszawiaków, a także osób przybyłych
z różnych regionów Polski.12 Towarzyszyły temu wydarzeniu liczne wystawy, pokazy urządzeń technicznych, zwiedzanie
obiektów naukowych, muzeów, ogrodu
botanicznego itp. Istotną rolę odegrały
media: „Gazeta Wyborcza”, miesięcznik
„Wiedza i Życie”, Radio BIS, Program

I TVP, które prowadziły akcje reklamowe
i informacyjne.
Festiwal potwierdził celowość organizowania tego typu imprez i nadania im
charakteru cyklicznego. Odtąd, każdego roku spotykają się młodzież szkolna
i akademicka, ludzie różnych profesji
i zainteresowań oraz badacze i dydaktycy
szkół wyższych, by w atmosferze zabawy, nierzadko rodzinnej, zaspokajać potrzeby poznawcze, przełamywać bariery
niewiedzy i zmniejszać dystans dzielący
naukę od społeczeństwa. Festiwale Nauki i towarzyszące im Drzwi Otwarte
oraz Pikniki Naukowe są bowiem znakomitą okazją dla dzielenia się wiedzą,
mówienia o sprawach trudnych i niezrozumiałych w sposób ciekawy i przystępny, ale też poznania wszelkich trudności
i radości w pasjonującej, choć mozolnej
pracy badacza. Kolejne Festiwale doskonalą i uatrakcyjniają swoją formę, do
upowszechniania wiedzy w tej postaci
włączając wciąż nowe regiony i stając
się tym samym stałym elementem życia
kulturowego. Popularyzacja nauki jest
niejako wpisana do obowiązków uczonych i wyższych uczelni, stanowiąc istotny element ich aktywności. Wprawdzie
wśród wąskich na szczęście kręgów elity
twórczej nadal pokutuje przekonanie
o upowszechnianiu wiedzy poza środowiskiem uczelnianym jako działalności
uwłaczającej godności akademika, lecz
zdecydowana większość próbuje sprostać
poglądom m.in. Ludwika Hirszfelda,
uznającego umiejętności popularyzatorskie za dowód najwyższych kwalifikacji
badacza.13 Jednak postęp w nauce, wy-

A. Zimniak, Warszawski Festiwal Nauki
‘97- udana inicjacja, „ Nauka”, 1998, nr 1, s.190

13
B. Łagowski, Uniwersytet w otoczeniu
społecznym, [w:] Idea uniwersytetu u schyłku
tysiąclecia, Warszawa 1998, s. 67

12
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miar badań wkraczających na wciąż nowe
obszary poznania oraz rosnące potrzeby
i oczekiwania społeczne wymagają, jak
powiada prof. Magdalena Fikus, „współdziałania trzech środowisk – publiczności, naukowców i mediów, ponieważ to
nie może być monolog naukowców, lecz
dialog nauki ze społeczeństwem”.
Rola popularyzatora nauki urasta
stopniowo do rangi niemal instytucjonalnej. Osoby takie są wyłaniane i nagradzane w konkursie, już po raz szósty, ogłaszanym przez serwis Nauka w Polsce PAP oraz
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wśród dotychczasowych laureatów
znaleźli się m.in.: cytowana wcześniej prof.
Magdalena Fikus – specjalista w zakresie
genetyki, organizator I i VIII edycji Festiwalu Nauki, uhonorowana za osiągnięcia
popularyzatorskie również Nagrodą im.
H. Steinhausa oraz nagrodami polskich
towarzystw genetycznych i biochemicznych; dr Stanisław Bajtlik – astrofizyk,
związany z Centrum Astronomicznym
im. M. Kopernika PAN w Warszawie, autor licznych publikacji prasowych, twórca
popularyzatorskich programów w radiu
i telewizji; prof. Tomasz Twardowski –
biotechnolog, wyróżniony także nagrodą
im. profesora Bronisława Filipowicza za
popularyzację biochemii i nauk pokrewnych; dr Ryszard Kowalski z Instytutu
Biologii na Wydziale Rolniczym Akademii Podlaskiej; Marian Nowy – dziennikarz uprawiający publicystykę naukową
od 1968 r.; dr Paweł Napiorkowski, dr Jerzy Jarosz, red. Wiktor Niedzicki czy red.
Dorota Truszczak.14
14
Serwis Nauka w Polsce PAP S.A. [online],
[dostęp 7 października 2010], dostępny w Internecie: http://www.naukawpolsce.pap.pl/palio/
html
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Popularyzacja nauki, nie rezygnując
zatem z form wypracowanych przez stulecia, ewoluuje w kierunku bezpośredniego raczej kontaktu ze społeczeństwem,
w którym kompetencje naukowe i umiejętności popularyzatorskie nabierają
szczególnego znaczenia.
Informowanie o osiągnięciach nauki
nie jest jednak wyłącznie aktem komunikacji społecznej. Jest ono elementarną
podstawą szeroko rozumianego rozwoju społeczeństw i realizacją swoistego
obowiązku wobec obywateli, a zarazem
szansą na podniesienie rangi samej
nauki i statusu instytucji z nią związanych.
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Rozważania literackie
Norbert Mecklenburg

Unmöglichkeit von Heimat? Uwe
Johnsons Hauptwerk Jahrestage im
Lichte persönlicher Erfahrung
In Poznań1 bin ich bisher erst einmal gewesen, für zwei Stunden, vor einem halben
Leben, auf einer Busreise in die ‚alte Heimat’, zusammen mit Vater und Schwester,
durch Pommern nach Danzig, wo er einst
studiert hatte, Marienburg, in den polnischen Teil Ostpreußens, zurück über Thorn
und Posen. Das war Mitte der siebziger
Jahre, als sich die Ostpolitik Willy Brandts
positiv auszuwirken begann. In Allenstein
stand mein Vater melancholisch an einem
kleinen Gewässer, das dorthin floss, woher
er und ich stammten, in den sowjetischen,
damals noch unzugänglichen Teil Ostpreußens. Bekümmert nur über ihn, sonst ganz
unbefangen, als eine nach dem Krieg geborene Kielerin, blieb meine jüngere Schwester. Ich aber litt während der ganzen Reise
in stummer Verzweiflung an dem perma1
Das Vorliegende ist ein Vortrag, den ich
bei den Uwe Johnson-Tagen in Poznań am 24.
11. 2009 gehalten habe.

52

nenten Gerede in der Reisegruppe: Man
beschimpfte Brandt und Bahr als Verräter
und gab einen beträchtlichen Teil jener
Stereotype von sich, die Hubert Orłowski
unübertrefflich exakt unter dem Titel der
‚polnischen Wirtschaft’ analysiert hat.
Damals hatte ich bereits über Johnson
und die Jahrestage geschrieben: Sie bildeten
den krönenden Abschluss eines kleinen
Versuchs über Provinz im deutschen Gegenwartsroman.� Ich kannte also die alternative
Sicht auf das Thema ‚Heimat’, die Johnson
und einige andere Autoren anboten. Und
weil auch ich mir diese Sicht zueigen gemacht habe, registriere ich immer besonders aufmerksam Äußerungen über Uwe
Johnson, die dieses Thema anschlagen.
Dazu hatte ich zuletzt im Sommer 2009
Gelegenheit, bei einem Johnson-Abend
im Koeppenhaus in Greifswald, den der
Moderator Daniel Schreiber unter den
Titel „Die Unmöglichkeit von Heimat:

Norbert Mecklenburg: Unmöglichkeit von Heimat?
Uwe Johnsons ‚Grenzgänge’“ gestellt hatte. Kurz darauf, am 18. 07. 2009, erschien
von ihm ein Artikel über Johnson in der
taz, in dem er den Autor als Vorläufer einer Epoche der „Altermoderne“ vorstellt,
welche die Postmoderne abgelöst habe
und in der Künstler „nomadisch und prekär an fremden Orten leben und es durch
diese Perspektive schaffen, ihrer Geschichte und ihrer Herkunft Tiefe zu verleihen,
den neoliberalen Vermarktungsstrategien
entgegenzutreten und zwischen den verschiedenen Kulturen, in denen sie leben,
zu übersetzen“.
Das erschien mir, der ich mich seit
langem mit interkulturellen Themen befasse, zumindest diskutierenswert, hatte
ich mich doch schon oft darüber gewundert, dass junge Fachkollegen unter dem
Titel ‚Migrantenliteratur’ immer nur
deutsche Autoren mit meist türkischen,
zunehmend auch slawischen Namen
ansprechen, jedoch niemals Johnson,
vielleicht weil sie ihn wegen seines Namens für einen Amerikaner halten. So
übernahm ich kurzerhand Schreibers
Formel „Unmöglichkeit von Heimat“
als Vorschlag für meinen Beitrag zu dieser Tagung, allerdings mit einem Fragezeichen versehen, fügte aber ziemlich
unbesonnen noch als Untertitel hinzu:
„Uwe Johnsons Werk im Lichte unserer
Erfahrung“. Doppelt unbesonnen, denn
zum einen ist mir die Zeit ausgegangen,
die man für solch einen Gesamtblick
gebraucht hätte, Zeit, die ich z. T. für
Teilnahme an einem Kongress in Istanbul über Metropolen in der Literatur –
auch in Johnsons Jahrestagen – verbraucht
habe; und zum anderen begann ich mich
zu sorgen, ob es nicht anmaßend wäre,
„unsere Erfahrung“ überhaupt auf einen

Nenner bringen zu wollen. So habe ich
am Ende mein Thema modifizieren und
reduzieren müssen: Ich werde mich nicht
auf Johnsons Gesamtwerk, sondern, wie
schon so oft, allein auf sein Hauptwerk
Jahrestage beziehen, und ich werde sie statt
im Lichte unserer nur unter dem Lämpchen meiner persönlichen Erfahrung betrachten – in der unsicheren Hoffnung,
dass Sie diese Thema-Änderung nicht als
neue Form von Anmaßung aufnehmen,
sondern als entschuldbare Mogelei.
Meine persönliche Leseerfahrung
mit Uwe Johnsons Werk hat sich, wie
gesagt, von Anfang an auf die Jahrestage
konzentriert. Unter den Büchern meines
Vaters befanden sich zwar auch, sogar
mit Lesespuren, die Mutmassungen über
Jakob und Das dritte Buch über Achim, und
ich habe schon als Schüler zu Anfang
der sechziger Jahre Johnson in Kiel daraus vorlesen hören, aber erst nachdem
ich als achtundsechziger Student, von
der damals viel gerühmten Deutschstunde
von Siegfried Lenz ziemlich enttäuscht,
zwei Jahre später den ersten Band Jahrestage voller Faszination gelesen hatte, war
mein Interesse für diesen Autor geweckt,
und ich holte rasch die bis dahin versäumte Lektüre seiner früheren Bücher
nach. Was mich an Johnsons Erzählen
faszinierte, war vor allem dessen zeitgeschichtliche und gesellschaftskritische
Intensität, dargeboten mit einer Sprachund Erzählkunst, wie ich sie um 1970 bei
kaum einem anderen Autor der damaligen deutschen Gegenwartsliteratur fand.
Es war aber noch etwas anderes, das
mich an diesem Erzählen geradezu persönlich anzog. Und das hatte etwas mit
meiner regionalen Herkunft zu tun: Ich
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bin sozusagen vom selben Breitengrad
wie Johnson, jedoch ein ganzes Stück
weiter östlich als er, nämlich in Ostpreußen, auf die Welt gekommen und ein
gutes Stück weiter westlich von seinem
Anklam und Güstrow, nämlich in Holstein, in Kiel aufgewachsen. In meinen
Kinderjahren spielten Ostsee und Lübeck eine große Rolle. In Lübeck wohnte mein Großvater nach seiner Flucht
aus Ostpreußen, und die Ostsee war
meinen Eltern ein Trost für ihre verlorene Heimat im Osten, von der sie vieles
Nostalgische erzählten. Diese Spur einer
anderen Heimat im Osten gegenüber
der im Westen, in welcher die Familie
neue Wurzeln schlug, diese Doppelung
von Verlorenhaben und Entronnensein,
hat mein Interesse am Problemfeld der
symbolischen Ortsbezogenheit und der
Regionalismus früh und stark geprägt,
bis in meine germanistischen Arbeiten
hinein, in denen es mir um die Dialektik
der Heimat ging.� Diese Dialektik sehe
ich dagegen abstrakt still gestellt, wo im
Zeichen sei es der Postmoderne, sei es
einer „Altermoderne“, im Kult um Metropole, Mobilität und Migration, eine
‚Unmöglichkeit von Heimat’ ausgerufen
und wo vergessen wird, dass das 20. Jahrhundert, von dessen mittlerem Drittel
die Jahrestage haltbare Ansichten bieten,
ein Jahrhundert der Vertreibungen, der
erzwungenen Migrationen,2 der verlorenen Heimaten war.3 Dass es in unserem

In: Akzente 22 (1975), S. 121-128.
Norbert Mecklenburg: Erzählte Provinz. Regionalismus und Moderne im Roman,
Königstein/Ts. 1982; ders.: Die grünen Inseln.
Zur Kritik des literarischen Heimatkomplexes,
München 1987.

21. Jahrhundert damit anders würde, ist
bisher nicht zu erkennen.
Die alte Heimat im Osten, ein leidvolles polnisches Thema schon ab 1939,
ein deutsches ab 1945.4 Über meine
ostpreußischen Eltern bekam auch für
mich als kleinen Jungen die Himmelsrichtung Osten eine romantische Aura,
und das fing, sozusagen gleich vor der
Haustür, schon mit Ostholstein an, das
meine Vorstellung von Landschaftsschönheit tief geprägt hat. Für Uwe
Johnson dagegen und für seine Figur
Gesine Cresspahl aus Jerichow im Klützer Winkel waren Lübeck und Ostholstein umgekehrt eine westliche Nachbarschaft, eine Nachbarschaft, die jedoch
unbenutzbar war: durch den Eisernen
Vorhang, die Zonengrenze. Als beide
aus der DDR in den Westen umgezogen
waren, Gesine 1953, Johnson sechs Jahre
später, zog es sie gelegentlich nostalgisch
an die Ostsee: Johnson kam mehrmals
zu Lesungen, auch zu Recherchen nach
Lübeck und machte mit seiner Familie
gern Ferien in der Gegend zwischen der
Lübecker Bucht, mit Blick auf mecklenburgische Küste, und Ratzeburg, der
Barlach-Stadt.
Gesine Cresspahl besucht einmal einen bäuerlichen Vetter in Ostholstein,
aber die Blick-Nähe zu Mecklenburg,
wohin sie nicht darf, schmerzt sie. Das
mag ein Grund dafür gewesen sein, dass
sie das schöne Ostholstein bei ihrer
Busrundfahrt durch die Holsteinische
Schweiz 1964 so wenig zu schätzen weiß

2
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(JT 1246-1250).5 Ich kann es bis heute Uwe
Johnson nicht ganz verzeihen, dass er in
dem entsprechenden Jahrestage-Kapitel6
mein Ostholstein so schlecht macht: Der
böse Blick auf die politische Mentalität
im damaligen Westdeutschland, fixiert
auf das stumpfsinnig bis reaktionäre
Gerede und Gesinge von Busfahrer und
Reisegruppe, verzerrte ihm und seiner
Gesine diese Landschaft, die der mecklenburgischen, die beide lieben, doch so
ähnlich ist.
Gesines mecklenburgisches Geburtsstädchen Jerichow liegt, so erfunden es
ist, in der westlichsten Ecke Mecklenburgs, im Klützer Winkel, recht nah also
bei Holstein und Lübeck. Manche sagen,
Jerichow sei nur der Roman-Name, ein
Pseudonym für Klütz, aber das ist eine
Nachrede. Jerichow ist keineswegs Klütz,
auch wenn es auf der Landkarte – fast
– an derselben Stelle liegen muss, den
gleichen Kirchturm hat, eine Bäk, die an
die Bek in Klütz, einen Gräfinnenwald,
der an den Leonorenwald erinnert. Und
das Schloss Bothmer haben beide sogar
gemeinsam. Im Kieler Gymnasium und
im Konfirmandenunterricht kannte
ich einen Jungen, der hatte einen son5
Fritz Stern: Anstelle eines Nachworts. In:
Verlorene Heimat. Die Vertreibungsdebatte in
Polen, hg. v. Klaus Bachmann und Jerzy Kranz,
Bonn 1998, S. 297-304.
6
Vgl. Heimat und Heimatliteratur in
Vergangenheit und Gegenwart, hg. v. Hubert
Orłowski, Poznań 1993; ders.: Der Topos der
‚verlorenen Heimat’, in: Deutsche und Polen.
100 Schlüsselbegriffe, hg. v. Ewa Kobylińska u.
a., München 1992, S. 187-194; Rafał Żytyniec:
Heimatverlust in der polnischen und deutschen
Literatur nach 1945 – ein Topos, zwei Erinnerungskulturen, in: Literatur Grenzen Erinnerungsräume, hg. v. Bernd Neumann (u. a.),
Würzburg 2004, S. 211-246.

derbaren Namen: Hans Kaspar von Bothmer. Genau den Namen fand ich in
den Jahrestagen wieder: Ein Hans Kaspar
von Bothmer, ein älterer Verwandter
meines Schulkameraden, öffnete 1945
das Schloss für Typhuskranke und starb
dann, als Helfer engagiert, selbst an der
Seuche. Es gibt noch mehr, was Johnson
für sein Jerichow von Klütz geborgt hat,
ganz abgesehen einmal von Typischem
für die Region: die meist nur „kabbelige“ Ferien-Ostsee hinter Weizenfeldern,
die Möwenversammlungen in Lee der
Schornsteine, die pelzigen, im Wind geduckten Strohdächer, die trockenrote
Backsteingotik der Kirchen, die breite
niederdeutsche Sprache und ihre Sprüche. Nur findet man erfundene Orte eben
nicht auf Landkarten. Gneez ist nicht
Grevesmühlen, Rande ist nicht Boltenhagen, und Jerichow ist nicht Klütz.
Ich habe darum sehr lange damit
gezögert, mir nach dem Ende der deutschen Teilung die Johnson-Landschaft
um Jerichow anzusehen. Als ich dann
endlich einmal von Lübeck nach Klütz
hinüberfuhr, ziemlich mühsam damals
noch, durch das Straßen-Nadelöhr bei
Schlutup über die ehemalige DDR-Grenze, fand ich Jerichow natürlich nicht. Bei
der Rückfahrt nach Lübeck versuchte ich
eine Aussage zu prüfen, die sich in den
Jahrestagen findet: über den Anblick der
Hansestadt vom Eisenbahnfenster. Diese Aussage kam mir unglaubwürdig vor.
Lübecks markantes Stadtbild, die vielen
Kirchtürme auf dem lang gestreckten
Hügel – das kannte ich seit meiner frühen Kindheit vom Signet der Schwar
tauer Marmelade-Gläser oder von dem
der Marzipanpackungen. Und wie sich
dieses Stadtbild bei einer Eisenbahn-
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fahrt sogar bewegt, auch das kannte ich
sehr genau: Zuerst erscheinen die Türme
in der Ferne dicht zusammengerückt.
Dann plötzlich schwenkt die Bahn
westlich ab, in einer Schienenkurve vor
dem Stadtteil St. Jürgen, wenige Minuten vor der Ankunft im Hauptbahnhof.
Dadurch treten die Kirchtürme immer
mehr auseinander und ergeben so das bekannte Stadtbild. Dieses bewegte Türmebild kannte ich aus meiner grässlichen
Militärdienstzeit in Lübeck-Blankensee
in der Nähe von Ratzeburg. Das faszinierte mich immer neu, wenn ich an
heiß ersehnten Ausgangstagen mit der
Ratzeburger Bahn von Süden auf Lübeck
zufuhr, in die Stadt meines Großvaters.
Wie aber konnte Johnson genau diesen
optischen Effekt einer Eisenbahnfahrt
nicht von Süden, vielmehr von Osten zuschreiben? In den Jahrestagen heißt es: „Der
Milchholerzug von der Küste geht Gneez
an in einer weitbauchigen Westkurve, so
dass die dünnen scharfen Turmspitzen
von Lübeck da halbrund aufgebaut sein
können, wie in einem Guckkastenbild“
(JT 1429). Bei meiner Autofahrt von Klütz
zurück nach Lübeck habe ich jedoch keinen Hauch eines solchen Anblicks zu
sehen bekommen. Sollte der Autor also
einen wirklichen Lübeck-Anblick von
dieser Ratzeburger Südbahn, die er so gut
kannte wie ich, auf seine fiktive Ostbahn
Gneez-Lübeck einfach übertragen haben?
Kann man aus einem Zug von oder nach
Grevesmühlen wirklich die Lübecker
Türme sehen, und sei es nur in dünnen
Strichen? Der Blick in einen Atlas zeigt:
Diese Bahnstrecke von Grevesmühlen
mündete – in Vor-DDR-Zeiten, versteht
sich – in die Südbahn von Ratzeburg ein,
so dass die Klützer – und also auch die Je-
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richower – bei der Fahrt in die alte Hansestadt kurz vor der Ankunft gleichfalls
auf einer weitbauchigen Westkurve denselben Türme-Anblick genießen konnten
wie die Ratzeburger, wie Uwe Johnson
und wie ich.
In der türmereichen Lübecker Altstadt gab es in meiner Kindheit eine
Johannisstraße. In ihr wohnten meine
Großeltern, oft haben wir sie dort besucht. Dass die Straße dann plötzlich
Dr.-Julius-Leber-Straße hieß, war einem
Kind unverständlich, unbequem obendrein, das schrieb sich als Adresse schwerer. Großeltern und Eltern wussten mir
diese Namensänderung nicht zu klären.
Auch in meiner Schulzeit habe ich den
Namen Julius Leber nie zu hören bekommen. Erst später erfuhr ich, dass
Leber ein bedeutender Sozialdemokrat
der Weimarer Republik war, in der Nazizeit Widerstandskämpfer, Mitglied des
Kreisauer Kreises, Freund von Goerdeler,
noch 1945 in Plötzensee hingerichtet.
Aber erst von Uwe Johnson, aus den
Jahrestagen, erfuhr ich auch, dass Leber in
Lübeck gelebt und gewirkt hatte, bis er
am 31. Januar 1933 verhaftet wurde, und
zwar auf der Johannisstraße, in meiner
Nachbarschaft sozusagen. Ich erfuhr aus
dem Roman nachträglich, was Heinrich
Cresspahl Anfang März 1933 in Lübeck
unmittelbar, geradezu hautnah erfährt,
als er aus England kommt, um bei der
Geburt seines Kindes in Jerichow dabei
zu sein, was ihm aber misslingt, denn er
bleibt eine Nacht in Lübeck hängen, im
Gefängnis obendrein. Diese Episode ist
eine typisch Johnsonsche Kalendergeschichte, voll von verstecktem Humor
und zugleich voll mit exakten historischen Informationen über die Auswir-
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kungen der ‚Machtergreifung’ in einer
Stadt wie Lübeck (JT 194-201).7
Es gibt noch andere Ortsnamen, an
denen sich Johnsons zeitgeschichtliches
Erzählen beleuchten lässt, und einige
von ihnen wecken in mir besondere Assoziationen. Neuengamme an der Elbe
bei Hamburg – als Kind kannte ich den
Namen gut, weil mein Vater als Wehrmachtssoldat dort nach Kriegsende eine
Zeitlang interniert war und allerlei Anekdotisches darüber zu erzählen wusste.
Nichts wussten er und die anderen Erwachsenen meiner Jugendzeit über das
dortige KZ zu erzählen, über seine Räumung durch die SS kurz vor Kriegsende
und über das Grauenhafte, das mit den
Häftlingen dann geschah, nach ihrer
Verladung auf die Cap Arcona und andere Schiffe, in der Lübecker Bucht bei
Neustadt am 3. Mai 1945, wenige Tage
vor der Kapitulation. Annähernd 8000
Häftlinge ertranken in der Ostsee.
Ich habe erst durch Uwe Johnson davon erfahren und bin ihm dankbar für
dieses nachträgliche Stück Heimatkunde. Die Häftlingstransporte von Hamburg nach Lübeck führten dicht vorbei
an der Gegend in Holstein, wohin ich
zur selben Zeit als sehr kleines Flüchtlingskind in ein Dorf gekommen war,
von dem meine Mutter viel Bedrückendes, ich dagegen, aus etwas späterer Zeit,
viel Idyllisches in Erinnerung habe. Meine Tante, die damals in Hamburg „beim
Engländer“ untergekommen war, hat
mir auf Befragen erzählt, sie sei solchen
Häftlingen einmal begegnet, ein für sie
erschütterndes Erlebnis. Als Johnson
7
Norbert Mecklenburg: Die Erzählkunst
Uwe Johnsons, Frankfurt am Main 1997, S. 372380.

1972 einen gerade erschienenen Dokumentarbericht über diese grauenvolle,
von den Deutschen, auch von den Historikern, vergessene Episode las, nahm
er das sofort in den dritten Band der
Jahrestage auf. Gesine erlebt als Zwölfjährige, wie zahllose Leichen an der Küste
anschwemmen. Ihre Tochter, der sie das
alles erzählt, fragt daraufhin: „Und in
der Ostsee mochtest du noch schwimmen?“ Gesine: „Aus der Ostsee haben
wir Fische gegessen. Bis heute essen die
Deutschen Fische aus der Ostsee. Es liegen noch fast dreitausend Häftlinge auf
dem Grund der See.“ (JT 1116)
Als ich Quellen zu diesem Vorgang
studierte, las ich auch sehr Unerfreuliches über einen Marine-Standortpfarrer
in Neustadt an der Ostsee, der buchstäblich bis zum letzten Augenblick
Gnadenlosigkeit predigte und – auch
gegenüber den überlebenden KZ-Häftlingen – praktiziert hatte. Nun konnte
ich besser verstehen, warum dieser Mann
als Theologieprofessor in Kiel zu meiner Studienzeit – ich habe „leider auch
Theologie“ studiert – bei den Studenten
so unbeliebt war und gemieden wurde.
Dieser auch mir zutiefst widerliche Martin Redeker war wohl eine sehr andere
Sorte Theologe als die vier von Johnson namentlich genannten Geistlichen,
drei katholische und ein evangelischer,
die im Lübecker Christenprozess 1943
hingerichtet wurden (JT 948). Martin
Redeker war eine Sorte von Theologen,
die in Schleswig-Holstein vor 1945 leider
ziemlich verbreitet war, namentlich an
der geradezu tiefbraunen Kieler Theologischen Fakultät.
Uwe Johnson hat in den Jahrestagen
exakt und differenziert wie kein anderer
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Erzähler die schuldhafte Verstrickung
der evangelischen Kirche in das NS-System und seine Verbrechen dargestellt.
Die drei nacheinander in Jerichow wirkenden Pastoren verkörpern sehr genau
die Hauptrichtungen: Pastor Methling
als konservativer Deutschnationaler den
Normaltyp, die statistische Mehrheit,
Pastor Brüshaver als Mitglied der Bekennenden Kirche und mutiger persönlicher Bekenner, der dafür 1938 für die
ganze weitere NS-Zeit ins KZ kommt, die
große Ausnahme, Pastor Wallschläger
den typischen Deutschen Christen, den
Nazi-Pastor, wie auch jener widerliche
Martin Redeker einer war.
Woher Johnson seine äußerst ge
nauen und sprechenden Detailinforma
tionen über Pastoren und Kirche hat,
ist bis heute nur zum Teil ermittelt. Ein
verblüffendes Beispiel liefert eine kleine
Nebenepisode um Pastor Methling, bei
der es um den Bau einer katholischen
Kirche in Jerichow geht. Das fällt noch
in die Zeit vor 1933. Heinrich Cress
pahl, Tischlermeister aus Malchow, lebt
im Jahre 1931 in Richmond bei London, hat sich aber bei einem Besuch in
seiner Heimat mit Lisbeth Papenbrock
aus Jerichow im Klützer Winkel verlobt.
Nach seiner Rückkehr nach Richmond
schreiben sie sich dann Briefe. Eines aber
schreibt Lisbeth ihrem Heinrich nicht,
denn das geniert sie: Als in Jerichow der
Plan reift, eine katholische Kirche zu
bauen, wettert Pastor Methling dagegen
von der Kanzel herab und fordert seine
Jerichower auf, zu demonstrativem Protest gegen den Plan am Reformationstag
mit Zylinder in die Kirche zu kommen.
Das tun die Männer denn auch, aber aus
anderen Gründen, als ihr Pastor denkt:
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Sie feiern gerade umgekehrt als Handwerker den Auftrag für den Kirchenbau
und ihre Einkünfte daraus. Nun findet
genau an diesem Reformationstag 1931
die kirchliche Trauung von Heinrich
und Lisbeth statt, und so sieht man auf
den Hochzeitsphotos viele „derbe Männer“ mit schwarzen Zylindern und mit
Gesichtern, denen man ansieht, dass sie
sich freuen, ihren deutschnationalen
und antikatholischen Pastor hereingelegt zu haben (JT 105, 114, 238).
Das ist eine typische kleine Schwankgeschichte, ein Fritz Reutersches „Läuschen“, d. h. etwas Erlauschtes, aus Johnsons erfundenem Jerichow, wie es viele
in dem Roman gibt. Sie beleuchtet die
Mentalität der norddeutschen lutherischen Pastoren, die seit dem Kaiserreich mit großer Mehrheit antiliberal,
antisozialdemokratisch, antisemitisch
und auch antikatholisch waren. Dieser
Schwank um Pastor Methling und die Jerichower Handwerker hat nun aber eine
erstaunliche reale Parallele, nämlich in
der Kirchengeschichte von Klütz,8 das ja
in einigen Punkten Vorbild für Jerichow
gewesen ist. In Klütz gab es lange Zeit gar
keine katholische Kirche, denn es gab
unter den Klützern und ihren Nachbarn
kaum Katholiken. Dennoch bemühte
man sich 1930 bis 1932 erfolgreich um
einen Kirchenbau, vor allem die konvertierte Gräfin Mary Bothmer auf Schloss
Bothmer. Aber auch der sozialdemokratische Bürgermeister von Klütz unterstützte den Plan; denn jedes Jahr kamen
8
Uwe Johnson: Jahrestage. Aus dem Leben
von Gesine Cresspahl, Bd. 1-4, Frankfurt am
Main 1970-1983. – Im Folgenden werden Seiten
angaben aus diesem Werk mit vorangestellter
Sigle JT dem Text in Klammern eingefügt.
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im Sommer Tausende von Saisonarbeitern aus Polen, und die waren katholisch.
Daraufhin wetterte der evangelische Pastor von der Kanzel herab gegen den Bau
der Kirche und beschimpfte den Bürgermeister sogar, er sei von der papistischen
Gräfin bestochen worden. Diese üble
Nachrede half aber nichts, im Sommer
1932 fand die erste Heilige Messe in der
neu erbauten Kirche Mariä Himmelfahrt
statt, und die Klützer Handwerker hatten
den Löwenanteil der Auftragssumme für
sich verbuchen können. Das entspricht
also sehr genau dem, was Johnson über
Jerichow erzählt. Woher hatte er dieses
genaue Wissen? Vermutlich hat er Leute
getroffen, die ihm solche markanten und
sprechenden Details aus eigener Erinnerung an Klütz in den dreißiger Jahren
mitteilen konnten. Er hat einmal mehr
Oral History betrieben.
In den Jahrestagen wird deutsche Zeitgeschichte auf ebenso diskrete wie exakte Weise als Geschichte der ‚deutschen
Schuld’ erzählt, bezogen auf die Verbrechen des NS-Staates, vor allem die Vernichtung der europäischen Juden. Diese
zeitgeschichtliche Erzählkunst ist mir
persönlich an zwei Stellen besonders eindringlich unter die Haut gegangen. Es
sind zwei beiläufige, unauffällige Stellen.
Aber die eine handelt von meiner Heimatstadt Kiel. Als ich diese Stelle las und
über das dort Gelesene weiter nachforschte, wurde ich plötzlich mit der engsten
Nachbarschaft meiner Jugendzeit konfrontiert. Johnson hat eine Zeitungsmeldung aus dem Lübecker General-Anzeiger in
die Jahrestage eingefügt, die sich auf einen
Vorfall sozusagen gleich um die Ecke von
meinem Elternhaus bezieht, allerdings 15
Jahre, bevor ich nach Kiel kam. Niemals

hatte ich in meinen über zwanzig Kieler
Lebensjahren davon gehört. Es ist eine
Meldung über die Ermordung Wilhelm
Spiegels im März 1933 (JT 294). Spiegel
war ein bekannter Kieler Rechtsanwalt,
einer der profiliertesten Kommunalpolitiker, Sozialdemokrat und Mitglied der
Jüdischen Gemeinde. Sechs Jahre lang
hatte er das höchste Ehrenamt der Stadt
inne. Einer der Täter wurde als eine größere Person in SA-Uniform identifiziert.
Mehr ist über den Fall jahrzehntelang
nicht herausgekommen, bis einige engagierte junge Lokalhistoriker den Fall neu
aufrollten. So gibt es heute in Kiel eine
Wilhelm-Spiegel-Straße, aber erst lange
Jahre, nachdem Johnson davon erzählt
hatte.
Warum mich solche Episoden in Johnsons Roman nicht loslassen, das darf ich
vielleicht an einem anderen Ortsnamen
verdeutlichen, der gleichfalls sehr am Rande und doch sehr symptomatisch in den
Jahrestagen auftaucht und der bei mir besondere Assoziationen weckt. Nach dem
Ende des ebenso tapferen wie verzweifelten Aufstands im Warschauer Ghetto 1943
gab es nur noch wenige größere Ghettos,
insbesondere in Łódź, in Lemberg, in
Białystok. Auf den Namen Białystok bin
ich in den Jahrestagen erst bei wiederholter
Lektüre gestoßen: Gesine liest 1967 in der
Zeitung über einen Gerichtsprozess in
Wuppertal, der sich um NS-Verbrechen
in Białystok dreht. Mit dem Namen dieser polnischen Stadt bin ich, wie es einem
bei Johnsons Hauptwerk oft gehen kann,
auf einen persönlichen Leseweg aus den
Jahrestagen heraus, in die Wirklichkeit, in
die Zeitgeschichte geraten.
Białystok war vor dem Krieg eine
Stadt von rund 100 000 Einwohnern mit
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einem sehr hohen Anteil Juden. Es liegt
etwa 200 km nordöstlich von Warschau
und ebenso weit südöstlich von der Stadt
Insterburg in Preußen, in der ich geboren wurde, an einem der letzten Tage des
Aufstands im Warschauer Ghetto. In Unterschied zu Kiel, das – wie gezeigt – in
den Jahrestagen zwar nur am Rande, aber
doch sehr markant vorkommt, muss
ich mich bei Insterburg mit einer einzigen Erwähnung begnügen, und auch
das nur im Rahmen einer Aufzählung:
In Gesines Schule in Gneez gibt es 1946
Kinder aus Stargard, Insterburg, Breslau
(JT 1253), also aus Pommern, Ostpreußen, Schlesien, also Flüchtlingskinder,
wie auch ich eines war, wenn auch weiter
westlich gelandet und damals noch lange
nicht schulreif.
Von der Kriegszeit nach meiner Geburt in Insterburg erzählte meine Mutter merkwürdigerweise zuerst immer
nur Idyllisches; aber in Hinblick auf die
Flucht mit mir, anderthalb Jahre, und
meinem Bruder, fünf Wochen alt, mit der
Hansa über die Ostsee Ende Januar 1945
hatte sie zeitlebens eine Erzählblockade.
Ende Januar 1945 – das war zur selben
Zeit, als der zehnjährige Uwe Johnson
über Land auf Flüchtlingstreck ging: aus
dem posenschen über das pommersche
ins mecklenburgische Land. Von den Insterburger Juden erzählte meine Mutter
zweierlei. Das eine war: Sie hatte unter
ihren Kinderfreundinnen – wie Marie
Cresspahl es in New York 1967 hat – eine
jüdische Nachbarstochter gehabt.
Das andere war: Die Juden von Insterburg, auch diese Nachbarn, verschwanden irgendwann irgendwohin. Mehr
wollte oder konnte sie nicht sagen. Aber
auf mein dringliches Nachfragen erzähl-
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te sie dann doch noch etwas: Sie hatte
in den Kriegsjahren vor meiner Geburt,
1941 oder 1942, einmal in Białystok ihren Vater besucht, der, kurz vor seiner
Pensionierung, als Baubeamter dorthin
versetzt war. Mein anderer Großvater
war Eisenbahner gewesen, wie Johnsons
Jakob, jedoch nicht wie dieser Dispatcher, sondern Zugführer. In Hilbergs
Buch Sonderzüge nach Auschwitz las ich die
Zeugenaussage eines Hamburger Bahnbeamten, der 1943 Zugführer einiger
Todeszüge auf der Bahnlinie BiałystokTreblinka gewesen war: „Die Schießereien längs des Zuges habe ich zwar gehört,
aber nicht gesehen. Ich drehte mich nämlich nie um und sah nie nach hinten“.9
Als ich das las, war ich wieder einmal
froh, dass dieser Großvater 1943 bereits
pensioniert war. Während des Besuchs
meiner Mutter in Białystok kam zum
Nähen eines Mantels für sie eine junge
Frau ins Haus. Ihren Namen hatte meine
Mutter behalten. Sie hieß Rachele Lev.
Die erzählte einmal weinend, ihr Bruder
sei verschwunden. Meine Mutter hat versucht, sie zu beruhigen, er werde schon
wiederkommen – und fing zu weinen
an, als sie mir das vor mehr als 30 Jahren
erzählte, mehr als 30 Jahre, nachdem sie
Rachele begegnet war.
Ich weiß nicht, was sie 1941 oder 1942
in Białystok vielleicht gehört, was ihr Vater dort vielleicht gesehen hat. Ich weiß
inzwischen aber: In den Jahren 1941 und
1942 mordeten im Distrikt Białystok
die Einsatzgruppen der SS. 1942/43
wurden die Juden des Ghettos von
Białystok abtransportiert: nach Treblin9
Raul Hilberg: Sonderzüge nach Auschwitz, Frankfurt am Main 1987, S. 233.
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ka, das weniger als 100 km entfernt war,
und auch nach Auschwitz. Im Februar
1943 wurde bewaffneter Widerstand in
einem furchtbaren Gemetzel niedergeschlagen. Am 15. Oktober 1967 liest
Gesine Cresspahl in der Zeitung vom
Selbstmord eines Heinrich Schneider
in einer Gefängniszelle in Wuppertal.
Schneider war „angeklagt der Verbrennung von 800 polnischen Juden in einer
białystoker Synagoge im Jahr 1941“ (JT
177). Er und seine Mittäter trieben die
Juden in die Synagoge, verschlossen die
Türen, gossen Benzin durch die Fenster
hinein und warfen dann Handgranaten
auf ihre Opfer. Zur selben Zeit, als Gesine von diesem Wuppertaler NS-Prozess
las, habe ich bei einem ähnlichen Prozess in Kiel regelmäßig zugehört. Es gab
immer nur wenige Zuhörer.
Außer Białystok kommen Polen und
Polnisches bei Johnson und in den Jahrestagen so vor, wie es seinem zeitgeschichtlichen Denken und Schreiben entspricht.
Seinen Geburtsort an der Dievenow in
Pommern hat er, politisch korrekt, meist
neben dem deutschen auch mit dem polnischen Namen benannt, den das Städtchen Cammin seit 1945 trägt: Kamień
Pomorski, ebenso den Ort bei Poznań,
an dem man ihn als Zehnjährigen auf
eine Nazi-Heimschule gegeben hatte:
Kosten, polnisch Kościan. Bei der Fahrt
dorthin im Sommer 1944, wahrscheinlich mit der Bahn, wird er auch durch
Posen gekommen sein, die Rückreise im
Januar 1945 verlief vermutlich anders. In
den Jahrestagen kommen Polen und Warschau auf beiden Zeitebenen markant
vor, als die Orte der Vernichtung und
anderer Verbrechen Nazi-Deutschlands,
denen z. B. ein Dr. Rydz, Marie Cress

pahls Arzt in New York, entronnen ist
(JT 594) und an denen Gesine Cresspahls
Gneezer Mathematiklehrer als Wehrmacht- oder sogar SS-Soldat 1942/43 in
Warschau beteiligt war (JT 1817). Auf der
Gegenwartsebene von 1967/68 erscheint
Warschau wiederholt einerseits als kommunistischer Herrschaftssitz, nach dem
der Pakt benannt wurde, dessen Vertreter
sich dort im Juli 1968 über die militärische Zerschlagung des ‚Prager Frühlings’
beraten, andererseits als Schauplatz von
Studentenprotesten, die vom repressiven
Regime mehr Demokratie einfordern.
Eine Klammer ergibt sich zwischen beiden Erzählebenen dadurch, dass, wie
Johnson ausdrücklich hervorhebt, das
kommunistische Warschauer Regime die
Proteste auf antisemitische Weise diffamiert
(JT 878).
Uwe Johnsons einzigartig gewissenhaftes zeitgeschichtliches Erzählen wäre
weniger kunstvoll und weniger ansprechend, für mich zumindest, wäre es nicht
gleichzeitig ein ausgesprochen regionalistisches Erzählen, ein Erzählen von
Menschen mit ihren unterschiedlichen
Nachbarschaften,10 ihren Lebensgebieten, wie Johnson sagt, ihrer Heimat. Und
das ist bei den meisten Mecklenburg. Wie
Johnson von dem Land Mecklenburg
erzählt, das hat mehrere Dimensionen,
mindestens drei, und erst alle zusammen
machen die besondere Physiognomie
dieser erzählten Landschaft aus. Mit
der Faszination von Johnsons Kunst,
‚Menschenlandschaften’ – der Titel eines Hauptwerks des großen türkischen
10
Norbert Mecklenburg: Nachbarschaften
mit Unterschieden, München 2004.
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Schriftstellers Nazim Hikmet – darzustellen, hatte einst meine Johnson-Lektüre begonnen, und darauf möchte ich hier
abschließend zurückkommen.
Drei Dimensionen erzählter Landschaft: Das eine ist eben die lebensgeschichtliche Dimension. Heinrich
Cresspahl, geboren im ‚Dreikaiserjahr’
1888, aufgewachsen als armer Stellmachersohn auf einem adligen Gut in der
Nähe der Müritz und dann als Tischlerlehrling in Malchow, hat zwar ein nüchterneres, aber nicht minder intensives
Verhältnis zu dieser Landschaft als seine
in New York lebende heimwehkranke
Tochter Gesine: Die Müritz – so sagt sie
– „zwanzig Kilometer Blick über Wasser,
den im Dunst zum Himmel verwischten
Horizont, die scharf heranspringenden
Baumkanten des östlichen Ufers, Sonnenbahnen, abgelenktes Licht auf dem
Wasser, das in der Ferne den Booten und
Dampfern einen silbernen Strich unterzieht und sie schweben macht – es ist eine
Sicht auf die Natur, ein Umgang mit ihr,
die wären ihm ungenau erschienen. Aus
Seen holt man Fische.“11 Heinrich wird
als Junge aus Bauernteichen Karauschen
geholt haben, „Krutschen mit Maibutter
waren eine Tracht Prügel wert.“ Dazu
passt haargenau der Spruch: „Wat kümmert mi, wat achter mi passiert, säd de
Jung, as hei Släg’ kreeg.“12 (Was kümmert
mich, was hinter mir passiert, sagte der
Junge, als er Schläge kriegte.)
11
Uwe Johnson: Heute Neunzig Jahr, hg.
v. Norbert Mecklenburg, Frankfurt am Main
1996, S. 17; Neuausgabe mit Fotos von Rafał
Leszczyński, Berlin Warszawa 2009, S. 20. – Eine
polnische Übersetzung von Katarzyna Śliwińska ist in Vorbereitung.
12
Ebd., S. 22, Neuausgabe S. 26.
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Es gibt in den Jahrestagen eine sehr anrührende Passage über Heinrich Cress
pahls Beziehung zu seinen Lebensgebieten in Mecklenburg, eine Passage, die
auffällig von der sonstigen, scheinbar
kühlen Nüchternheit abweicht, die an
Cresspahls Beziehung zu heimatlichen
oder fremden Orten und Landschaften
herausgestellt wird. Diese Passage findet
sich in dem Kapitel über seinen qualvollen Marsch als schon im Untersuchungsgefängnis übel zugerichteter Häftling
der Sowjets ins KZ Fünfeichen im Februar 1947. Auf diesem Marsch quer durch
Mecklenburg ziehen die Orte seiner Lebensgeschichte nebelartig an dem total
Erschöpften vorüber und wecken schemenhafte Erinnerungen in ihm. Schwerin, Rabensteinfeld, Crivitz, Mestlin, die
Abzweigung nach Sternberg und Wismar
und nach Jerichow, seinem längsten und
letzten Lebensort.
Und Cresspahl sieht noch einmal
Malchow am See, die Stadt seiner Jugendjahre und seiner ersten Liebe, die
gewaltsam unterbunden wurde, weil der
arme Lehrling nichts mit der Enkelin
des wohlhabenden Meisters haben durfte: „Höltentüffel und Schauh“, so heißt
es, Holzpantoffeln und Stadtschuhe,
die passen eben nicht zusammen. Wie
im Traum „trat er noch einmal ein in
den Sommer 1904, mit den übers Wasser
schaukelnden Liedern des Seecorsos am
Freitagabend, kam ins Volksfest auf dem
Kinderplatz den ganzen nächsten Tag,
da blies das Musikkorps der Parchimer
Dragoner in den bunten Märchenuniformen und ritten drei Reiter zum Tore hinaus, mitten im behaglichen Gewimmel
der Toten stand ein Junge mit der Tochter des Meisters zwischen der Lindenal-
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lee und den großen leinenen Zelten, von
allen gesehen, von Niemand entdeckt,
dat du min Leewsten büst un hest man
kein Geld, Höltentüffel und Schauh“
(JT 1286). Diese Passage ist lyrisch dicht,
geradezu leuchtend gestaltet, zugleich
ist sie zusammenmontiert aus exakten
Details regionaler Kulturgeschichte. Das
ist charakteristisch für Uwe Johnsons Erzählkunst.
Mit der lebensgeschichtlichen Dimension der Landschaft eng verbunden
ist die sozialgeschichtliche, die Johnsons
Erzählen immer im Blick hält. Das vor
allem macht seinen Realismus aus. Eine
Landschaft verstehen heißt ja nicht nur
ihre geographische Oberfläche wahrnehmen, sondern gewissermaßen in ihrer
Physiognomie lesen, sie nicht nur als
Natur, sondern auch als Kultur- und Geschichtslandschaft erkennen. Wenn man
die weiten Flächen und Schwünge der
nord- und ostelbischen Hügellandschaft
ansieht, sollte man sie auch entziffern lernen als geformt von Jahrhunderte langer
Adelsherrschaft – eine sozialgeschichtliche Gegebenheit, die in der polnischen
Literatur eine noch viel größere Rolle
spielen dürfte; ich denke z. B. an den großen Roman Ruhm und Ehre von Jarosław
Iwaszkiewicz. Liest man die Jahrestage,
so übt man sich in solch einer sozialen
Entzifferung: wie des Straßenbildes der
Metropole auf der New-York-Ebene so
der historischen Landschaft auf der Jerichow-Ebene. Der überwiegend stockreaktionäre mecklenburgische Adel, die Bülows, Plessens, Maltzahns, Bobziens und
Rammins, die Lüsewitz und Lassewitz
bekommen ihr Teil ab. Mit ihrem festen
Glauben daran, dass unser Herrgott bei
der Erschaffung der Welt mit Mecklen-

burg angefangen, auch wohl das Paradies
dort lokalisiert habe, sowie mit ihrem
Ersten Verfassungsgrundsatz: „Dat bliwt
allns so as dat is“ (Das bleibt alles so, wie
es ist) war ja diese Sippschaft besonders
verantwortlich für die Zurückgebliebenheit des Territorialstaats Mecklenburg
als die „komische Figur“ (JT 839) in
Europa, wie Fontane ihn genannt hatte.
Bismarck hatte erklärt, er werde im Falle
eines Weltuntergangs nach Mecklenburg
übersiedeln, dort treffe alles dreihundert
Jahre später ein.13
Jerichow war noch zu Anfang der
dreißiger Jahre – so heißt es zu Anfang
der Cresspahl-Saga – ein Landstädtchen
zwischen Lübeck und Wismar, das „gehörte der Ritterschaft, deren Güter es
umgaben.“ Diese Ritterschaft „hatte den
Bauern, die das Land urbar gemacht hatten, ihre Höfe genommen“ und sie leibeigen gemacht, und das Fürstenhaus hatte seinen Segen zu diesem Raub gegeben.
Im Jerichower Winkel „regierte der Adel,
Arbeitgeber, Bürgermeister, Gerichtsherr
über seine Tagelöhner, als Raubritter berühmt geworden, als Unternehmer wohlhabend.“ (JT 31) Diese Passage ist sehr
charakteristisch für Johnson Erzählen,
das, solidarisch mit den kleinen Leuten,
die sozialgeschichtliche Dimension einer Landschaft unbestechlich nüchtern
herausarbeitet.
Diese kunstvolle Nüchternheit des Erzählens bleibt der naiven Nüchternheit
Heinrich Cresspahls verwandt, der in
seiner Jerichower Heimat bei aller intensiven Nachbarlichkeit bis zu seinem Tod
als Fremder lebt und über den es einmal
13
Johnson: Heute Neunzig Jahr, S. 10, Neuausgabe S. 11.
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sehr nüchtern heißt: „Die Fremde war
immer gut für ihn gewesen, wenn auch
nicht zu ihm.“ (JT 402) Bei aller Nüchternheit jedoch eröffnet sich in Johnsons Meisterwerk immer wieder, wenn
auch nur sparsam angedeutet, noch eine
dritte Dimension von Landschaft auf,
die Gesine in ihrer nostalgischen Sicht
niemals vergessen kann: die ästhetische
Dimension, die Schönheit ihrer Heimat an der Ostsee, die gelegentlich mit
jener utopischen Aura aufleuchtet, auf
die Ernst Blochs berühmte Definition
von Heimat zielt: „was allen in die Kindheit scheint und worin noch niemand
war.“14 Einmal heißt es in den Jahrestagen

poetisch, anspielungsreich und treffend:
Das „schwingende Land, es hat geleuchtet aus der Ferne“ (JT 1776). Ist das etwa
ein Satz, der die Unmöglichkeit von Heimat behauptet? Ich glaube nicht. Eher
ein Satz, der einen Satz des österreichischen Provinzkindes, Auschwitz-Überlebenden und Brüsseler Weltbürgers Jean
Améry bestätigt, nämlich den Satz, der
den Schluss seines Essays Wieviel Heimat
braucht der Mensch? bildet: „Es ist nicht
gut, keine Heimat zu haben.“15

Vgl. Mecklenburg: Erzählte Provinz, S.

15
Jean Améry: Jenseits von Schuld und Sühne, München 1988, S. 59-80.

14

215 f.
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Eseistyczne autokreacje
Horsta Bienka
Proces autoidentyfikacji oraz światopogląd są zawsze pochodną doświadczeń
osobistych, przy czym każde z nich urasta z czasem do rangi trwałego paradygmatu myślowego i składnika tożsamości
człowieka. Elementy tak powstałej matrycy odniesień biograficznych są zawsze
„rodzajem społecznie wykreowanej,
w określonym momencie historycznym,
interpretacji rzeczywistości, na którą jednostka natrafia i w ramach której (…)
konstruuje swój obraz świata i swoją tożsamość”1. Nie ulega zatem wątpliwości,
że biografia spinająca skomplikowane
wydarzenia historyczne, zróżnicowane
czynniki społeczne oraz wielość doświadczeń egzystencjalnych, oferuje płodne
podłoże refleksji osobistych. Innymi
słowy światopogląd, czy sposób autokreacji są wymierne do skali i repertuaru doświadczeń personalnych.

1
Gałdowa A. (red.), Tożsamość człowieka.
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Kraków 2000, s. 201. Światopogląd wyrażany
jest często poprzez literaturę, sztukę czy nawet
teksty publicystyczne, które udzielają odpowiedzi na nurtujące ludzkość zagadnienia: kwestię
obrazu świata i życia. U podstaw tak pojmowanego światopoglądu stać musi doświadczenie
życiowe, ponieważ obydwa zagadnienia są niejako efektem kształtowania się doświadczenia
życiowego.

W przypadku Horsta Bienka mówić
można o osobliwym charakterze przeżyć,
które przekładają się na równie wyjątkową realizację literackiej koncepcji siebie.
Determinantami jego postawy są naturalnie przełomowe momenty w życiu, które
zyskały z czasem wymiar egzystencjalny
i nasycony emocjonalnie, ale jednocześnie pozbawiły pisarza skłonności do
nadmiernego egocentryzmu i natrętnej
ignorancji. Tego typu ambiwalencja jest
właśnie wynikiem osobliwych elementów biograficznych i osobowościowych
autora, który – jak twierdzi Marek Kryś –
„więcej wycierpiał i więcej zrozumiał niż
większość wypędzonych”2.
Zdecydowanie najwyższy poziom autokreacji twórczej Bienek osiągnął w tekstach zebranych w tomie Stopniowe zamieranie krzyku, które notabene znakomicie
wpisują się w standardy eksperymentalnego w swej istocie eseizmu. Balansują
one pomiędzy indywidualnym doświadczeniem własnej psyche, filozoficznym
i refleksyjnym poszukiwaniem ducha
2
Kryś M., „Pierwsza pol(s)ka”? Kontrowersje wokół pierwszego tomu górnośląskiej tetralogii wśród śląskiego ziomkostwa w Niemczech.
W: Szewczyk G., Wiatr M. (red.), Obraz Górnego
Śląska i fenomen granicy w twórczości Horsta
Bienka. Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej,
Gliwice – Opole 2003, s. 34
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czasu a zapisem rozważań kulturowoartystycznych. Pisarz z powodzeniem
realizuje tam założenia tego gatunku,
skrzętnie kreśląc bilans swojego życia.
Jego eseistyczne projekcje stają się „formą „ciała i krwi”, „formą egzystencji,
formą (…) wewnętrznego życia”3. Znajdujemy tu niemal wszystkie klasyczne
właściwości eseistycznej praktyki: „badanie, rozważanie, rekontekstualizacje,
dygresyjność, zmiany przedmiotu rozważań”, „myślenie uskokami”, „mnożenie niekongruencji”4, dialektykę wiedzy
i domysłów, refleksji i krytyki, racjonalności i uczucia5. Centralną kategorią jest
natomiast eksperyment – eksperymentowanie z samym sobą, z formą kompozycji i struktury tekstu.
Całość tworzy cykl pięciu esejów, nazwanych przez autora „okrążeniami”.
Pierwszy porusza się w płaszczyźnie przerwanego nagle dzieciństwa, drugi zyskuje wymiar artystyczno-ideowy, kolejny
stanowi studium ideologii i zniewolenia,
czwarty to szkic o istocie wolności, korowód ten zamyka aktualna projekcja przestrzeni dzieciństwa. Rozważania przerywają często łańcuchy skojarzeń, wolnych
adnotacji, stwierdzeń, cytatów, aforyzmów bądź fragmentów wierszy. Wszystkie te zabiegi przynależą do tej kategorii
gatunkowej6, a jednocześnie dają namacalne świadectwo jego psyche. Wybrana
przez pisarza tematyka nie pozostawia
wątpliwości, że mamy do czynienia z sze3
Sendyka R., Nowoczesny esej. Studium
historycznej świadomości gatunku. Universitas,
Kraków 2006, s. 37
4
Tamże, s. 38
5
Zob. Auer A., Die kritischen Wälder. Ein
Essay über den Essay. Mitteldeutscher Verlag,
Halle 1974, s. 64, 145
6
Zob. Tamże, s. 111, 138, 155
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regiem filozoficznych, osobistych, autobiograficznych, miejscami krytycznych7
esejów o charakterze quasi-pamiętnikarskim. Sposób wypowiedzi potwierdza tę
konstatację. Autor czyni rozrachunek
z własną osobą w bardzo ciekawy sposób
– czasem z dystansem używa trzeciej osoby, a czasem wypowiada się w ściśle osobistym tonie (w pierwszej osobie). Taka
taktyka jest odpowiedzią na wyzwania
‘eseizmu’. Niemiecka pisarka Annemarie
Auer zastanawiała się swojego czasu nad
tym, w jaki sposób eseista może osiągnąć
złudzenie obiektywizmu w rozrachunku
i oglądzie własnej osoby. Jej zdaniem nieodzowne wydaje się być w takim wypadku przyjęcie roli zewnętrznego świadka
– obserwatora8. Bienek znakomicie wywiązuje się z tego zalecenia, jednocześnie
będąc świadomym problematycznego
charakteru obranej stylizacji:
„Co to jest? Autobiograficzne hasła, ułamki, fragmenty. Ktoś mówi o sobie, używając trzeciej osoby. Ktoś opowiada swoją
historię, podając ją jako historię kogoś
innego. Opowiadając tworzy inną osobę,
będąc nim samym – narratorem”9.

Pisarz celowo wybiera taką właśnie
kreację, ponieważ pozwala ona zatuszować jego własne obawy przed „mówieniem
o sobie, opowiadaniem o swoich przeżyciach”10. Pod powierzchownym dystansem,
7
W niektórych fragmentach Horst Bienek
wypowiada się na temat sztuki i wyselekcjonowanych przez siebie pisarzy (m.in. Adama Zagajewskiego, Stanisława Wygodzkiego, Witolda
Gombrowicza).
8
Por. Auer A., Die kritischen Wälder…,
op. cit., s. 82
9
Bienek H., Stopniowe zamieranie krzyku, Wokół nas, Gliwice 2000, s. 11
10
Tamże, s. 11
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brakiem zaangażowania i ingerencji
w przekazywane treści ukrywa się jednak
rzeczywista twarz pisarza i człowieka.
Wewnętrzna blokada, lęk przed maksymalizacją własnego ‘Ja’ nie pozwala mu
mówić wprost o sobie. Stylizacja narratorska jest wyrazem pokornego dystansu
wobec własnej biografii.
Nieco inny charakter ma zbiór Stopniowe zadławianie krzyku i inne eseje. Choć
miniatury te stanowią pewną linię kontynuacyjną osobistego rozrachunku,
to ich forma jest nieco inna. Dominuje
w nich ton autobiograficzny i zindywidualizowany, zorientowany na formę
„ja”. Każdy jest też opatrzony osobnym
tytułem. W tym wypadku są to wciąż eseje autobiograficzne (O celi) lub krytycznoestetyczne (The Artist`s Hand). W podobnym osobistym tonie utrzymane są inne
wypowiedzi-szkice: O mnie samym (Über
mich selbst), Wspomnienie szczęścia (Erinnerung
an das Glück).
Z kart bienkowskich esejów wyłania
się jego spójny autoportret, na który składają się artystyczne, charakterologiczne
i aksjologiczne komponenty. Rozważania i autodygresje prowadzone są tam na
dwóch pułapach percepcyjnych.
Pierwszy obejmuje warstwę ściśle autobiograficzną na poły dokumentatorską, której filarami stają się konkretne
etapy życia pisarza, łańcuch kolejnych
zdarzeń komponujących się w prywatną historię. Wyczytujemy z jego notatek
konfiguracje więzi rodzinnych, na które składały się głębokie relacje z matką
i poczucie wyobcowania wobec władczej
postaci ojca. To zapis kolejnych sytuacji,
wydarzeń, epizodów przewijających się
niczym obrazki w kalejdoskopie, które
w efekcie budują kompleksową scenerię

jego biografii. „Brudna, leniwie płynąca Kłodnica”, „ulica Bergwerkstrasse”,
„most Hindenburga”, „dworzec towarowy”, „Berliner Ensemble Brechta”, prywatny
Archipelag Gułag i wreszcie przestrzeń monachijska wyznaczają punkty odniesienia drogi
życiowej Horsta Bienka. W ramy swojego życiorysu wpisuje on także kolejne
pożegnania: braci udających się na front,
przedwcześnie zmarłej matki, rodzimej
topografii, przyjaciół – artystów.
Drugi pułap, zdecydowanie bardziej
twórczy, utrzymany w konwencji sensualno-filozoficzno-refleksyjnej, jest zogniskowany wokół kontemplacji własnego
‘Ja’, oceny i zdefiniowania swojego miejsca w świecie. To intymny, spersonalizowany zapis kondycji duchowo-mentalnej
pisarza, jego artystycznych fascynacji,
krystalizowania się zrębów filozofii życiowej oraz przejaw samoświadomości.
To właśnie ta warstwa analizy jego twórczości eseistycznej ukazuje mechanizmy
poszukiwania sensu własnej egzystencji.
Diagnoza ta dotyczy zarówno miniatur
opublikowanych w zbiorach Stopniowe zamieranie krzyku, Stopniowe zadławianie krzyku i inne eseje, jak również pojedynczych
szkiców rozsianych po publikacjach periodycznych11. Każdy kolejny tekst przy11
Badanie objęło również następujące tytuły: Abschied von der Kindheit. �������������������
Deutsches Allgemeines Sonntagsblatt nr 24, 12.06.1988; Auf der Suche
nach der Kindheit. Frankfurter Allgemeine Magazin 29.09.1989; Das Lied von der langen Kapitulation. Süddeutsche Zeitung nr 103, 4-5.05.1985; Die
Witwen meines Vaters. Frankfurter Allgemeine Zeitung nr 193, 20.08.1988; Erinnerung an das Glück.
Frankfurter Allgemeine Magazin, 6.10.1989; Essay von Horst Bienek. W: Schlesischer Bilderbogen.
Siedler Verlag, Berlin 1986; Über mich selbst. (Horst
Bienek stellt sich als neues Mitglied der Akademie für
Sprache und Dichtung vor). W: Deutsche Akademie
für Sprache und Dichtung. Jahrbuch 1971
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wodzi zapis stanów emocjonalnych, daje
namiastkę ewolucji poglądów i progresu
duchowego, odsłania mechanizmy tworzenia się podwalin pod zwarty system
aksjologiczny. Pisarz odkrywa kolejne
twarze: dziecka „uwikłanego między katolicyzmem, seksualnością i faszyzmem12”;
człowieka przedwcześnie dojrzałego;
buntowniczego artysty, upodlonego
więźnia politycznego, złaknionego wolności hedonisty, nihilisty i sceptyka,
fenomenologa i egzystencjalisty, twarz
wykorzenionego emigranta. Pozostaje
to w ścisłym związku z wielokrotnymi
w jego biografii ‘sytuacjami przejścia’,
w których „przeżył coś, co nazwać można przerwaniem życiorysu i normalnego rozwoju duchowego”13. Chodzi tu
o wielokrotne inicjacje kolejnych stacji
życiowych. U Bienka rozwój emocjonalny i poznawczy – czego on jest w pełni
świadomy – dokonuje się niejako trybem
skokowym, wykazując przy tym odstępstwo od zwyczajnej ciągłości doznań
i doświadczeń. Momenty przełomowe
stanowią kolejno koniec jednego cyklu,
a początek nowej odmiennej drogi życiowej. Biografia pisarza jest zdeterminowana przez nagłe, gwałtowne wydarzenia
(skoki), będące jednocześnie fazami jego
przyspieszonego dojrzewania. Sam autor
w opublikowanym w 1987 roku zbiorze
eseistyki nazywa kolejne stopnie rozwoju
poznawczego okrążeniami. Pierwszy etap
obejmuje lata skróconego dzieciństwa –
12

s. 6

Bienek H., Stopniowe zamieranie ..., op. cit.,

13
Szewczyk W., Posłowie do: Brzozy i wielkie piece. Dzieciństwo na Górnym Śląsku. Wydawnictwo „Wokół nas”, Gliwice 1991, s. 88
Szewczyk wspomina jednak tylko o dwóch cezurach biograficznych w 1944 i 1951 roku.
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ciężki wypadek, w międzyczasie utrata
matki. Po tym przychodzi gwałtowny
skok – epizod ucieczki, po którym następuje inicjacja okresu poczdamskiego, kolejnym etapem jest aresztowanie i zsyłka
do obozu pracy, gdzie przez cztery lata
pisarz usiłuje poskładać życie na nowo.
Amnestia przynosi następny ‘początek’
biograficzny.
Ta swojego rodzaju dialektyka czasu
wyznacza tor jego całego życia, warunkuje przyspieszony rozwój emocjonalny,
a pośrednio wpłynie również na poglądy
i obierane wzorce. Być może doświadczenie egzystencjalnego trybu skokowego zadecydowało również o wyborze konwencji łazarzowej w twórczości literackiej14.
Według tej stylistyki osoby poruszają
się gwałtownymi ruchami, są rozdarte
między poszczególnymi wydarzeniami.
O podobnym schemacie biograficznym
Bienek pisał w odniesieniu do Canettiego15, dostrzegając w tym po prostu znamię konkretnego czasu, właściwego całej
wojennej generacji:
„to, że moja biografia jest dość niezwykła,
a dokładniej biorąc: była niezwykła, należy przypisać epoce. Nie widzę w tym ani
zasługi, ani straty. Dopatruję się w tym raczej intensywnego procesu uczenia się”16.

14
W tej konwencji powstała powieść „Cela“.
Bienek pisze o tym w esejach monachijskich.
Zob. Bienek H., Stopniowe zadławianie krzyku i inne
eseje: mowa a współczesna emigracja, monachijskie wykłady z poetyki. WIR – Polsko-Niemieckie Towarzystwo Literackie, Berlin 2001, s. 100
15
Por. Bienek H., Die Zeit entlässt uns nicht.
Rede auf den Preisträger. Deutsche Akademie für
Sprache und Dichtung, Darmstadt, Jahrbuch
1972, s. 46
16
Bienek H., Stopniowe zamieranie …, op. cit.,
s. 79
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Jego zdaniem miliony przeżyły dramat zniewolenia wskutek ślepoty politycznej narodowego i realnego socjalizmu. Jego doświadczenia nie są zatem
niczym niezwykłym. Sytuacja celi, emanacja siły i przemocy stały się po prostu
stygmatem XX stulecia.
Powyższy cytat jest jednocześnie potwierdzeniem postawionej wcześniej
tezy o ambiwalentnym sposobie odczytywania własnej biografii (zawieszenia
między indywidualizmem a uniwersalizmem). Poddając analizie własny los Bienek nie szuka w nim znamion oryginalności, ale korelacji wobec pokrewnych
z natury doświadczeń. Dlatego bacznie
śledzi biografie pisarzy – emigrantów,
z zaangażowaniem wypowiada się także
na temat prześladowanych przez ideologie intelektualistów17. Fundamentem
jego zindywidualizowanych działań
i twórczości jest zawsze wspólnota empiryczno-duchowa, paralelna do jego życia.
Pod żadnym względem nie można więc
go nazwać egocentrykiem! Nie próbuje
rozpowszechniać własnych opinii, raczej
stara się przedłożyć czytelnikom określony paradygmat życiowy. „Jakaż hybris,
chcieć narzucić innym własne, prywatne przeznaczenie (…) w tym, co indywidualne, chciałem
pokazać to, co uniwersalne”18 – napisze w jed17
Na kartach „Stopniowego zamierania
krzyku” autor wymienia szereg malarzy, literatów, filozofów, z którymi czuje się związany
powinowactwem losu wygnańca – eremity. Są
wśród nich: Michaił Bułhakow, Borys Pilniak,
Osip Mandelsztam, Ota Filip, Milan Kundera,
Eduard Kuzniecow oraz Polacy: Tadeusz Nowakowski, Jerzy Kosiński, Leszek Kołakowski, Andrzej Szczypiorski, Witold Gombrowicz. Wielu
z nich poświęca dłuższe akapity.
18
Bienek H., O celi. W: Bienek H., Stopniowe zadławianie ..., op. cit., s. 98 i n.

nym z esejów. Każda wypowiedź ma więc
odzwierciedlać ogólną biedę ówczesnego
czasu, przekazać jak najbardziej obiektywny ogląd przeszłości, nie zaś jednostkowy, prywatny los. W kontekście wypowiedzi osobistych w centrum uwagi
będzie raczej powolne dojrzewanie emocjonalne, intelektualne i duchowe, ale zawsze o znaczeniu ogólnoludzkim:
„Przejścia. Ambiwalencje uczuć, pochodzenia, charakteru, języka. Także w duszy.
Nie bez powodu czas dojrzewania jest tym
czasem, który chcę ciągle opisywać”19.

Choć eseje jego są nasycone indywidualizacją twórczą, nie ma w nich przejawów megalomanii i spotęgowania ‘ego’.
Pisarz usiłuje raczej spojrzeć na swoje
doświadczenia przez pryzmat obiektywnego obserwatora – świadka historii.
Na dotkliwe doznania nakłada powłokę normalności i wpisuje je w kontekst
ogólnoludzki. Wobec tego nie dziwi
fakt, że w swoim poczuciu wyobcowania
i dezintegracji wewnętrznej dostrzeże
podobieństwo, a nawet powinowactwo
duchowe wobec społeczności Europy
Środkowo-Wschodniej, definiowanych
przez doświadczenie zniewolenia, ucisku
i emigracji. Stąd też chętnie deklarowana
zażyłość ze środowiskiem uchodźców ze
Wschodu. Niezaprzeczalnym potwierdzeniem tej literackiej kreacji są jego słowa opublikowane na łamach Frankfuter
Rundschau:
„,od razu znajduję wspólny język z człowiekiem jak Ota Filip, który urodził się
trzydzieści kilometrów od Gliwic, w Ostrawie i tam też został wychowany w innym
19
Bienek H., Opis pewnej prowincji. Wydawnictwo Atest, Gdańsk 1994, s. 64
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języku (…) Taką spontaniczną sympatię
rzadko odczuwam wobec pisarzy, dorastających na Zachodzie”20.

Eseje Bienka są pewnego rodzaju aktem zrozumienia siebie, nawiązania łączności z bolesnymi zrządzeniami losu.
Nie próbuje on niczego na siłę zmieniać w swoim życiu, każdą okoliczność
przyjmuje z godnością, chociaż dusza
i umysł mają prawo się buntować. Daleko mu do rozognionych tonów wypowiedzi Związku Wypędzonych, nigdy
nie wypowie słowa żalu i skargi – będzie
raczej świadomy grzechu brzemiennej
w skutkach ideologii nazistowskiej. Każde doświadczenie – zmianę we własnym
systemie normatywnym będzie on nazywał sytuacją graniczną: „Granicą jest to, co
w człowieku wyciska piętno. Bardzo głębokie,
aż na jego podświadomości”21. Takie rozumowanie przypomina częściowo filozofię
Jaspersa, który twierdził: „Sytuacjami
granicznymi nazywam taki stan, że nie
mogę żyć bez walki i cierpienia, że nieuchronnie biorę na siebie winę, wreszcie,
że muszę umrzeć. (...) Są jak mur, o który uderzamy, o który się rozbijamy. Nie
potrafimy ich zmienić, lecz zaledwie naświetlić”22. Za pośrednictwem utworów
eseistycznych topos granicy otrzymuje
zatem nowe – egzystencjalne znaczenie.
Dotychczas w odniesieniu do dorobku
pisarza podkreślano jej znaczenie przede
wszystkim jako elementu geograficzne-

20
21

s. 39

Tamże. Tłumaczenie własne
Bienek H., Opis pewnej prowincji…, op. cit.,

22
Jaspers K., Philosophie: Band II. Existenz
-Erhellung. Springer Verlag, Berlin – Heidelberg
– New York 1973, s. 203. Tłumaczenie własne.
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go, topograficznego, narodowo-tożsamościowego, społecznego23.
Pierwszą granicą w rozwoju Horsta
Bienka staje się okres dzieciństwa, od
którego nigdy nie chciał i nie mógł się
uwolnić. Wprawdzie początkowo usiłował szczelnie zaryglować własną psychikę przed napływem dziecinnych wspomnień, przez wiele lat tkwiły one ukryte
pod skorupą obojętności, a wskrzeszanie
ich literacką dłonią za bardzo tchnęło pisarzowi „stęchlizną i nostalgią, polityczną zuchwałością i tanim regionalizmem”24. Dopiero drobny epizod podczas konferencji
w Massen25 uświadomił mu, jak bardzo
uwiera go własna biografia. W eseju do
zbioru zdjęć Urszuli Ebell-Schwager pisze o tym wydarzeniu i emocjach, jakie
mu towarzyszyły:
„(…) stało tam dwóch mężczyzn, rozmawiali głośno, kłócili się, tak, czasem
wręcz pokrzykiwali: i to słowami mojego
dzieciństwa, w tej samej intonacji. Była to
ta sama muzyka. (…). Nagle poczułem,
że stamtąd pochodzę. Oto moja geneza,
moje dzieciństwo, moje poznawanie świata”26.
23
Zob. Jurczyk E., „Granica piętnuje, głęboko, aż do pokładów podświadomości…”. Topografia górnośląskiego pogranicza w „Pierwszej
polce” Horsta Bienka: nazwy, miejsca, ludzie…
W: Szewczyk G., Wiatr M. (red.), Obraz Górnego Śląska i fenomen granicy…, op. cit., s. 25 i n.
24
Essay von Horst Bienek. W: Schlesischer Bilderbogen. ���������������������������������������
Siedler Verlag, Berlin 1986, s. 11 Tłumaczenie własne.
25
W 1967 roku Bienek odbiera w Düsseldorfie nagrodę promocyjną (Förderpreis zum
Andreas-Gryphius-Preis), a następnie bierze
udział w konferencji pisarzy, urodzonych na
terenie Niemiec Wschodnich. Przypadkowo jest
świadkiem rozmowy dwóch mężczyzn. Jeden
pochodzi z Gliwic, drugi z Zabrza. Zob. Essay
von Horst Bienek..., op. cit., s. 11
26
Tamże, s. 11 Tłumaczenie własne.
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Po kilkunastu latach życia na Zachodzie jest nagle przekonany, że jedynym
lekarstwem na chorobę wewnętrznego
wykorzenienia i duchowej bezdomności27 jest powrót do okresu dzieciństwa.
Ta diagnoza pozwala mu to na stopniowe odkrywanie własnego ‘Ja’, co prostą
drogą prowadzić musi do konfrontacji
z drzemiącym w nieświadomości materiałem. Z reminiscencji górnośląskich
uczynił też pewnego rodzaju misterium,
które niemal całkowicie zdominowało
jego późniejsze poglądy i pole konotacji
egzystencjalno-biograficznych.
Zdaniem Wolfganga Bittnera „tematyka Górnego Śląska posłużyła Bienkowi
nie tylko do zaspokojenia własnej ambicji pisarskiej i potrzeby samorealizacji artystycznej – ale może nawet w większym
stopniu stanowi ono – pewien rodzaj terapii. Mógł w ten sposób złagodzić traumę wypędzenia”28. Lektura twórczości
eseistycznej narzuca jeszcze jedną możliwą interpretację reminiscencji z lat dziecinnych. Potwierdza ona tezę na temat
terapeutycznej roli literackich refleksji,
które jednak mają także pomóc w przezwyciężeniu mechanizmów psychiki pisarza, mimowolnie narzucającej mu ten
właśnie etap życia. Jest to zatem pewnego
rodzaju zrozumienie siebie i samoobro27
W zbiorze esejów „Stopniowe zamieranie
krzyku”, utrzymanych w bardzo osobistym tonie, autor ma pełną świadomość swojej indywidualności, co wyraża właśnie manifestowaniem
własnego, intymnego świata. Bienek stwierdza
jednoznacznie, że „jego bezdomność, jego wygnanie znajdzie swoje miejsce w dzieciństwie”.
Zob. Bienek H., Stopniowe zamieranie …, op. cit.,
s. 72
28
Bittner W., Pisanie jako próba zachowania swojego heimatu. Śladami górnośląskiego
losu Horsta Bienka. W: Obraz Górnego Śląska
i fenomen granicy…, op. cit., s. 46

na przed natarczywymi nawrotami myślowymi, które otrzymują w ten sposób
nowy wymiar:
„Czy Gliwice są jeszcze moimi Gliwicami,
miastem mojego dzieciństwa, takim jak je
teraz opisuję? Wyszedłem z niego i jestem
dumny z tego, że z tymi książkami można
wędrować przez ulice, place i parki tego
miasta. A dzieciństwo zaczęło w moim
umyśle żyć swoim własnym życiem, wypełniło się innym duchem, żywi się teraz
wyłącznie fantazją”29.

Podobną tezę na temat literackiej autoterapii (arteterapii) Bienka postawił
Walter Hinck. W rozmowie z pisarzem
stwierdził, że „właśnie mowa dla niego
jest spadochronem, który pozwala mu
stawiać opór”, w niej „odkrywa (…) pewien instrument, w poezji zaś narzędzie,
mogące udzielić pewnego oparcia, a właśnie to oparcie oddziaływuje na czytelnika”30. Kluczowe miejsce zyskują w tym
kontekście szkice, ilustrujące wewnętrzne zmagania z sytuacją odosobnienia,
wygnania i zniewolenia, a sam pisarz nie
pozostawia żadnych wątpliwości na ten
temat: „być może pisanie o tym było dla mnie
też rodzajem autoanalizy”31.
Początek kolejnej granicy w procesie jego dojrzewania przychodzi wraz
z upadkiem Trzeciej Rzeszy. Na lata bezpośrednio powojenne przypadnie okres
adolescencji emotywnej pisarza, która
dokonuje się niejako metodą cesarskiego
29

s. 104

Bienek H., Opis pewnej prowincji …, op. cit.,

30
Słowa, moje spadochrony… Rozmowa warsztatowa Horsta Bienka i Waltera Hincka w Kolonii. W:
Bienek H., Stopniowe zadławianie …, op. cit.,
s. 88
31
Bienek H., O celi …, op. cit., s. 100
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cięcia. W ciągu jednego dnia przychodzi
gwałtowny wstrząs, a za nim otrzeźwienie i kres złudzeń:
„19 stycznia 1945 roku był dniem, w którym dojrzałem. Nasza klasa jechała tramwajem do Petersdorf, gdzie mieliśmy kopać nowe mogiły. Przed Germaniaplatz
tramwaj się nagle zatrzymał. ‘Przeszkodę’
stanowił pochód więźniów obozowych,
posuwający się w kierunku dworca; rozpoznaliśmy ich od razu po pasiastych ubraniach więźniarskich (…) nie jest dobrze,
kiedy dzieci dorastają, widząc jak Żydzi są
pędzeni ulicami i bici. Myślę, że to wywołało u mnie pewien kompleks“32.

Przemarsz tłumu zgnębionych, wychudzonych więźniów z Auschwitz
odsłania kurtynę prawdy i granicy między dziecięcymi domysłami a wiedzą,
stając się kluczowym doświadczeniem
w psychice młodego Bienka. Cień tamtego dnia będzie mimowolnie powracał
w jego wspomnieniach. Pozwoli mu to
na chłodny, neutralny osąd przeszłości
własnego kraju, którego nigdy nie będzie
miał zamiaru rozgrzeszać. Wiele lat później z pełną odpowiedzialnością i rozwagą właśnie Niemcom przypisze zapoczątkowanie infekcji ideologicznej, jaką
niewątpliwie stanowił pierwszy odruch
nazistowskiej odmiany totalitaryzmu.
W zbiorze esejów odważy się napisać bardzo wymowne słowa – głos krytyki, skierowany nie tylko pod adresem Rosjan,
ale również własnych rodaków33. Pisarz
32
Bienek H., Brief an einen Bremer Gymnasiasten. W: Kroneberg E. (red.), Als ich fünfzehn
war… Schriftsteller der Gegenwart erzählen.
Gütersloher Verlagshaus 1969, s. 46 i n. Tłumaczenie własne.
33
Zob. Bienek H., Stopniowe zamieranie …,
op. cit., s. 16
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czuje się skalany przeszłością zgotowaną
przez własny naród, która jednocześnie
determinuje obecny kształt rzeczywistości.
Począwszy od powojennego przerzucania odpowiedzialności za jego wychowanie, poprzez ucieczkę do NRD i nauki
u mistrza Brechta, aż po niewolę syberyjską kolejne lata pozwalają pisarzowi poznać mechanizmy działania zachowań
ludzkich, ale również wpływ ideologii
na ich psychikę. Jego zdaniem był to decydujący okres dla całego pokolenia lat
trzydziestych:
„Okres między 1946 a 1956 rokiem, uważany powszechnie za nowy polityczny
początek po wielkiej wojnie. Lata pięćdziesiąte. Niektórzy mówią, że stały się
one teraz znowu aktualne, są na nowo
odkrywane i analizowane. Nie wiem tego
i nie uważam za ważne, (…) Ważne wydają
mi się natomiast w sensie egzystencjonalnym. Ten okres pokrywa się z procesem
dojrzewania mojej generacji”34.

Bienek stwierdza, że jest to stanowcza granica między czasem naiwnej niewinności a ostrej lekcji życiowej, której
zalążkiem jest podwójny dramat: przesiedlenia i osadzenia w radzieckiej strefie
okupacyjnej.
Doświadczenie powojennej dyktatury radzieckiej, która tym razem bezpośrednio mierzy w jego osobę, stanie się
kolejnym krokiem w rozwoju autora.
Początkowo cieszy się względną wolnością, którą uosabia przejściowy chaos polityczny – Bienek postrzegał ten nieład
w sferze polityczno-normatywnej jako
kres wszystkich odgórnie wymaganych
34

Tamże, s. 22
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systemów wartości. Już wtedy dały o sobie
znać pierwsze symptomy jego buntowniczej postawy: „O tak byliśmy gniewni i krzykliwi, byliśmy nihilistami i egzystencjalistami,
ach byliśmy wszystkim, tylko nie socjalistami”35.
Z czasem ogarnęła go chorobliwa żądza
manifestacji wolności myśli i przekonań,
które próbował na różne sposoby ujawniać. Interesować go będzie wszystko, co
najmniej jednolite i szablonowe – pisać
i żyć będzie surrealistycznie – tego wymaga od siebie i swojego otoczenia. Będzie
czytał zakazane książki i czasopisma,
świadomie łamał zalecane reguły artystycznej i językowej poprawności36, wstępował do wszystkich ponadpartyjnych
organizacji, odwiedzał wystawy ekspresjonistów i surrealistów. „To była rewolucja.
Rewolucja widzenia, świadomości, poznania
(…) To nie był spór o kierunki estetyczne, jak
jeszcze w latach dwudziestych. A jakże, to była
walka polityczna”37 – w ten sposób określał
swoje ówczesne stanowisko. Wszystko po
to, by zaprotestować przeciw odgórnie
planowanej homogenizacji społeczeństwa, by wyrazić swoją odmienność i wolność. „Nikt w dzisiejszych czasach nie jest w stanie wyobrazić sobie takiej polaryzacji. Nie była
ona przecież tylko decyzją estetyczną. Stawała
się stanowiskiem politycznym”38. Taka będzie
też jego reakcja wobec wszechogarniającej maniery socrealistycznej. Stanie się
nieufny, kiedy tylko zauważy, że w miejTamże, s. 22
Od artystów wymagano wówczas twórczości utrzymanej w manierze socrealistycznej.
Formalnie charakter twórczości determinowały: konwencjonalne ujęcie tematu, utylitaryzm
i szablonowość. Zalecano również konkretną
tematykę robotniczą.
37
Bienek H., The Artist`s hand…, op. cit., s.
105 i n.
38
Tamże, s. 105
35
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sce starych zakazów pojawiają się nowe,
a kolejne warstwy społeczne poddawane
są rozmaitym szykanom.
Kluczowym filarem jego autoidentyfikacji staje się doświadczenie zniewolenia.
Workuta urasta do rangi znaku identyfikacyjnego i drogowskazu jego światopoglądu. Cztery lata w łagrze radzieckim
tworzą zasadniczy wyłom w jego systemie wartości. Wszystkie ideały etyczne,
w które wierzył, w jednej chwili stają się
ulotne i złudne. Autor przeżywa dramat
zorganizowanego systemu represji, którego poszczególnymi stacjami są „cela,
obóz, katorga, Archipelag Gułag”39. Zderzenie
z bezduszną machiną polityczną, która
tym razem skierowana jest przeciwko
niemu, ujawnia bezradność ludzką wobec apriorycznie ustalonego scenariusza
postępowania sądowego. To bezwolne
popadanie w tryby polityczne podważa
sens i zasady jakiegokolwiek systemu.
Miejsce idealisty zajmuje nowy, sceptyczny obserwator:
„W jego wnętrzu rósł twardy kamień.
Rósł i rósł. Jeszcze zanim sąd opuścił salę,
aresztant był już całkiem skamieniały.
(…) Potrwało trochę, zanim poczuł, że
oddycha, że jego serce bije, a krew krąży
w żyłach. Ten kamień został w nim długo,
prawie na trzy dziesięciolecia”40.

Rozbudowany i nieprzewidywalny
system represji, pogrywający niewinnie
oskarżonym człowiekiem, wzbudził
w nim apatię polityczną i niewiarę w sprawiedliwość. Szybko dostrzegł, w jak bezduszny sposób zakpił sobie z niego los.
Rzeczywistość, w którą wierzył, nie ma
s. 9

39

Bienek H., Stopniowe zamieranie…, op. cit.,

40

Tamże, s. 49

73

Rozważania literackie
zatem racji bytu. Nie ma już miejsca na
ideały, ponieważ rzeczywistość przyniosła zbyt wiele rozczarowań: „Stało się jasne:
pomylił się, dał się zwieść, miał za wiele zaufania do siebie samego, do przyjaciół, do swojej epoki; ta epoka go nie przyjęła, nie była tą epoką;
czekał na inną”41.
Ekstremalne warunki zniewolenia
przynoszą pełne uświadomienie, jak logiczny i przewidywalny był związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy butnymi
zapędami nazistowskich Niemiec, masowymi falami wypędzeń, skazą radzieckiego ustroju i kolejnym etapem prześladowań: zło napędza gniew i rozbudza żądzę
represji. Przeczucie nieuchronnej odpowiedzialności i retorsji historii wobec narodu niemieckiego pojawiło się jednak
już znacznie wcześniej. Towarzyszyło
ono niemej fali więźniów, maszerującej
w styczniu 1945 r. przez Gliwice42. Każdy
etap jego biografii wciąż otwiera nowe
horyzonty aksjologiczne:
„Kiedy mnie aresztowano, byłem z przekonania demokratą, w ogólniejszym znaczeniu antyfaszystą. Tak, Workuta była
dla mnie czymś takim jak uniwersytet życia według Gorkiego, który kiedyś powiedział, że jego uniwersytetami były drogi.
Moimi były obozy pracy“43.

Pobyt w celi więziennej doprowadził
także do modyfikacji paradygmatu wolności. Pisarz przyzna, że największym
szokiem życiowym był dla niego nagły
Tamże, s. 66
Zob. Bienek H., Das Lied von der langen Kapitulation…, op. cit.
43
Nur mit dem Kopf im Westen. Ein Gespräch mit
dem aus Schlesien stammenden Schriftsteller Horst Bienek
von Adam Krzemiński. Frankfurter Rundschau,
30.01.1988, s. ZB 3. Tłumaczenie własne.
41

upadek z niezależności w uwięzienie,
w całkowite odizolowanie, następnie
wyczekiwanie na wyrok aż wreszcie bezpodstawny, zrządzony odgórnie los
więźnia44. Lata spędzone w odosobnieniu stępiły w nim poczucie własnej woli.
Powoli niczym dziecko musiał od nowa
posiąść tę umiejętność45, aż całkowicie
się nią zachłysnął i ponownie do niej
przyzwyczaił. Z biegiem czasu pojął, że
człowiek tak właściwie nie jest determinowany własnym światopoglądem, kolorem skóry czy osobistymi wyborami życiowymi. Największym ograniczeniem
i przeszkodą wolności osobistej jest spętanie bezkrytyczną, nie poddaną weryfikacji społecznej władzą.
W kontekście autonomii i podmiotowości nie sposób pominąć aspektu psychologicznych podstaw w świadomości
pisarza, który już od najmłodszych lat
przejawiał silne dążenia do emancypacji
osobistej. Można je oczywiście złożyć na
karb autorytarnego ojcowskiego wychowania, które prawdopodobnie zaowocowało silnym pragnieniem swobody
i nieskrępowania46. Byłoby to zgodne
z prawidłami psychologii, według której
ucisk budzi pożądliwe pragnienie wolności. Jednak zasadniczą rolę odgrywał
w tym aspekcie element osobowościowy
młodego Bienka, który w dzieciństwie
posiadał niesamowitą wręcz potrzebę samodoskonalenia i rozwoju. Czytał przecież masę książek i interesowała go także
sztuka, nieustannie odczuwał natarczywy głód wiedzy i nieokiełznany pęd po-

42
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Por. Bienek H., O celi …, op. cit., s. 98
Por. Bienek H., Stopniowe zamieranie …, op.
cit., s. 58 i n.
46
Por. Bienek H., Opis pewnej prowincji…, op.
cit., s. 63
44
45

Lidia Burakowska-Ogińska: Eseistyczne autokreacje Horsta Bienka
znawczy. Okres ewakuacji i masowych
przesiedleń ujawniły jego tęsknotę za
‘wielkim światem’47, której ukoronowaniem była ucieczka z rodzinnych Gliwic.
Bezsprzecznie wynikała ona z dramatycznej zmiany warunków demograficznopolitycznych, mierzonych w kontekście
nowego niesprzyjającego dla Niemców
układu sił w Europie. Jednocześnie decyzja opuszczenia rodzinnych stron była
dobrowolnym aktem woli48.
Pobyt w Workucie oznacza więc nie
tylko niewyobrażalny wysiłek fizyczny,
ale jest to równocześnie okres najintensywniejszego rozwoju intelektualnego
pisarza. Funkcjonuje on jako forma
ostatecznego przebudzenia i wyzwolenia
z idealizmu. Przeżycia łagrowe zyskują
zdaniem pisarza jeszcze jeden ważny wymiar: są niejako inicjacją progresu duchowego, pewnego rodzaju przewodnikiem
metafizycznych doświadczeń egzystencjalnych. Cztery lata spędzone w baraku z kilkudziesięcioma mężczyznami,
codzienne wyczerpanie psychofizyczne
owocują niewyobrażalną znajomością
ludzkiego charakteru i duszy. Prawdopodobnie właśnie wątek obozowy pozwolił
mu zostać później pisarzem jedynym
w swoim rodzaju, któremu daleko od
uwikłania w formalizm językowy, czy
Zob. Bienek H., Stopniowe zamieranie …,
op. cit., s. 8, 10; Nur mit dem Kopf …, op. cit., s.
ZB 3
48
Por. Nur mit dem Kopf …, op. cit., s. ZB 3
47

egocentryczny ogląd świata. Centralnym
jego zadaniem staje się zgłębienie natury
ludzkiej oraz jej aspekt duchowy49.
Symbolika dzieciństwa oraz doświadczenie niewoli funkcjonują zatem jako
kluczowe komponenty światopoglądu
eseisty oraz tworzą integralną całość
w procesie jego samoświadomości i autoidentyfikacji. Sam Bienek odkryje, jak
obydwa przeżycia współzależą i warunkują swoją rację bytu:
„Dziwne: w gruncie rzeczy potrzebuję sytuacji celi, aby móc nieprzerwanie pisać.
To rodzaj samokastracji. Odcinam się od
świata, aby stworzyć wokół siebie inny
świat: moje dzieciństwo”50.

Dwa słowa: Workuta i Gliwice o niewiarygodnym ładunku emocjonalnym
nie będą tylko siłami napędowymi pasji
twórczej pisarza. Są one wyznacznikami
całego jego światopoglądu, konkretnymi
„szyframi myślenia, każde oczywiście
w innym doniosłym aspekcie: Workuta
jako symbol zniewolenia, Gliwice jako
symbol pojednania z historią”51 i sobą samym. W nich zatem należy poszukiwać
klucza do osobowości i projekcji literackich pisarza.
49
50

s. 46

Por. Tamże
Bienek H., Opis pewnej prowincji…, op. cit.,

Szewczyk W., Posłowie do: Brzozy i wielkie piece…, op. cit., s. 93
51
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Polemika
Norbert Honsza

Der Autor als sein Protagonist?
Fehlinterpretationen zum Werk
von Wolfgang Bittner
Der Untertitel eines von Edward Białek
und Paweł Zimniak herausgegebenen
Buches Silesia in litteris Servata, Band 2
von 2010, lautet: Paradigmen der Erinnerung
in Texten schlesischer Autoren nach 1945. Enthalten sind Aufsätze zum Beispiel über
Heinz Piontek, Dagmar Nick, Horst
Bienek, Wolfgang Bittner und weitere
acht Autorinnen und Autoren. Alle hier
erwähnten Autoren sind in der ersten
Hälfte des 20. Jahrhunderts in Schlesien
geboren.
Die Herausgeber haben wichtige und
informative Beiträge über diese Autorinnen und Autoren zusammengestellt und
einem interessierten Publikum in dem
vom Neisse Verlag in Dresden schön gestalteten Band zugänglich gemacht. Aber
manchmal werfen verdienstvolle Unternehmungen lange Schatten.
So würdigt der Germanist Grzegorz
Kowal in einem längeren Essay das Werk
des 1941 in Gleiwitz geborenen Schrift-
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stellers Wolfgang Bittner (den Lesern
von Zbliżenia Interkulturowe von zahlreichen Beiträgen bekannt), und zwar überwiegend positiv und kenntnisreich wie
auch mit stellenweise großer Empathie
für den Autor. Gleich zu Anfang heißt
es: „Liest man den Roman Niemandsland
von Wolfgang Bittner, so kann man sich
des Eindrucks nicht erwehren, man höre
einem geborenen Erzähler zu: heute in
einer Zeit der Dominanz der bildbasierten Medien eine fast schon in Vergessenheit geratene Kunst … Wenn Bittner
das Wort ergreift, versenken wir uns in
eine mit den Märchen gleichzusetzende
Wunder- und Zauberwelt … Die Gabe,
fesselnde, abenteuerliche Geschichten
aus dem Gedächtnis zurückzurufen oder
sie frei zu erdichten, bleibt nicht das
letzte Spezifikum der Erzählweise von
Bittner. Deren weiteres Merkmal ist die
Verflechtung von unterschiedlichsten
Erzähltechniken und -strategien.“

Norbert Honsza: Der Autor als sein Protagonist?
Weiter schreibt Kowal: „Die Attraktivität und Größe der Literatur von Bittner
hängt nicht zuletzt damit zusammen,
dass er literarische und filmische Erzähltechniken fein miteinander kombiniert
… Bittner gelingt es, das Leben in möglichst vielen Farben, in allen möglichen
Untertönen zu erfassen … Bittner bleibt
in seiner Anschauungsweise und Haltung nonkonform und unkonventionell
… Ihm sind Gefühle des Ressentiments
fremd, nah hingegen der Wille zur Versöhnung, Sinn für Objektivität und konstruktive Kritik …“
Allerdings unterläuft Kowal in diesem an sich zitatenreichen Essay ein Fehler, der Bittner als Autor von Romanen,
Erzählungen, Gedichten, Sachbüchern
und Sachtexten in mehreren Passagen in
ein falsches Licht setzt. Es ist der nicht
seltene Fehler, den Autor mit seinen
Protagonisten gleichzustellen oder Aussagen des sonstigen Romanpersonals
als die Meinung des Autors zu werten.
Hinzu kommt, dass hin und wieder
nicht zwischen Fiction und Nonfiction
unterschieden wird. Daraus ergeben sich
Konstruktionen und Interpretationen,
die wissenschaftlicher Betrachtung nicht
standhalten.
Unter anderem werden Bittner an
mehreren Stellen antipolnische Vorurteile sowie mangelndes Verständnis polnischer Befindlichkeiten vorgeworfen,
wobei Kowal hin und wieder in eine
seltsame und unverständliche Polemik
gegen den Schriftsteller ausbricht. Das
ist umso bedauerlicher, als Wolfgang
Bittner zu den „führenden Persönlichkeiten in dem anzustrebenden Annäherungsprozess beider Völker“ gehört, ein
„entschiedener Verfechter des deutsch-

polnischen Dialogs“ und „Fürsprecher
der Verständigung“ – so der Breslauer
Germanist Edward Białek 2003 in einem
Nachwort zu dem zweisprachig erschienenen Buch des Schriftstellers Gleiwitz
heißt heute Gliwice / Gliwice zwano kiedyś Gleiwitz. Wie also erklären sich die zum Teil
ins Persönliche gehenden Vorwürfe, was
hat es damit auf sich?
An dieser Stelle muss ich mich selbst
zitieren, um wissenschaftliche Objektivität zu bewahren und sich nicht, wie
es Kowal tut, billiger publizistischer
(politischer?) Emotionalität hinreißen
zu lassen. Im Nachwort zur polnischen
Ausgabe des Niemandslandes habe ich u. a.
geschrieben:
„Powieść
Ziemia
niczyja
jest
refleksją nad niemiecką przeszłością
i teraźniejszością, stymulowaną przez
pryzmat biograficznych doświadczeń...
Wolfgang Bittner maluje z dużą intuicją
fresk historyczny, będący niejako komentarzem do dziejów Republiki Federalnej
Niemiec. Jest to „literacki protokół”
człowieka cierpiącego, szukającego swoich korzeni, zastanawiającego się nad
teraźniejszością oraz niezbyt wierzącego
w przyszłość, ponieważ społeczeństwo
jest w swoich doznaniach powierzchowne, myśli tylko o „finansowych liftingach”, a w kłamstwie szuka zapomnienia
i zafałszowania niewygodnej przeszłości.
Diagnoza autora jest chwilami okrutna,
obcesowa i może nieco przerysowana.
Z zakamarków własnej pamięci oraz
akt sądowych wywleka historie brudne
i mało optymistyczne”.
Wolfgang Bittner antipolnische Vorurteile vorzuwerfen, ist aberwitzig. Kowal führt als Beleg für solche aus dem Ärmel geschütteten Vorurteile ein Zitat aus
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seinem 1999 erschienenen (und inzwischen ins Polnische übersetzen) Roman
Marmelsteins Verwandlung an, drei kurze
aus dem Zusammenhang gelöste Sätze:
„Schweden, okay. Aber die Polen und die
Russen kannst du vergessen. Sie wollen
am liebsten alles umsonst, eine Lizenz
gegen die andere tauschen.“ Das ist eine
oft gehörte Aussage deutscher und amerikanischer Verleger, die in Bittners Roman ein amerikanischer Literaturagent
äußert und die insofern keineswegs als
Meinung des Autors gewertet werden
kann.
Daraus konstruiert Kowal jedoch eine
Kritik des Autors am polnischen Verlagswesen und wirft Bittner in diesem Zusammenhang Ignoranz gegenüber einer
vom Westen zu vertretenden polnischen
Armut vor. Er schreibt: „Im Angesichte
der angeführten Worte kann mir als dem
polnischen Leser schwer fallen, Kontrolle über Emotionen zu behalten … Das
Paradoxe der von Bittner thematisierten
Situation liegt darin, dass Polen mit ihrer
Armut einen hohen Preis für die Fehler
der anderen (im Rahmen des Potsdamer
Abkommens haben die USA, England
und Frankreich unser sowie auch andere Länder des sogenannten Ostblocks
den Sowjets preisgegeben) zahlen, wobei
die Deutschen für ihre eigenen Fehler
(demokratisch gewählter Hitler und Erklärung des Zweiten Weltkrieges mit all
seinen Konsequenzen) nicht büßen müssen, es sei denn, der deutsche Wohlstand
ist eine Buße. Diejenigen, die sich im
Angesichte der Tatsachen über polnische
immer noch verarmte Verhältnisse mokieren möchten, sollen sich dessen bewusst sein, dass sie damit ihre Arroganz
und Ignoranz überspielen.“
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Erstaunlich, dass Kowal seine Polemik konkret auf den Autor bezogen
noch erweitert: „ Es ist schon wieder ein
Ausschnitt aus der polnischen düsteren Wirklichkeit, mit dem vielleicht ein
deutscher Autor ein wenig vorsichtiger
umgehen müsste. Für viele deutsche Touristen nämlich, die vom Preisgefälle angelockt waren, nach Polen zu kommen,
war es ein Raum wo sie ihre Überheblichkeit überspielt und Hochmut ausgespielt haben … Eine Situation, von der
sich die Bakterie der Animositäten gut
genährt hat. Sucht man nach einem Dia
log, wünscht man eine Verständigungsbrücke, so muss man um die empfindlichen Stellen des Nachbarn wissen und
mit diesen behutsam umgehen können.
Trotz seiner Bemühungen weiß Bittner
sie noch nicht alle, denn selbst die Sorge für das Detail in der Beschreibung
der Realität kann scheinbar sein und die
Überlegenheit verschleiern.“
An anderer Stelle schreibt Kowal:
„Für Bittner verkörpern die USA das
‚gigantische Coca-Cola-und-FrikadellenImperium’“. Eine offensichtliche Fehlinterpretation, da nicht Bittner als Romanautor diese Anschauung zuzuschreiben
ist, sondern seinem Protagonisten in dem
Roman Marmelsteins Verwandlung. Auch räsoniert dann nicht der Schriftsteller über
die Entwicklung der Raketenwaffe, der
Düsenjäger und der Atombombe durch
die Nazis wie auch über den deutschen
Soldaten, der es „an Einsatzbereitschaft
und Opfermut“ nicht fehlen ließ, sondern ein Altnazi und Vater einer Romanfigur aus „Niemandsland“.
Besonders erstaunt jedoch die mühsam konstruiere Unterstellung, Bittner
ginge von einer „geringen Schuld“ der

Norbert Honsza: Der Autor als sein Protagonist?
Deutschen aus. Ein zitierter Satz aus Niemandsland lautet, dass „das Maß der Strafe
sich nach der Höhe der Schuld bemisst“.
Diese Meinung, die in Juristenkreisen der
herrschenden Lehre entspricht, vertritt
in dem Roman ein kauziger ultrakonservativer Jurist mit Nazi-Vergangenheit;
zudem wird die Aussage vom Autor ironisiert und hinterfragt: „Aber wie hoch
ist das Maß einer Schuld …“?
Dazu schreibt Kowal: „Hätte diese einfache Formel laut meiner ersten
Interpretation die komplizierte Wirklichkeit wiedergegeben, so sollten die
Deutschen ihre Schuld am 2. Weltkrieg
unsäglich lange abbüßen müssen und so
sollte der Wohlstand mindestens einige
Jahrtausende auf sich warten lassen. Laut
der zweiten, wahrscheinlich der Absicht
des Autors am nächsten liegenden Interpretation müsste man einen folgenden
Analogieschluss wagen: Wenn die Strafe
nicht lange dauerte, d.h. der Wohlstand
nicht lange auf sich warten ließ, so war es
ein Zeichen der geringen Schuld.“
Das sind unreelle Unterstellungen,
aber keine wissenschaftlich analytischen

Folgerungen. Insofern erübrigt es sich,
intensiver auf die Frage einzugehen, welche Deutschen gemeint sind, ob Kowal
zum Beispiel auch die Abkömmlinge
deutscher Widerstandkämpfer oder Bittner und seine Kinder und Kindeskinder
in diese uralttestamentarischen Rachegedanken einbezogen wissen will. Zugleich
stellt sich die Frage, wie viele Jahrtausende die US-Amerikaner wegen der Ausrottung der Indianer, der Versklavung der
Schwarzen und der Kriege in Vietnam,
Chile usw. zu büßen hätten.
Ein wenig absurd und verstiegen das
alles, abwegig sowieso und letztlich auch
sehr schade, weil ein an sich wichtiger
Beitrag zur Rezeption des Werkes von
Wolfgang Bittner durch emotionale Ausbrüche, fragwürdige politische Äußerungen und durch Unterstellungen an Wert
verliert.
Leider muss ich am Ende die schmerzliche Frage stellen, warum Grzegorz Kowal den Weg eines Literaturforschers
oder Kritikers verlassen hat und sich auf
das Glatteis eines „wahren Polen“ oder
„echten Patrioten“ begeben hat?
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Refleksje
Dieter Stolz

Geschichte und Eigensinn
oder „Er-tragen, ?wieviel ist Das für
jeden=1zelnen“
Reinhard Jirgl erhält den Georg-Büchner-Preis 2010
Eine sehr gute Wahl, denn die Werke
des Büchner-Preisträgers Reinhard Jirgl,
geboren 1953 in Berlin, haben es von
Anfang an in sich; die renommierteste
Literatur-Auszeichnung im deutschsprachigen Raum hat sich der VollblutSchriftsteller mit Prosatexten wie „Mutter Vater Roman“, „Im offenen Meer“,
„Abschied von den Feinden“, „Die atlantische Mauer“, „Hundsnächte“, „Genealogie des Tötens“, „Die Unvollendeten“
und „Abtrünnig“ längst erschrieben.
Ein Beispiel für viele: Im Anhang
seines bislang letzten Sprachkunstwerks
mit dem Titel „Die Stille“ (2009) finden
sich einige hilfreiche „Anmerkungen“
des anhaltend produktiven Autors, die
zumindest andeuten können, welchen
Herausforderungen sich geneigte Leser
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im Rahmen der Lektüre seiner Romane
gestellt haben könnten. Bereits diese wenigen Hinweise im Nachwort sprechen
Bände über seinen erneut an großen
Vorbildern und Mutmachern geschulten Weltentwurf. Aufmerksam gemacht
wird dort nicht ganz zufällig auf Bezüge zum wegweisenden Buch der Bücher
(insbesondere zum Alten Testament),
zur legendären „Odyssee“, zu Werken
von Shakespeare, Goethe, Schiller, Döblin und Faulkner. Auch kurze Repliken
auf Sentenzen abendländischer Denker
von Aristoteles über Kant bis hin zu
Nietzsche und seinen Exegeten sind in
der keineswegs auf Vollständigkeit setzenden Nachbemerkung des Oberspielleiters zu finden. Kein Wunder, Literatur und Philosophie gelten seit jeher als
Spielarten des Vampirismus und hinter
Texten stehen nicht zuletzt Texte, die unter Berücksichtigung historischer und
aktueller Gesellschaftskonstellationen

Dieter Stolz: Geschichte und Eigensinn
permanent neu, im besten Fall mit Lust
und Erkenntnisgewinn gelesen werden
wollen.
Doch damit der Sekundärverweise
aus erster Hand noch nicht genug. Erst
wenn über die ausgewiesenen Zitate hinaus den Anspielungen auf altägyptische
Weltentstehungsmythen,
brandneue
wissenschaftliche Erkenntnisse oder
„Manipulationen“ der globalisierten
Finanzmärkte seit 1989 Beachtung geschenkt wird, kann annäherungsweise erahnt werden, welch gigantischem
Herkules-Projekt sich der passionierte,
immer wieder von anderen Kunstgattungen inspirierte Spracharbeiter mit
seiner auf Vielstimmigkeit setzenden
Romankomposition verschrieben hat.
Geflügelte Worte, mythologische Muster, Lexika zur deutschen Idiomatik und
erlesene Helden der Weltliteratur stehen
Pate oder grüßen augenzwinkernd aus
der Ferne. Kleiner ist es von Reinhard
Jirgl glücklicherweise nicht zu haben.
Aber selbst dann, wenn es gelingen könnte, alle mit dieser Schwindel
erregenden Aufzählung nur vage angedeuteten Bedeutungsebenen zu berücksichtigen, bliebe mindestens eine
Quellen-Frage unbeantwortet: Kennen
Sie Naoya Hatakeyama? Ich kannte ihn
nicht. Also machte ich mich auf die Suche im World Wide Web und entdeckte
dort folgenden Ankündigungstext zu einer im Februar 2004 in Berlin eröffneten
Ausstellung, die Jirgl inspiriert haben
könnte, seiner eigenwilligen Spielart der
Verschriftlichung des „Foto-Grafischen“
zu frönen: „Naoyo Hatakeyama gehört
zu den bedeutendsten japanischen Fotokünstlern der Gegenwart. Im Zentrum
seines Werkes steht das Wechselspiel zwi-

schen Natur und Zivilisation. Seit Mitte
der 80er Jahre entwickelt Hatakeyama
umfangreiche Bildserien, die Orte und
Landschaften zeigen, welche durch Industrialisierung und Urbanisierung geprägt sind. (…) Hatakeyamas Fotogra
fien dokumentieren eine vom Menschen
geschaffene Natur, in der er selbst jedoch
nicht mehr vorkommt.“
Damit scheint ein Ansatzpunkt für
die Auseinandersetzung mit der „Foetologie“ des vielschichtigen Romans „Die
Stille“ gefunden. Erste Assoziationsketten drängen sich auf: das Verschwinden,
die Selbstauflösung, der symbolische
Tod; selbst die fotogensten Subjekte der
Begierde verschwinden von der Bildfläche. Zu erahnen bleiben die Schatten
vielleicht längst verstorbener Lebewesen. Doch es herrscht Totenstille. Fotos
schweigen, sie können nur im übertragenden Sinn „gelesen“ werden. Keine
Wahrheiten ohne Vermittlung durch
Sprache. Wohlan, von all dem gilt es zu
erzählen, um „Dieganzegeschichte“ im
Spannungsfeld von Möglichkeits- und
Wirklichkeitssinn zu Papier zu bringen.
Die wesentlichen Themen des dreiteiligen, aufs unüberschaubare Ganze
gehenden Textgewebes sind trotz ihrer
komplexen Verknüpfung mit wenigen
Worten umschrieben: Es geht um Leben
und Tod, um beschädigte Identität, um
Spielsucht und Inzucht, um Kriege als
Vergangenheits-, Gegenwarts- und Zukunftstraumata, um Hassliebe, Mord
und Selbsttötung und nicht zuletzt um
„das Grundbedürfnis nach Lebenssicherheit“: „Er-tragen, ?wieviel ist Das für
jeden=1zelnen“. Vor diesem Hintergrund
– radikale Verunsicherung durch fremd-
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bestimmte Lebensläufe, latente Bedrohung des materiellen Hab und Guts,
befristete Lebenszeit – dreht sich alles
um Eigentumsverhältnisse als Basis jeder Volkswirtschaft, um fatale Parolen
wechselnder Machthaber, vor allem aber
um „Formen des (zumeist ungewollt
oppositionellen) Gemeinwesens im Innern einer bestehenden Gesellschaftsordnung“. Kurzum, im Mittelpunkt des
Geschehens stehen vereinzelte, zutiefst
verletzte Menschen, die sich schließlich (mal in Solidargemeinschaften, oft
allein) gegen staatliche oder private Zugriffe zur Wehr setzen: „?Wo ist Die Grenze
für=sie zwischen ertragen u: unerträglich -;- und
?was, wenn Diese Grenze !übertreten od: besser:
wenn sie=die-Menschen über Diese Grenze !hinübergestoßen werden :“.
Der Schriftsteller als zeitgenössischer
Aufklärer hat es sich angesichts dieser
zeitlosen Konflikte zur Aufgabe gemacht,
ein Verfahren zu entwickeln, das imstande ist, der aus Geschichtsprozessen abgeleiteten Gegenwartsempfindung, dem
Gefühl, im existenziellen Sinne „enteignet“ zu sein, adäquaten Ausdruck zu
verleihen. Am Ende des ergebnisoffenen
Schreibexperiments ohne Therapieanspruch, das zugleich als realitätsnahe
Zeitgeistdiagnose und unabschließbarer
Selbst-Versuch verstanden werden könnte, stehen im Idealfall neue, vernünftige,
vielleicht sogar aus den skizzierten Dilemmata herausführende Fragen: „Antworten wurden von-jeher zu viele gegeben: sie haben Zuvieles gewollt, also hat
keine Antwort jemals geholfen.“
Im Focus des risikofreudigen Gedankenspiels auf offener Bühne – einer von
vielen Spielorten ist das allzu menschliche „Theater der Erinnerung“ – steht ein
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offenbar real existierendes, „ein dunkles,
vor Brüchigkeit flanellweich sich anfühlendes, in Leder gebundenes Photoalbum“. Doch was hat es mit diesem ins
Reich der Fiktion überführten Foto-Buch
auf sich: „45 Seiten aus dickem braunem
Velourspapier beklebt mit 100 Mal geronnenem Tod (denn die Meisten auf den
Photographien leben schon lange nicht
mehr)“, offenbar anspruchslose Schnappschüsse „zur privaten Erinnerung und
zum Demonstrieren des familiären Bestands“. Das Album versammelt bis zu
„Einjahrhundert“ alte Schwarzweißfotographien zweier Familien, die eine
aus Ostpreußen stammend, die andere
aus der Niederlausitz. Zwei Weltkriege,
Inflation, Flucht und Vertreibung – Katastrophen, die Menschen gemeinhin
trennen – haben diese beiden Sippen zusammengebracht und über fünf politische Systeme hinweg, von der deutschen
Kaiserzeit bis heute, hat die Verbindung
Bestand. Nachzulesen ist, dass dieses einst
von der längst verstorbenen Schwiegermutter für ihre Enkelkinder nach rätselhaft bleibenden Kompositionsprinzipien zusammengestellte Erbstück zum
Dreh- und Angelpunkt eines vertrackten
Familienbande-Romans wird. Unterstellt
man, dass die Anordnung der keineswegs
besonders kunstvollen „Photos“ nicht
das Resultat absichtsloser Willkür ist,
dann könnte das Arrangement als subtiler Ausdruck für innerfamiliäre Freundund Feindschaften, aber auch für geheime Wünsche, Mahnungen oder Ängste
stehen, „wie ein uraltes aus Ge&verboten
bestehendes Gesetzeswerk“, dazu angetan, Mythen zu stiften.
Mehr noch, dieses offen zu Tage liegende Familiengrab – „uns Heute im-Grund
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so unverständlich wie Mönchslatein; die
chemischen Schatten einiger Händevoll
gewesener Menschen“ – dient als Movens
des Erzählvorgangs. In ihm manifestiert
sich also nicht nur die oft leidvolle Erinnerung an alle „Web&schreibfehler“ im
genealogischen Stoff der Keimzelle jeder
Gesellschaft: „voll mit Allermenschen
Schmerz unversiegbarem Groll Arbeit
Gesellschaft Krieg unwiederbringlicher
Leidenschaft u daneben-darüber-darin
alle abgrundtiefe unauslotbare & in ihrer
eigenen schwarzen Ewigkeit steckenbleibende menschliche=Dummheit“. Das
Photo-Album des „gesammelten eigenSinns, der Verschrobenheiten & der Einsamkeit“, der Gleichgültigkeit, der Wut
und der Scham, liefert dem Arrangeur
einer komplexen Wirklichkeitsinszenierung darüber hinaus die Grundlage
für sein literarisches Vernetzungsprogramm.
Zu diesem Zweck dienen auch die so
genannten „Links“, ein internes, vom
Romanregisseur installiertes, weitgehend
der ansonsten missachteten Chronologie folgendes Verweissystem. Es kann
als überraschende Sinnbezüge stiftender
Lektürevorschlag jenseits von Wahrnehmungsgewohnheiten und Rezeptionskonventionen verstanden werden. Dieses zusätzliche Textverkettungsangebot
eröffnet eine Fülle an alternativen Lesarten, wenn es darum geht, sich den aus unvollendeten Bilanzen im Telegrammstil,
inneren Monologen und kursiv gesetzten Gegenstimmen zusammengestellten
Lebensgeschichten der Protagonisten zu
nähern. Wechselnde Perspektiven und
unterschiedliche
Informationsstände
tragen dazu bei, „Wirklichkeit’s Camouflagen“ zu enttarnen, „Schutthalden aus

Dog-men & Theo-rien“ Schicht nach
Schicht abzutragen, den von Menschen
zu verantwortenden „Zirkel aus Herrschafft-&-unter-Werfung“ zu durchbrechen und die starren Geschichtsbilder
unverbesserlicher Realitätsflüchtlinge ad
absurdum zu führen.
Um all das zu bewerkstelligen, wird
keines der 100 vergilbten Photos tatsächlich abgebildet oder „naturalistisch“
beschrieben. Jede Illustration wird vermieden. Alle zum Scheitern verurteilten
Objektivierungsversuche weiß der umsichtige Regisseur virtuos zu umgehen.
Im Bewusstsein darüber, dass sich Fotos
und Erzählungen gänzlich unterschiedlicher Codes zur Inhaltsübermittlung
bedienen, nutzt er vielmehr die Chance,
„mittels des Allgemeinen der ‚geknipsten’ Sammlung das je Einmalige und
Individuelle der Einzelwesen“ in wiederholten Anläufen zu präsentieren. Das
hat Methode, denn Sprache ist nicht zuletzt ein Vehikel der Individuation. Der
seinen Fantasien im Rahmen der Vorgaben freien Lauf lassende Romancier setzt
demzufolge auch in diesem Wortkunstwerk auf das Schriftbild, auf überschriebene Fotografien, auf das buchstäbliche Lesen, auf den sinnlichen Akt des
Dechiffrierens abstrakter Zeichen und
auf die überraschende Verkettung von
Text- und Bild-Inhalten, um aus den im
Album bruchstückhaft überlieferten Realitäten, eine kontingente epische Wirklichkeit zu formen.
Mit anderen Worten, in Jirgls poetologischem Konzept avancieren die „Photographien“ zu „Erinnerungs-Generatoren“. Das ganz eigenen Gesetzen und
Zeitsprüngen folgende Familienarchiv
– einige Bilder fehlen ohne ersichtlichen
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Grund – bildet vor diesem Hintergrund
die idealtypische Grundlage für das Entzauberungsprojekt eines der historischen
Überlieferung prinzipiell misstrauenden
Schriftstellers. Ihm geht es offenbar nicht
zuletzt darum, mit dem nötigen Abstand
gerade die verborgenen, verdrängten oder
bewusst verschwiegenen Episoden zu erfinden: „!das ist ja Derfehler in allen Fotoalben:
Sie zeigen niemals Die-!entscheidende-Szene; als
seien die chemisch erstarrten 4eck-Bilder stets nur
angefangene, nicht zuende formulierte Sätze, und
die gesamte=die eigentliche Geschichte, die wird
man niemals sehen, die muß man !erzählen –.“
Auch die Begegnung mit dem Faktischen regt von heute aus betrachtet dazu
an, fixierte Vergangenheit mit Hilfe von
Sprache wieder in Bewegung zu bringen,
d.h., persönliche Erfahrungen auf dem
Umweg über Kunstfiguren erzählbar zu
machen und sie an nachfolgende Generationen weiterzugeben. Der Autor
folgt im Rahmen seiner an archäologischen Grabungen geschulten Poetik
der Erinnerung möglichen Interpretationen der stummen Botschaften einer
von Leidenschaften, Intrigen und identitätsstiftenden Absichten zeugenden
Bestandsaufnahme. Das vorgefundene
Archivmaterial kann als willkommenes
Regulativ zur Freiheit der Einbildungskraft des Künstlers verstanden werden.
Es nötigt ihn, sich zu disziplinieren. Allem (notwendigen) Abschweifen stellen
sich die im Roman ausgesparten Abzüge
und die dort originalgetreu reproduzierten Dokumente entgegen.
Sich an privaten Schnappschüssen
und bezeichnenden Fundstücken aus
dem Arsenal der Zeitgeschichte orientierend, erzählen dementsprechend unterschiedliche Stimmen aus wechselnden
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Jahrzehnten und Perspektiven nicht
ganz frei erfundene Geschichte von unten. Sie erzählen auf Augenhöhe mit den
Leidtragenden von der katastrophalen
Geschichte einer in Wahnvorstellungen
vernarrten Menschheit, entrollt wird das
Angst und Schrecken verbreitende Pano
rama des „Ewigen-20.-Jahrhundert(s)“.
Zu Ende geträumt wird – als Hommage
an Alfred Döblins Roman „Berge Meere
und Giganten“ – eine vom unverbesserlichen Homo sapiens zerstörte Welt. Berichtet wird aber auch vom Kampf gegen
lebensverachtende Ideologien, gegen die
zur Herrschaft erstarrte Macht, gegen
die „Lügen-Sprache“ der Ämter und des
Staats. Kurz und gut, diese Geschichten
vom wünschenswerten Ausgang des Individuums aus seiner nicht ausschließlich selbstverschuldeten Unmündigkeit
veranschaulichen exemplarische Dramen, die dadurch Erkenntniswert erhalten, dass sie auf die Spitze getrieben und
auf diesem Weg überhaupt erst adäquat
beschreibbar werden.
Der „Staffellauf des Lebenserzählens“ wird
fortgesetzt. Ein am Rande stehender Erzähler hat den Stab übernommen. Er
wird, um das Bildfeld zu wechseln, dafür
sorgen, dass der aus Geschichte und Eigensinn gesponnene Faden nicht reißt.
Der als Trilogie angelegte Roman mit
dem Titel „Die Stille“ endet konsequenterweise ohne Punkt: „Dieses Buch ist
der Zukunft gewidmet.“ Das Ende der
erzählten Geschichten ist offen und auch
das Leben geht weiter, so (Angst, Affirmation, Tod) oder so (Wut, Widerstand,
zweite Chance). Dritte Wege jenseits unproduktiver Dichotomien sind jederzeit
und zwar unter allen Gesellschaftsbedingungen vorstellbar. Denn was bleibt, ist
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die Chance, literarische Gegenwelten zu
entwerfen und zwar als Grundlage für
kollektives Erleben, „erst darin findet
Wirklichkeit ihren höchsten Ausdruck.“
Wenn alles gut geht, entsteht auf diesem
Weg eine beunruhigende „Tatsachenphantasie“ par excellence. Ihr Widerstands- und Widerspruchspotenzial liegt
in der vom Stoff bestimmten, alle Sinne

reizenden Form. Reinhard Jirgls Romane können als idealtypische Beispiele für
diesen unabschließbaren Vorgang gelesen werden. Die Büchner-Preis-Jury hat
in diesem Jahr alles richtig gemacht.
Lektüreempfehlung:
Reinhard Jirgl: Die Stille. Hanser Verlag,
München 2009.
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Norbert Honsza

Biblioteka Hitlera
Timothy W. Ryback, wykładowca Har
vard University, historyk piszący o Holokauście, współpracownik kilku prestiżowych gazet – „The New Yorker”, „Wall
Street Journal” i „The New York Times”,
wydał godną uwagi książkę Prywatna
biblioteka Hitlera. Książki, które go ukształtowały. Okazuje się, co oczywiście było od
dawna wiadomo, że Hitler nie tylko palił książki, ale je również kolekcjonował.
Chociaż nigdy nie był systematycznym
zbieraczem, zgromadził pokaźny księgozbiór, liczący około 16 tysięcy woluminów, co jak na człowieka niewykształconego, nierzadko wręcz prymitywnego,
było imponującą biblioteką, którą jednak za jego życia nigdy nie zaopiekował
się profesjonalny bibliotekarz. Dopiero
bezpośrednio po wojnie częściowo uporządkował ten zbiór Hans Beilhack, a potem kontynuował prace Arnold Jacobius,
wówczas stażysta w dziale rękopisów Biblioteki Kongresu. W 2001 roku Philipp
Gasser i Daniel Mattern wydali pierwszy
naukowy katalog The Hitler Library.
Bibliofilska pasja Hitlera nosiła wyraźne piętno dyletantyzmu. W prywatnej
bibliotece znajdowały się pozycje, które
mogą w kontekście tej postaci wywołać
zdumienie. Do wybitnych dzieł literatury światowej zaliczał Don Kichota, Robinsona Crusoe, Chatę wuja Toma oraz Podróże
Guliwera. Posiadał także dzieła zebrane
Szekspira i choć wręcz upajał się Hamletem, bliższy był mu najprawdopodobniej
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Juliusz Cezar, do którego to dramatu niedoszły artysta naszkicował projekt dekoracji do aktu pierwszego. Ale szczególnie
fascynowała go w latach młodzieńczych
literatura podróżniczo-przygodowa autorstwa Karola Maya, któremu pozostał
wierny także w późniejszych latach. Na
jego nocnym stoliku poza historyjkami
Wilhelma Buscha Max und Moritz można
było znaleźć również oprawione w cielęcą skórę Pismo Święte, a tuż obok antysemicką rozprawę Henry Forda The International Jew: The World’s Foremost Problem
(Międzynarodowy Żyd: główny problem
świata). T. W. Ryback w tym kontekście
przytacza słowa Waltera Benjamina, „że
o człowieku wiele mówią książki, które
gromadzi – o jego gustach, zainteresowaniach, zwyczajach”. Dalej pisze Ryback: „Benjamin sądził, że prywatna biblioteka jest niezmiennie wiarygodnym
świadectwem charakteru jej właściciela,
co doprowadziło go do górnolotnego
stwierdzenia: gromadzimy książki przekonani, że chcemy je zachować, ocalić,
tymczasem w rzeczywistości to ocalają
swoich zbieraczy. «To nie one ożywają
w nim. To on żyje w nich»”.
Ale zapewne nie w przypadku Adolfa Hitlera. Jego biografia nie potwierdza
bowiem szlachetnego oddziaływania
książek na umysłowość ich właściciela.
Biblioteka Hitlera ocalała tylko częściowo. Około 1200 tomów stoi w magazynie Gmachu Thomasa Jeffersona
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w Waszyngtonie. Zbiór ten zawiera m.in.
edycje listów Fryderyka Wielkiego, pisma Carla von Clausewitza („Wojna jest
jedynie kontynuacją polityki innymi
środkami”). W poszukiwaniu książek
będących ongiś własnością Hitlera, Timothy W. Ryback przeczesał także wiele
innych, często już zapomnianych zbiorów. W Brown University w Providence,
znalazł m.in. rozprawę o Parsifalu Wagnera, monografię poświeconą Nostradamusowi oraz egzemplarz Mein Kampf
z ekslibrisem Hitlera. „Okazało się – pisze Ryback -, że człowiek, który wydawał
się niezdolny wysłuchać kogokolwiek,
który nie rozmawiał, tylko wygłaszał
niekończące się tyrady i monologi, potrafił uważnie czytać, podkreślał słowa
i zdania, zaznaczał całe akapity, stawiał
wykrzykniki przy jednych ustępach,
a znaki zapytania przy innych i często
rysował równoległe linie na marginesie
wzdłuż akapitów, które uznał za szczególnie ważne”.
Naturalnie znajdowały się w bibliotece Hitlera – jak w wielu zbiorach – książki, których nigdy nie czytał, inne może
tylko przekartkował, a o istnieniu jeszcze
innych dawno zapomniał. Większość bibliofilów – jak wykazały badania – przeczytała nie więcej jak 10% swej kolekcji.
„Wśród książek Hitlera – pisał swego
czasu Frederick Oechsner w This is the Enemy – znajduje się jedna poświęcona tematowi, który zawsze szczególnie go interesował, a mianowicie studium z opisami
dłoni wielu sławnych w historii osób. Hitler w dużym stopniu oceniał ludzi właśnie na podstawie ich rąk. Podczas pierwszej rozmowy z kimś, czy był to polityk,
czy wojskowy, Niemiec czy obcokrajowiec, bardzo uważnie obserwował dłonie

rozmówcy – ich kształt, czy są zadbane,
czy są długie i wąskie, czy klocowate i szerokie, jaki kształt mają paznokcie, knykcie i stawy. Wielu generałów i dyplomatów zastanawiało się, dlaczego czasami
Hitler, po serdecznym i przyjacielskim
początku rozmowy, nagle szorstko lub
gwałtownie ją przerywał. Dopiero później dowiadywali się, że Hitlerowi nie
spodobał się kształt ich dłoni”.
Timothy W. Ryback uważnie bada
pozostający do jego dyspozycji niepełny zbiór i szuka książek, które mogły
emocjonalnie wpłynąć lub intelektualnie ukształtować Führera. Wśród nich
znajduje się np. kupiony w 1915 roku
przez 26-letniego kaprala przewodnik
turystyczny Maxa Osborna Berlin. To on
właśnie zapoczątkował fascynację stolicą Niemiec, do której wiele lat później
przeprowadził się jako kanclerz. Zresztą
z owych frontowych przeżyć zachowało
się również kilka akwareli Hitlera-malarza, który chciał zostać artystą, ale nie
zdał egzaminu do wiedeńskiej Akademii
Sztuk Pięknych, co pozostawiło w jego
psychice dozgonną „zadrę”.
Hitler uczył się na przewodniku
Osborna historii miasta, poznawał jego
architekturę i berlińskie muzea. Pikanterii tej sytuacji poznawczo-edukacyjnej
dodaje fakt, że Max Osborn był Żydem
i po 1933 roku znalazł się na liście autorów zakazanych.
Stosunkowo obszernie omawia Ryback epizod z życia Hitlera, związany
z Dietrichem Eckartem, który podarował mu egzemplarz Peer Gynta Ibsena z dedykacją: „Adolfowi Hitlerowi, drogiemu
przyjacielowi”. To Eckart rozpalił antysemityzm u wówczas 31-letniego Adolfa,
a ten docenił tę edukację i nazwał ofia-
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rodawcę „gwiazdą polarną” ruchu nazistowskiego.
W marcu 1924 roku, trzy miesiące
przed śmiercia Eckarta, opublikowano
Dialog z Hitlerem. „Trudno ustalić – pisze Ryback -, w jakim stopniu na rodzący
się antysemityzm Hitlera wpłynął Eckart, a w jakim inne osoby z jego otoczenia i lektury, ale pewne pojęcie o rodzaju opieki duchowej i nauk udzielanych
przez starszego człowieka początkującemu politykowi daje „dialog” pisany
przez Eckarta tuż przed śmiercią. W tej,
wzorowanej na dialogach Platona, niedokończonej rozmowie między mistrzem
a jego uczniem Eckart i Hitler toczą spór
oto, kto jest większym antysemitą; każdy
próbuje udowodnić swoją wyższość nad
przeciwnikiem, uciekając się do coraz
większej złośliwości. Hitler obwinia Żydów za występki i błędy Kościoła katolickiego – sprzedawanie odpustów uważa
za jawnie „żydowską praktykę”; krucjaty,
które rzekomo kosztowały Niemcy życie
„sześciu milionów mężczyzn” oraz dziesiątków tysięcy dzieci, były pomysłem
Żydów. „Religia! – wścieka się Hitler. –
To taplanie się w zepsuciu, ta nienawiść,
ta zła wola, ta arogancja, ta obłuda, ta małostkowość, to podburzanie do oszustw
i morderstw. To ma być religia? W takim
razie najbardziej religijny jest sam diabeł. W tym ujawnia się istota żydostwa,
żydowskiego charakteru!
[...] Luter jasno wyraził swoje zdanie
– odpowiada Eckart. – Nawoływał do palenia synagog i szkół żydowskich, tak by
nie pozostał z nich kamień na kamieniu
i by nikt nie musiał ich więcej oglądać”.
W sprawie dochodzenia nazistów do
władzy autor książki poświęca wiele uwagi zaciętemu sporowi, toczonemu o przy-
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wództwo w partii przez Hitlera z jego
konkurentem – Otto Dickelem, profesorem wyższej uczelni. Hitler był świadom swego miernego wykształcenia, ale
był, podobnie jak Dickel, dobrym (choć
demagogicznym) mówcą. Nadrabiał te
braki chaotycznie dobranymi lekturami
z różnych dziedzin, najczęściej z historii.
Poza książkami Luter i Żydzi, Goethe i Żydzi, Wagner i Żydzi czytał biografie Cezara,
Kanta oraz Deutsche Geschichte Heinricha
Classa.
Ryback opisuje też znajdujące się
w Bibliotece Kongresu 12 dwutomowych
egzemplarzy Mein Kampf, m.in. luksusowe wydania specjalne, oprawione w cielęcą skórę ze złotymi tłoczeniami. W nieco
nużącym dyskursie amerykański autor
opisuje genezę i dzieje książki powstałej
w więzieniu w Landsbergu. Nie bez wpływu pozostają zarówno Typologia rasowa narodu niemieckiego Hansa F. K. Günthera, jak
również prace Chamberlaina, Legarde’a
(„Każdy bez wyjątku Żyd to prawdziwa
zniewaga dla prawdziwości i wiarygodności naszej niemieckiej tożsamości”)
oraz Alfreda Rosenberga, które wywarły
przemożny wpływ na biografię Hitlera.
Ale swą książkę pisał Hitler bez głębszej
refleksji i nie z pobudek ideowych, lecz
chęci zemsty oraz uzyskania wysokich
honorariów. Pierwotny (nieco barokowy) tytuł 41/2 Jahre Kampf gegen Lüge, Dummheit und Feigkeit. Eine Abrechnung zmieniono na bardziej komunikatywny Mein
Kampf i wydano latem 1925 roku. Od
razu zyskała mnóstwo negatywnych recenzji („samobójstwo polityczne”, „wątpliwy stan umysłu autora”, „obrachunek
ze wszystkimi, tylko nie z samym sobą”
itp.). Nawet w kręgach skrajnej prawicy
kpiono z niej, nazywając „Sein Krampf”

Norbert Honsza: Biblioteka Hitlera
(Jego skurcz). Niemniej jednak Hitler
był zadowolony ze swojej „twórczości”
i zaczął pisać tom drugi. Czytał w tym
czasie dużo Ernsta Jüngera, który posłał
mu swoją książkę z dedykacją: „Führerowi narodu Adolfowi Hitlerowi”, co
należy uznać za kompromitację pisarza.
„Przeczytałem – pisał Hitler – wszystkie
pana książki. Oddają one doświadczenia
frontowe z rzadko spotykaną siłą i trafnością”.
W latach trzydziestych biblioteka Hitlera szybko się rozrosła. Nawet w zeznaniach podatkowych gros jego majątku
wiąże się z książkami. Naturalnie było
wśród tych 16 tysięcy tomów dużo książek o bardzo zróżnicowanej treści i wartości intelektualnej, co Ryback ujmuje
następująco:
„Po styczniu 1933 roku miarowy strumyczek książek napływających do biblioteki wodza Rzeszy zamienił się w rwącą
rzekę. Doszły między innymi liczne
tomy wspomnień weteranów wojennych, którzy podobnie jak Adolf Meyer
przesyłali Hitlerowi opisy swej służby
na froncie; dziesiątki książek od miejscowych działaczy nazistowskich i setki
od gorących zwolenników, przekazanych w darze „mesjaszowi” i „zbawcy”.
Wielu ofiarodawców chciało pochwalić
się swoją działalnością. Przewodniczący
lokalnego stowarzyszenia opiekującego
się grobami poległych wysłał album ze
zdjęciami grobów, dedykowany „Byłemu żołnierzowi frontowemu, twórcy jedności Niemiec, który dał nam nową siłę
i wydobył nas z głębokiego poniżenia”.
Członek NSDAP z Lipska wysłał egzemplarz swego opracowania zatytułowanego: Zalecenia w sprawie poprawy i konsolidacji
procedur rachunkowych w wytwórniach cygar,

a także wdrażania metod socjalistycznej ekonomii. Autor amerykański konkluduje, że
prawdopodobnie Hitler nigdy nawet nie
przejrzał tych książek, nie mówiąc już
o ich przeczytaniu.
W bibliotece wodza znajdowało się
mnóstwo książek z poddańczymi i serwilistycznymi dedykacjami Göringa, Goeb
belsa, Himmlera i wielu innych bonzów
nazistowskich. Jak pisze Ryback, do
najciekawszych jego odkryć należą książki słynnej dokumentalistki filmowej
Leni Riefenstahl, gloryfikującej partię
hitlerowską. Abstrahując od konotacji
politycznych, trzeba obiektywnie przyznać, że jej albumy, m.in. o Igrzyskach
Olimpijskich w Berlinie w 1934 roku
są arcydziełami sztuki fotograficznej.
Artystka popadła później w niełaskę,
albowiem kiedyś przy herbatce nieroztropnie wspomniała kanclerzowi o losie
Żydów. To był temat, na który się z nim
nie rozmawiało. Spotkanie początkowo
sympatyczne, skończyło się w lodowatej atmosferze. Niewiele pomogły nawet
przeprosiny: sprytna Riefenstahl zagrała
na bibliofilskich ambicjach Hitlera, darując mu oprawione w białą skórę Dzieła
zebrane filozofa Johanna Gottlieba Fichtego z 1848 roku, oddając w ten sposób
„najgłębszą cześć drogiemu Führerowi”.
Niewiarygodne wydają się natomiast
informacje, jakoby Hitler znał dobrze
dzieła Nietzschego. Wprawdzie posiadał
w swojej bibliotece ośmiotomowe wydanie z lat 1903-1909, ale bliższa była mu
retoryka Fichtego, nawołującego naród
niemiecki do ogólnonarodowego powstania przeciwko Francuzom. Ten bezwzględny nacjonalizm filozofa niemieckiego wręcz odurzył Hitlera. Konkluzja
Rybacka jest jednoznaczna:
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„Wśród pozostałości biblioteki Hitlera brak więc doniosłych dzieł niemieckiej filozofii, zachowały się jednak książki, które niemal na pewno w większym
stopniu ukształtowały mroczne aspekty
światopoglądu Hitlera niż górnolotne
wywody Schopenhauera, Fichtego i Nietzschego. Chodzi o ponad pięćdziesiąt
tomów dedykowanych Hitlerowi w latach 1919-1935 przez Juliusa Friedricha
Lehmanna, który położył wątpliwe zasługi jako wydawca i najbardziej szczodry ofiarodawca książek, składających
się na bibliotekę Hitlera oraz twórca
pseudonauki zwanej „rasizmem biologicznym”. Zestaw ten był bez wątpienia
intelektualnym zapleczem Führera. Rzekomo znalazł tu argumenty „naukowe”
i empiryczne. Na tym fundamencie zbudował nową ideologię państwa. Cennym
źródłem wiedzy dla samouka była również dwudziestotomowa encyklopedia
Der Große Brockhaus. Hitler miał umysł
analityczny, dzięki czemu potrafił zapamiętać wiele haseł.
Czytał dużo, szybko i nocą, co potwierdzają jego sekretarki, pokojówki
i sama Ewa Braun, która ośmieliła się raz
przerwać to „nocne nabożeństwo”, za co
została okrutnie zbesztana.
Timothy W. Ryback obszernie referuje również stosunki Kościoła katolickiego z ówczesną władzą. Były to niełatwe
relacje, z różnych zresztą powodów, ale
również dlatego, że sztandarowa pozycja
nazizmu – Mit XX wieku Alfreda Rosenberga została przez Watykan umieszczona na liście książek zakazanych. 6
listopada 1936 roku doszło w Berghof
do spotkania kardynała Michaela Faulhabera, arcybiskupa Monachium, zagorzałego przeciwnika antysemickiej
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ofensywy nazistów i kanclerza Rzeszy.
Tyrady Hitlera dotyczyły zagrożenia ze
strony bolszewizmu i wspólnej walki
z nim. Odpowiedź arcybiskupa, iż jego
o zagrożeniach bolszewizmu akurat nie
trzeba przekonywać, była stanowcza,
utrzymana w lodowatym tonie. Riposta
Hitlera była – jak zwykle – długa i zawiła.
Powiedział m.in.:
„Panie (sic!) kardynale, powinien pan
porozmawiać z innymi dostojnikami
Kościoła i zastanowić się, w jaki sposób
wesprzecie wielkie narodowe zadanie
odparcia zakusów bolszewizmu na władzę, oraz jak nawiązać pokojowe stosunki z państwem [...] Każdy kto patrzy na
własne życie, musi wiedzieć, że w pewnym momencie przyjdzie mu zmierzyć
się z własną śmiertelnością. Jednostka
jest niczym. Wszyscy umrzemy. Kardynał Faulhaber umrze, Alfred Rosenberg
umrze, Adolf Hitler umrze. To sprawia,
że jesteśmy pokorni wobec Boga”.
Do fuzji katolicko-faszystowskiej, jak
to sobie wyobrażał biskup Alois Hudal
w opublikowanej książce Die Grundlagen
des Nationalsozialismus nie doszło. Hitler
się do tego nie kwapił, a Watykan zdystansował się też od Hudala. Po wojnie
wyrzucono „nazistowskiego biskupa”
z Watykanu i umieszczono w klasztorze.
Poświęciliśmy temu epizodowi nieco
więcej miejsca z prostej przyczyny: związki Hitlera z religią chrześcijańską wcale
nie są tak jednoznaczne, jak mogłoby
się w wielu jego enuncjacjach wydawać.
W młodości – jak wspomina w Mein
Kampf – chciał nawet zostać opatem.
Źródła potwierdzają pewną żarliwość
religijną młodego Adolfa, kiedy to np.
owinięty w obrus, mający symbolizować
ornat, wygłaszał kazania do rodzeństwa.

Norbert Honsza: Biblioteka Hitlera
Natomiast pod koniec życia wykrzyczał
następującą kwestię:
„Największym nieszczęściem ludzkości jest chrześcijaństwo. Bolszewizm
jest nieślubnym synem chrześcijaństwa.
Oba są dziełem Żydów. Za sprawą chrześcijaństwa świat jest celowo oszukiwany
w kwestiach religii”.
Hitler był zawsze zainteresowany,
a w pewnych okresach wręcz zafascynowany, spirytyzmem i okultyzmem,
o czym świadczą zbiory w jego bibliotece,
pochodzące z lat dwudziestych. Ryback
skrupulatnie wymienia te traktaty okultystyczne, które towarzyszyły mu aż do
ostatnich chwil w bunkrze berlińskim.
Ostatnią część pracy poświęca autor tzw. lekturom frontowym Hitlera
oraz książkom, które towarzyszyły mu
w ostatnich chwilach życia. Wiele książek poświęconych było wojsku i kampanii napoleońskiej, ale znajdowały się tam
również wspomnienia Roosevelta z wojny amerykańsko-hiszpańskiej oraz prace o szkoleniu oddziałów Washingtona.
Może miała ta lektura być jakąś przeciwwagą dla ciągłych utarczek z generałami,
szczególnie z Halderem, którzy powoli
mieli dość amatorskich uwag byłego kaprala o wojnie. Hitler nie przyjmował do
wiadomości, że Stalin wysyła na front
setki tysięcy nowych żołnierzy i produkuje miesięcznie 1500 czołgów. Z pianą
na ustach krzyczał, że nie umiejętności
techniczne są ważne, lecz „gorąca wiara
w narodowy socjalizm”. Do zaprzyjaźnionego architekta Hermanna Gieslera
powiedział: „Żyję i pracuję w przygnębiającej niepewności, że jestem otoczony
przez zdrajców. Jak mogę komuś zaufać,
skoro panuje tu brak zaufania wywołany przez oszustwo, sfałszowane raporty

i jawną zdradę; gdy z uzasadnionych
przyczyn ta niepewność narasta, gdy z założenia muszę być tak nieufny?” Halder
został 24 października 1942 roku zdymisjonowany.
W chwilach wyczerpania wódz szukał
wytchnienia m.in. w lekturach szwedzkiego podróżnika Svena Hedina, którego
już w latach 30-tych zaprosił do Kancelarii Rzeszy. Żarliwy germanofil Hedin wysłał Hitlerowi swoją najnowszą książkę
Amerika im Kampf der Kontinente (Ameryka
w walce kontynentów). Zgadzał się z nim,
co oznajmił na jednej z narad z generałami, że zwycięzcę nikt nie będzie pytał,
czy powiedział prawdę, czy nie. Lektura
Hedina koiła niczym miód serce Hitlera,
kiedy czytał, że przyczyną wybuchu drugiej wojny światowej nie było zajęcie Austrii i Sudetów ani najazd na Polskę, lecz
haniebne warunki traktatu wersalskiego.
Hitler gorąco podziękował za książkę,
obsypując szwedzkiego autora komplementami.
W ostatnich miesiącach, kiedy wszystko zmierzało do nieodwołalnej klęski,
Hitler ponownie czytał biografię Fryderyka Wielkiego pióra Thomasa Carlyle’a. Podziwiał odwagę króla pruskiego
w czasach niepowodzenia. Godzinami
dywagował o odwróceniu sytuacji, dostrzegając nadzieję w ewentualnym sojuszu z Moskwą: „Naszym celem musi być
zepchnięcie Rosjan na wschód i zadanie im jak najcięższych strat w ludziach
i sprzęcie. Kreml stanie się wówczas bardziej ustępliwy. Separatystyczny pokój
z Rosjanami radykalnie zmieni sytuację
na froncie”.
Wyrachowany i bezwzględny wizjoner karmił się złudzeniami i okłamywał
samego siebie. Timothy W. Ryback przy-
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pomina, że kiedy Hitler wydał słynny
„rozkaz Nerona”, czyli zastosowania
w Niemczech taktyki spalonej ziemi, odwoływał się do angielskiego historyka:
„Jeżeli wojnę przegramy, zginie również
naród”. W naiwności swojej sądził, że
tak, jak Fryderyka Wielkiego uratowała
śmierć carycy, jego uratuje nagła śmierć
prezydenta Roosevelta, którego uważał
za największego zbrodniarza wojennego
wszech czasów.
Kiedy radzieccy i amerykańscy żołnierze spotykają się na moście na Łabie,
a Hitlera próbują oszukać jego najwier-

niejsi towarzysze (Goebbels, Himmler),
przygarbiony, ogromnie postarzały, kompletnie załamany wódz rozbitej Rzeszy
dyktuje sekretarce ostatnią wolę, dzieląc
dokument, wzorem Fryderyka Wielkiego,
na część osobistą i testament polityczny. Po nieco groteskowym ślubie z Ewą
Braun, pożegnaniu ze swoimi współpracownikami, popełnił samobójstwo.
Timothy W. Ryback kończy swoją interesującą książkę stwierdzeniem, że „nigdy nie poznamy tytułów książek, które
Hitler miał przy swoim łóżku w dniu
samobójstwa”.

Silesiaca
Peter Chmiel

Stulecie towarzystwa Beuthener
Geschichts- und Museumsverein
(1910-2010)
W XIX i XX wieku Bytom uzyskał rangę
czołowego ośrodka niemieckiego i polskiego życia umysłowego i kultury na
Górnym Śląsku, promieniującym na
cały region i po części nawet poza jego
granice. Zwierciadłem aktywności kulturalnej określonego ośrodka była w owym
czasie prasa, ukazująca się w danym mieście, a pod tym względem dawna średniowieczna rezydencja piastowska miała
się czym pochwalić. Przed rokiem 1945
w Bytomiu ukazywało się 76 gazet i czasopism, z tego 41 w języku niemieckim
i 35 w języku polskim1. Do tej pokaźnej
liczby dodać należałoby jeszcze pisma
wychodzące w dzisiejszych dzielnicach
Bytomia (cztery w Miechowicach i jedno
w Bobrku, wszystkie w języku niemiec
1
B. Gröschel: Die Presse Oberschlesiens
von den Anfängen bis 1945. Dokumentation
und Strukturbeschreibung, Berlin 1993 (Schriften der Stiftung Haus Oberschlesien, Landeskundliche Reihe, Bd. 4), s. 35-65.

kim)2. Dla porównania: w stolicy rejencji, Opolu, wychodziły w tym samym
czasie 64 organy prasowe (49 niemieckojęzycznych i 15 polskojęzycznych)3, w Katowicach wraz z przyłączonymi później
dzielnicami 62 (z tego 42 w języku niemieckim i 20 w języku polskim)4, w Nysie 36 (wyłącznie w języku niemieckim)5.
Wśród tytułów wychodzących w Bytomiu były gazety i czasopisma o zasięgu
ponadregionalnym, jak np. dzienniki
Oberschlesische Zeitung (1904-1933), Ostdeutsche Morgenpost (1919-1944) i Dziennik Śląski
(1898-1931), tygodniki Deutsches Volksblatt
für Oberschlesien (1904-1917) i Gazeta Górnośląska (1874-1894) oraz miesięczniki Światło (1887-1901) i Oberschlesische Wirtschaft
(1926-1939)6.
2
3
4
5
6

Tamże, s. 65 i 69-70.
Tamże. s. 192-220.
Tamże, s. 113-138, 140, 143.
Tamże, s. 169-182.
Tamże, s. 35-65.
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Obok licznych gazet codziennych
i czasopism wydawano w Bytomiu kilka periodyków o charakterze popularno-naukowym, poświęconych głównie
historii regionalnej, wśród nich nich
rocznik Heimatkunde von Beuthen (Oberschlesien) [1903-1905]7 i miesięcznik Beuthener
Abhandlungen zur Oberschlesischen Heimatforschung8.
Spośród bytomskich periodyków naukowych najdłużej, bo od roku 1911 do
2002, ukazywało się czasopismo pod nazwą Mitteilungen des Beuthener Geschichts- und
Museumsvereins.
Jak sama nazwa wskazuje, publikacja
ta była oficjalnym organem towarzystwa historyczno-naukowego Beuthener
Geschichts- und Museumsverein, powstałego
w Bytomiu w dniu 12 maja 1910 roku
i obchodzącego w tym roku stulecie swego istnienia i owocnej działalności9.
Grupa założycieli towarzystwa składała się z 50 osób. Na czele organizacji stanęli nadburmistrz miasta Georg Brünig
jako honorowy kurator oraz duchowny
katolicki Emanuel Buchwald jako przewodniczący. W skład zarządu wchodzili
m.in. czołowi przedstawiciele obydwu
Kościołów chrześcijańskich, gminy żydowskiej, rady miejskiej Bytomia, jak
również założyciele planowanego w mieTamże, s. 42.
Kilka numerów tego miesięcznika ukazało
się w Bytomiu w roku 1931. Czasopismo wznowiono w Dortmundzie w roku 1966. Tamże, s. 63.
9
H.-L. Abmeier: Beuthener Geschichtsund Museumsverein e. V. Jahrbuch der Schlesischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu
Breslau XXIII/1982, Würzburg 1982, s. 302-304.
Por. również: A. Perlick: 50 Jahre Beuthener
Geschichts- und Museumsverein (1910-1960).
Mitteilungen des Beuthener Geschichts- und
Museumsvereins [dalej: MBGM]. Heft 21-22.
Dortmund 1960, s. 11-17.
7
8
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ście muzeum10. W statucie sformułowane zostałe dwa podstawowe cele towarzystwa, a mianowicie:
„1. Pobudzenie i popieranie zainteresowania historią miasta Bytomia i jego
okolicy, szczególnie poprzez odpowiednie publikacje o charakterze regionalnohistorycznym.
2. Kolekcjonowanie pamiątek historycznych, bogactw naturalnych, zabytków sztuki i przedmiotów rzemiosła
artystycznego i przemysłu jak również
dokumentów i książek związanych
z Górnym Śląskiem, szczególnie z miastem Bytomiem, aby udostępnić te zbiory szerokiej publiczności w planowanym
Muzeum Bytomskim”11.
Nowo utworzone towarzystwo Beuthener Geschichts- und Museumsverein szybko
znalazło poparcie wśród miejscowej inteligencji, dzięki czemu po zaledwie pół
roku działalności mogło poszczycić się
liczbą 180 członków, stająć się głównym
ośrodkiem życia kulturalnego i naukowego miasta i regionu. Zabytki sztuki i dokumenty, zebrane w ramach działalności
towarzystwa, znalazły się w muzeum
miejskim, przekształconym w roku 1930
w Muzeum Górnośląskie (Oberschlesisches
Landesmuseum).
Już w roku 1911 ukazał się pierwszy
tom oficjalnego organu naukowego towarzystwa, zatytułowanego Mitteilungen
des Beuthener Geschichts- und Museumsvereins.
Pierwszym redaktorem naczelnym
czasopisma był prawnik Wilhelm Immermann (do roku 1916). Jego następcą
10
Abmeier: Beuthener Geschichts- und Museumsverein…, s. 302.
11
Satzung des Beuthener Museums- und
Geschichtsvereins. MBGM. Heft 1. – Januar
1911, s. 3-5 [tłum. P. Ch.].
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został entnolog i pedagog, docent założonej w roku 1930 Akademii Pedagogicznej w Bytomiu, Alfons Perlick12, który
funkcję tę sprawował od roku 1924 do
roku 1929 i zdążył wydać w tym czasie
trzy zeszyty, a mianowie 5-6 (1924), 7-10
(1927) i 11-12 (1929).
Kolejne wydania Mitteilungen ukazywały się w nieregularnych odstępach czasu.
W latach 1911-1931 wydano w sumie 14
numerów (w ośmiu zwartych zeszytach
lub tomach). Ich objętość była zróżnicowana: Na początku periodyk wychodził
w formie skromnych zeszytów, nieprzekraczających 50 stron druku, natomiast
między rokiem 1924 i 1931 pojawiło się
kilka pokaźnych tomów. Po ukazaniu
się zeszytu 4 (w lutym 1916) nastąpiła
kilkuletnia przerwa w wydawaniu czasopisma, spowodowana ogólną sytuacją
związaną z wydarzeniami I wojny światowej. Wydaniem podwójnego zeszytu 5-6
w grudniu 1924 roku wznowiono periodyk, który od tego momentu wychodził
z reguły jako podwójny rocznik lub też
jako tom obejmujący aż cztery roczniki
(7-10 z roku 1927). Ostatni tom z okresu
przed II wojną światową opatrzony jest

12
Alfons Perlick (1895-1978), etnolog, autor liczych książek o historii Bytomia i dziejach
przemysłu na Górnym Śląsku (m. in. Oberschlesische
Berg- und Hüttenleute. Lebensbilder aus dem Oberschlesischen Industrierevier, Kitzingen/Main 1953), po
wojnie docent Akademii Pedagogicznej w Dortmundzie. Bliższe informacje biograficzne: F.
Heiduk: Oberschlesisches Literatur-Lexikon.
Biographisch-bibliographisches
Handbuch,
Teil 2 (I-P), Berlin 1993 (Schriften der Stiftung
Haus Oberschlesien. Literaturwissenschaftliche Reihe, Band 1,2), s. 188-190; H.-L. Abmeier:
Perlick Alfons (1895-1978). Bytomski słownik
biograficzny, pod red. J. Drabiny, Bytom 2004,
s. 179-180.

liczbą 13-14 (1930/1931) i wydany został
pod redakcją Huberta Kotziasa13.
Brak jest dokładniejszych informacji
na temat przyczyn i okoliczności przerwania cyklu wydawniczego w roku 1931,
a więc dwa lata przed dojściem Hitlera
do władzy. Z wypowiedzi jednego z nielicznych żyjących jeszcze świadków wydarzeń z lat 30tych w Bytomiu wynika,
że pewną rolę odegrać mogły trudności
finansowe, związane z koniecznością
utrzymania nowo otwartego w roku 1930
Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, jak
też znaczne obciążenie Alfonsa Perlicka
licznymi innymi obowiązkami w zakresie wydawania publikacji naukowych
i trudności ze znalezieniem odpowiedniego następcy14.
Po II wojnie światowej Alfons Perlick,
od 1946 docent Akademii Pedagogicznej
w Dortmundzie, starał się reaktywować
działalność towarzystwa Beuthener Geschichts- und Museumsverein i wznowić wydawanie zasłużonego periodyku naukowego. Dzięki jego staraniom w roku 1955,
w 45 rocznicę utworzenia towarzystwa,
ukazał się w Dortmundzie tom 15-16
Mitteilungen des Beuthener Geschichts- und Museumsvereins, o skromnej jeszcze wówczas
objętości 148 stron druku.
Cztery lata później (1959) przywrócono oficjalnie do życia bytomskie towarzystwo historyczne Beuthener Geschichts- und
Museumsverein, nadając mu równocześnie
nowy statut, który w następujący sposób
określał cele i zadania organizacji:
13
Gröschel (Presse, s. 47) błędnie datuje
okres sprawowania funkcji redaktora naczelnego przez Alfonsa Perlicka do roku 1931.
14
Informacja pochodzi od Hansa-Ludwiga
Abmeiera, któremu autor w tym miejscu dziękuje za cenną pomoc.
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„1. Kontynuacja tradycji utworzonego w Bytomiu w roku 1910 Beuthener Geschichts- und Museumsvereins na terenie Republiki Federalnej Niemiec.
2. […] Badanie historii regionalnej
i publikacja wyników tych badań w periodyku Mitteilungen des Beuthener Geschichtsund Museumsvereins.
3. Roztoczenie opieki naukowej nad
archiwum regionalnym w mieście patronackim Bytomia Recklinghausen”15.
Oficjalną siedzibą towarzystwa
Beuthener Geschichts- und Museumsverein pozostało do dziś Recklinghausen, miasto przemysłowe leżące na północnych
obrzeżach Zagłębia Ruhry. Po wojnie
spora liczba bytomian osiadła w tym mieście, które przejęło patronat nad byłymi
mieszkańcami niemieckiego Bytomia,
żyjącymi w Republice Federalnej Niemiec. Po upadku komunizmu w Polsce
do istniejącego patronatu doszło oficjalne partnerstwo między Recklinghausen
i polskim Bytomiem. Beuthener Geschichtsund Museumsverein jest jednym z filarów
owocnej i wszechtronnej współpracy
między obydwoma miastami.
Alfons Perlick sprawował funkcję redaktora naczelnego Mitteilungen do roku
1978 i zdążył przygotować jeszcze tom
34/41 periodyku, który ukazał się jednak
dopiero rok po jego śmierci (1979) pod
redakcją Oskara Puscha16.
Przez całe dwa dziesięciolecia, od roku
1982 do 2002, redaktorem naczelnym Mitteilungen był historyk i teolog, Hans-Ludwig
Abmeier, syn pierwszego dyrektora bytomskiej Akademii Pedagogicznej Hansa Abmeiera. Wydaniem tomu 42-44 (1980/1982)
15
Abmeier: Beuthener Geschichts- und Museumsverein..., s. 303 [tłum. P. Ch.].
16
Tamże, s. 304.
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Abmeier zapoczątkował nowy, szczególnie
owocny okres w dziejach tego periodyku
naukowego. Pod jego redakcją ukazało się
w sumie siedem tomów, od wspomnianego numeru 42-44 do tomu 52 (2002). Równocześnie z tomem 52 wyszła obszerna publikacja zawierająca indeksy osób i nazw
miejscowych oraz wykaz ważniejszych
artykułów wszystkich dotychczasowych
tomów czasopisma (1-51, 1911-1997)17.
Naukowy patronat nad towarzystwem
Beuthener Geschichts- und Museumsverein i jego
organem publicystycznym (MBGM)
sprawowały do roku 2002 wspólnie Instytut Badań do spraw Europy Środkowo
wschodniej (Forschungsstelle Ostmitteleuropa)
Uniwersytetu w Dortmundzie i miasto
Recklinghausen.
Pierwsze numery Mitteilungen były objętościowo niepokaźne. Zeszyt inauguracyjny z roku 1911 obejmuje 47 stron druku
w formacie A-518. Na pierwszej stronie
umieszczone jest historyczne zdjęcie starego ratusza bytomskiego, zburzonego
w roku 1877. Zeszyt zawiera pięć stosunkowo krótkich artykułów (od czerech do
ośmiu stron). Na szczególną uwagę zasługują teksty dotyczące źródeł historycznych do dziejów Bytomia i okolicy19. Interesujący dla badaczy historii górnośląskiej
jest również rozdział zatytułowany Aus
17
Mitteilungen des Beuthener Geschichtsund Museumsvereins. Gesamtregister. Bände 1
– 51 (1911 – 1997). Im Auftrag der Forschungsstelle Ostmitteleuropa bearbeitet von Thomas
Dahmen, Dortmund 2002.
18
Mitteilungen des Beuthener Geschichtsund Museumsvereins. In zwangloser Folge erscheinend. Heft 1. – Januar 1911.
19
B. Schierse: Notizen zur Quellenkunde
für die Geschichte von Beuthen O.-S., tamże,
s. 6-14; J. Knossalla: Drei ältere Kirchenvisitationsberichte aus dem Dekanat Beuthen O.-S.,
tamże, s. 24-29.
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alten Zeitungen, w którym zamieszczono
m.in. oryginalną relację prasową z wizyty
króla pruskiego Fryderyka Wilhelma II na
Górnym Śląsku w roku 178720. Ciąg dalszy fragmentów artykułów z XIX-wiecznej
prasy opublikowano w zeszycie II Mit
teilungen ze stycznia 1912 roku21, a mianowicie artykuł o lekarzach górnośląskich
z początku XIX stulecia22, tekst poświęcony Królewskiej Hucie jako miejscowości
uzdrowiskowej23, jak również interesujące
i oparte na konkretnych faktach sprawozdanie o obliczu zewnętrznym Bytomia
(stan dróg, urządzeń komunalnych, warunki higieniczne) i nastrojach ludności
miasta w roku 185824. W formie miscellaneów zamieszczono w pierwszych pięciu
zeszytach (1911-1924) krótkie artykuły
dotyczące historii i spraw bieżących Bytomia i okolicy25.
Zakres tematyczny artykułów zawartych w pierwszych wydaniach Mitteilungen
jest dość szeroki i sięga od historii kultury materialnej i archeologii Górnego
Śląska26, poprzez historię społeczno-go20
Ein Besuch König Friedrich Wilhelms II.
in Oberschlesien. 1787, tamże, s. 37-41.
21
Aus alten Zeitungen. MBGM. Heft 2. –
Januar 1912, s. 56-63.
22
Oberschlesische Ärzte vor 100 Jahren,
tamże, s. 56-59.
23
Königshütte – vor 80 Jahren Badeort,
tamże, s. 59-61.
24
Ein Urteil über Beuthen im Jahre 1858,
tamże, s. 61-63.
25
W zeszycie 1 jako rozdział Einzelheiten zur
Ortsgeschichte (s. 43-46), w następnych wydaniach
pod ogólnym tytułem Einzelnes (zeszyt 2/1912, s.
63-67, zeszyt 3/1913, s. 62-75, zeszyt 4/1916, s. 6269), w zeszycie 5-6 (1924) jako rodział III „Kleine
Beiträge”, s. 64-73.
26
Np. B. Frhr. von Richthofen: Aus Oberschlesiens Vorzeit. MBGM. Heft 7-10. – Mai
1927, s. 1-6.

spodarczą27, dzieje Kościoła na Górnym
Śląsku28 i historię sztuki29 aż do zagadnień współczesnych i wspomnień autentycznych świadków wydarzeń30.
Od momentu objęcia funkcji redaktora naczelnego Mitteilungen przez etnologa
Alfonsa Perlicka w roku 1924 szczególną
rangę w profilu naukowym czasopisma
zajmowały problemy kultury ludowej31.
W pierwszym wydanym przez siebie zeszycie Perlick zamieścił obszerną bibliografię ludoznawczą ziemi bytomskiej za
rok 192432.
Trzy ostatnie numery Mitteilungen z okresu przed II wojną światową (7-10/1927, 1112/1929 oraz 13-14/1930/31) wyszły w formie dość pokaźnych tomów, zasługujących
w pełni na miano rocznika naukowego.
Pierwszy z tych tomów zadedykowany
został znanemu historykowi i publicyście
ks. Janowi Chrząszczowi w 70 rocznicę
27
M.in.: J. Schwieder: Die soziale Struktur
der ländlichen Bevölkerung des alten Kreises
Beuthen um 1743 und die Auswirkung der friderizianischen Agrarreformgesetzgebung im
gleichen Gebiet, tamże. s. 7-97.
28
Np. J. Knossalla: Acta synodalia decanatus Bythomiensis. Ein Beitrag zur Kirchengeschichte Oberschlesiens. MBGM. Heft 3.- Oktober 1913, s. 16-28; Tenże: Das Pfarrarchiv von
Chorzow, tamże, s. 29-35.
29
M. in.: K. Bimler: Drei oberschlesische
Fayence- und Steingutfabriken. MBGM. Heft
2. – Januar 1912, s. 1-20; A. Arndt: Das bronzene
Prachtschwert von Kempa. MBGM. Heft 5-6. –
Dezember 1924, s. 1-3.
30
Np. J. Bruck: Beuthener Erinnerungen
eines betagten Oberschlesiers. MBGM. Heft 4.
– Februar 1916, s. 37-53.
31
Jako oddzielny rozdział zatytułowany II.
Volkskunde, począwszy od zeszytu 5-6 (1924), s.
32-63.
32
A. Perlick: Heimatkundliche Bibliographie des Beuthener Landes für 1924. MBGM.
Heft 5-6.- Dezember 1924. s. 84-102.
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jego urodzin33. Obok szeregu artykułów
z zakresu historii i entnografii34 wydanie
to zawiera m.in. polsko- i niemieckojęzyczne ludowe powiedzenia i anegdoty z okolic
Bytomia35. Cenne dla badań historycznych
są zwięzłe informacje na temat źródeł do
dziejów Bytomia w archiwum miejskim we
Wrocławiu36, prasy bytomskiej w zbiorach
wrocławskiej Biblioteki Uniwersyteckiej37
oraz statystyki ludności powiatu bytomskiego z lat 1855-191038.
Ponad 1/3 objętości tomu 11-12 (1929)
zajmuje obszerny artykuł na temat rozwoju górnośląskiej sieci kolei żelaznych
do roku 1870 (ze szczegółowym wykazem
źródeł)39. Jako novum redakcja czasopisma wprowadziła w tymże tomie dział
recenzji, zawierający poza jednym wyjątkiem wyłącznie omówienia polskich nowości wydawniczych z zakresu historii
Górnego Śląska40.
Ostatni, wydany jeszcze w niemieckim
Bytomiu, tom periodyku Mitteilungen des
33
Mitteilungen des Beuthener Geschichtsund Museumsvereins. Heft 7-10.- Mai 1927.
Im Auftrage des Vorstandes herausgegeben
von Alfons Perlick. Herrn Geistl. Rat Dr. Joh.
Chrząszcz zum 70. Geburtstag gewidmet.
34
Por. przypisy 34 i 35. Z
�������������������
zakresu entnografii m. in.: A. Perlick: Der Hase in der oberschlesischen Volkskunde, tamże, s. 127-138.
35
W. Krause: Volksmund und Volksbrauch,
tamże, s. 142-143; Tenże: Volkskundliches aus
Schalscha, Kreis Gleiwitz, tamże, s. 144-145.
36
Dr. Schwarzer: Beuthener Archivalien
im Breslauer Stadtarchiv, tamże, s. 146.
37
A. Perlick: Beuthener Zeitungen in der
Breslauer Universitätsbibliothek, tamże, s. 146.
38
H. Schyma: Einwohnerzahlen der Gemeinden des Kreises Beuthen OS. 1855-1910, tamże,
s. 149-151.
39
G. Schyma: Die Begründung und Ausgestaltung des oberschlesischen Eisenbahnnetzes bis
zum Jahre 1870. MBGM. Heft 11-12. 1929, s. 1-75.
40
Buchbesprechungen, tamże, s. 208-210.
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Beuthener Geschichts- und Museumsvereins (13-14.
1930/31) poświęcony jest w całości naukom
przyrodniczym i środowisku naturalnemu Górnego Śląska. Przy doborze tekstów
redakcja kierowała się maksymą słynnego
niemieckiego przyrodnika i geografa Alexandra von Humboldta (1769-1859) „Przyroda jest niewyczerpalnym źródłem badań
naukowych”. Artykuł wstępny na temat
motyli na Wyżynie Śląskiej obejmuje ponad 100 stron druku i posiada tym samym
rozmiary rozprawy naukowej41. Pozostałe
13 artykułów są znacznie skromniejsze objętościowo i zajmują się różnymi aspektami flory i fauny na Górnym Śląsku. Po raz
pierwszy pojawia się tam pojęcie ekologii,
a mianowicie w artykule poświęconym
roślinności na hałdach Górnośląskiego
Okręgu Przemysłowego42.
Alfons Perlick wznowił po wojnie
w Dortmundzie wydawanie czasopisma
Mitteilungen des Beuthener Geschichts- und
Museumsvereins. Udało mu się zgromadzić grono współpracowników, wśród
których znaleźli się również byli docenci Akademii Pedagogicznej w Bytomiu,
jak np. biolog Matthias Brinkmann oraz
historyk i literaturoznawca Alois Maria
Kosler. Do zespołu autorów wznowionego periodyku należeli m. in. historycy
Walter Kuhn i Ludwig Igálffy von Igály,
czy też bibliotekoznawca Robert Samulski. Swoje teksty literackie publikował
w Mitteilungen związany blisko z Bytomiem malarz i pisarz Norbert Dolezich.
Obok artykułów naukowych i beletrysty41
H. Raebel: Die Großschmetterlinge des
Oberschlesischen Hügellandes. MBGM. Heft
13-14. 1930/31, s. 1-101.
42
P. Gründler: Beitrag zur Ökologie und
Soziologie der oberschlesischen Haldenflora.
Mit 3 Tafeln, tamże, s. 233-249.
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ki pojawiały się osobiste wspomnienia
byłych bytomian, po części przepojone
nostalgią związaną z utratą ziemi rodzinnej.
Wraz z przejęciem funkcji redaktora naczelnego przez Hansa-Ludwiga Abmeiera
czasopismo nabrało charakteru ściśle naukowego. Obok artykułów z zakresu historii Górnego Śląska i pokrewnych nauk
humanistycznych wprowadzono sytematyczny dział recenzji naukowych i dokumentacji historycznej. Po przemianach
politycznych lat 1989/1990 pozyskano do
współpracy polskich historyków, m. in.
znanego badacza dziejów Bytomia Jana
Drabinę. Główną część ostatniego tomu
Mitteilungen stanowi niemieckie tłumaczenie wydanej przez Drabinę pracy zbiorowej pt. Ofiary stalinizmu na ziemi bytomskiej
w latach 1945-1956. Dokumentacja zbrodni
(Bytom 1993)43. W tym samym tomie zamieszczono artykuł Drabiny na temat
rękopisów z XVI i XVII wieku w zbiorach
Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu44.
Dla dzisiejszych polskich i niemieckich badań śląskoznawczych bytomskie
Mitteilungen są niewyczerpanym źródłem
wiedzy historycznej, szczególnie w zakresie dziejów najnowszych (XIX i XX wiek).
Szczegółowo prześledzić można m.in.
niektóre nastroje i procesy społeczne na
terenie ziemi bytomskiej, jak również
rozwój bytomskiego środowiska naukowego i kulturalnego.
43
J. Drabina (Hg.): Die Opfer des Stalinismus in Beuthen und Umgebung in den Jahren
1945-1956. Dokumentation eines Verbrechens.
Vorwort zur deutschen Fassung von Peter Chmiel.
MBGM. Band 52, Dortmund 2002, s. 1-281.
44
J. Drabina: Handschriften des 16. und
17. Jahrhunderts in den Sammlungen des Ober
schlesischen Museums in Beuthen, tamże, s.
283-287.

Kompletem periodyku Mitteilungen
des Beuthener Geschichts- und Museumsvereins
dysponują m.in. Biblioteka im. Martina
Opitza (Martin-Opitz-Bibliothek) w Herne
(Zagłębie Ruhry), Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu (Zbiory Śląskie na Piasku)
oraz Muzeum Górnośląskie w Bytomiu45.
Z okazji 100 rocznicy powstania towarzystwa Beuthener Geschichts- und Museums
verein bytomskie Muzeum Górnośląskie
przygotowuje pod redakcją Jana Drabiny jubileuszową publikację, która ma się
ukazać z początkiem przyszłego roku.
Jubileusz stulecia towarzystwa powinien stać się również sygnałem do poważnego zastanowienia się nad możliwością
wznowienia zasłużonego periodyku naukowego. Od wydania ostatniego tomu
Mitteilungen des Beuthener Geschichts- und Museumsvereins minęło osiem lat. Za
�����������
rok czasopismo będzie obchodzić swoje własne
stulecie. Byłaby to doskonała okazja do
kolejnej reaktywacji, tym razem w ramach
partnerstwa między Bytomiem i Reckling
hausen, jako wspólny organ towarzystwa
oraz Muzeum Górnośląskiego.
Zusammenfassung
Der vorliegende Beitrag beschäftigt sich
mit der Geschichte des Beuthener Geschichts- und Museumsvereins“, der in
diesem Jahr sein 100jähriges Jubiläum
begeht. Als Schaufenster des Vereins gilt
von Anfang an die Zeitschrift „Mitteilungen des Beuthener Geschichts- und Museumsvereins“ (MBGM). Das Periodikum
bildet den Schwerpunkt des Beitrages.
Die wissenschaftliche Zeitschrift erschien in den Jahren 1911bis 2002 als
offizielles Organ des „Beuthener Ge45

Gröschel: Presse, s. 47.

99

Silesiaca
schichts- und Museumsvereins“. Die ersten Ausgaben waren vom Umfang her
bescheiden (ca. 50 Druckseiten). In den in
aller Regel kurzen Beiträgen setzten sich
die Verfasser mit mehreren Aspekten der
Geschichte und Landeskunde des Beuthener Landes auseinander. Nach dem
Ersten Weltkrieg brachte der Beuthener
Geschichts- und Museumsverein einige
ansehnliche Bände heraus, deren Inhalt
hohen wissenschaftlichen Ansprüchen
genügte. Bereits in den 20er Jahren erzielte das im Volksmund als „Beuthener
Mitteilungen“ bekannte Periodikum den
Rang eines bedeutenden Jahrbuches zur
Geschichte und Landeskunde Oberschlesiens von überregionaler Ausstrahlung.
Im Jahre 1931 wurde die Herausgabe
der „Beuthener Mitteilungen“ aus unbekannten Gründen eingestellt. Erst nach 24
Jahren, zum 45. Gründungsjubiläum des
Vereins (1955), konnte im westfälischen
Dortmund der erste Nachkriegsband (mit
der Nummer 15/16) erscheinen.
Von 1924 bis 1929 sowie von 1955 bis
1978 war der Volkskundler Alfons Perlick Herausgeber der „Mitteilungen des
Beuthener Geschichts- und Museumsvereins“. Zu den Mitarbeitern der Zeitschrift gehörten in erster Linie Lehrer an
Beuthener Schulen und Dozenten der
1930 in Beuthen gegründeten Pädagogischen Akademie, nicht nur Historiker,
Ethnologen und Philologen, sondern
auch Naturwissenschaftler. Inhaltlich
ging die Zeitschrift weit über die Grenzen des Beuthener Landes hinaus.
Nach dem Tode von Alfons Perlick
übernahm der Historiker und Theologe
Hans-Ludwig Abmeier die Herausgabe
der „Beuthener Mitteilungen“, die unter seiner Federführung seit 1980 bei der
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Forschungsstelle Ostmitteleuropa an
der Universität Dortmund erscheinen.
Abmeier schärfte das wissenschaftliche
Profil der Zeitschrift, führte u. a. einen
systematischen Rezensionsteil ein und
gewann für die Mitarbeit auch namhafte
polnische Historiker, allen voran den gegenwärtig renommiertesten Kenner der
Geschichte Beuthens, Jan Drabina.
Bis 2002 erschienen insgesamt 52
Jahrgänge der bewährten „Beuthener
Mitteilungen“. Zeitgleich mit dem letzten Band (52) wurde ein umfangreiches
und detailliertes Gesamtregister für die
Bände 1 bis 51 herausgegeben, in dem neben der herkömmlichen Erfassung aller
Personen- und Ortsnamen Verzeichnisse
von wichtigen Aufsätzen, von Prosa/Lyrik, sowie von Rezensionen und Abbildungen enthalten sind.
Alle Ausgaben der „Beuthener Mitteilungen“ sind u. a. in der Breslauer
Universitätsbibliothek (Biblioteka Uniwersytecka, Zbiory Śląskie na Piasku), in
der Martin-Opitz-Bibliothek in Herne
und im Oberschlesischen Museum in
Beuthen (Muzeum Górnośląskie w Bytomiu) zugänglich.
Anlässlich des 100jährigen Bestehens
des Beuthener Geschichts- und Museumsvereins gibt das Oberschlesische
Museum in Beuthen Anfang 2011 unter Federführung von Jan Drabina eine
zweisprachige Publikation heraus.
Ernsthaft zu überlegen wäre der Gedanke einer erneuten Wiederbelebung der vor
acht Jahren eingestellten „Mitteilungen
des Beuthener Geschichts- und Museumsvereins“, diesmal im Rahmen der Städtepartnerschaft zwischen Beuthen und
Recklinghausen und in Zusammenarbeit
mit dem Oberschlesischen Museum.

Sylwetki
Joanna Ławnikowska-Koper

Marlene Streeruwitz. Dlaczego
pozostaje feministką…
Margot, Helene, Margarethe, Madelin,
Selma, Marlene (!) – w imionach bohaterek powieści, tekstów scenicznych i słuchowisk odbija się echem imię autorki
Marlene Streeruwitz, bez której trudno
dziś wyobrazić sobie jakąkolwiek dyskusję na temat literatury niemieckojęzycznej, literatury Austrii, współczesnej literatury kobiet czy literatury nieobojętnej
społecznie. W każdym z tych zbiorów
(wprowadzając trochę ‘twardej’ terminologii do ‘miękkiej’ materii humanistyki)
Streeruwitz jest obecna niebanalnie. Jej
silny, czysty głos sprawia, że na różnych
etapach twórczości w każdym z owych
zbiorów przypadały jej już partie solowe.
Urodzona w 1950 roku w podwiedeńskim Baden, mieszka i pracuje obecnie
w stolicy Austrii, ale także w Berlinie,
Londynie i Nowym Jorku. Jednak bez
sennej atmosfery małego miasteczka i wychowania w rodzinie katolickiej, wśród
wielu braci, pod okiem ojca, dyrektora
lokalnej szkoły, nie odkryłaby, jak pisze
w szkicu do biografii, radości czytania

i nie nauczyłaby się mówić swoim językiem. Choć o pierwszych próbach literackich powie: „To było mówienie bez
języka.” Uczyła się mówić przez ograniczanie, okiełznanie tego, co w gotowych
frazach ułatwia codzienną komunikację, ale jednocześnie utrwala hierarchie.
Dostrzegła strukturę poza słowami i to
zdecydowało o zrezygnowaniu z dotychczasowej pracy dziennikarskiej w czasopiśmie ekologicznym „Natur ums Dorf”
i oddaniu się literaturze. Streeruwitz zadebiutowała pisząc dla teatru, jej pierwsze sztuki New York, New York (1987/ 1993),
Waikiki Beach (1988/89/ 1992), Sloane Square (1990/ 1992) nie od razu przyniosły
jej uznanie krytyki. Dopiero jej wczesny
literacki portret o znamiennym tytule
„Wiedeńska krew” w czasopiśmie „Theater heute” (zeszyt 6, 1990) pióra Michaela Merschmaiera, zdecydował o jej zaistnieniu w świecie teatru. Te i następne
sztuki (Elysian Park / 1993, Bagnacavallo /
1995, Boccaleone / 1998, Der Imbiss zur Säge
/ 2004) są zapisami rzeczywistości, obna-
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żającymi egzystencjalne deficyty głównie
kobiecych postaci. Podstawowym z nich
jest niezdolność do tworzenia własnej
biografii, co wyraża się w „emanacjach
różnych życiowych ról” i rozczłonkowaniu historii na epizody, jak w swej wnikliwej analizie wykazuje Manfred Mittermayer („Theater der Zersplitterung. Zu
den Dramen von Marlene Streeruwitz”,
w: Henk Harbers (Hg.): Postmoderne
Literatur der deutschen Sprache. Am���
sterdam 2000) powołując się na diagnozę
Frederica Jamesona dotyczącą świadomości postmodernistycznej, zgodnie z którą
w późnokapitalistycznym społeczeństwie nastąpiła substytucja podmiotu
wyalienowanego na podmiot fragmentaryczny. Autorka przyznaje się do tradycji
postmodernistycznej podkreślając w wykładach wygłoszonych w Tybindze (Sein.
Und Schein. Und Erscheinen. Tübinger
Poetikvorlesungen, 1997) kluczową rolę,
jaką w jej twórczości dramatycznej mają
strategie dekonstruktywistyczne. Stąd
zdeformowany język, powtórzenia, wtręty i cytaty, zmiana perspektywy – zabiegi
mające zapobiec pokusie szukania harmonii i porządku. Świat przedstawiony
nie może udawać ładu, którego autorka
odmawia światu realnemu. Zapaści życiowe bohaterek są wypadkową złej kondycji otaczającej je rzeczywistości (Ulrich
Fischer, KLG). Tak forma językowa jak
i feministyczna perspektywa przyjęta
przez Streeruwitz w przedstawianiu kwestii kobiecej stawia ją obok nagrodzonej
literackim Noblem rodaczki Elfriede Jelinek, tym bardziej, że obie dostrzegają
w „społecznej funkcji” swych utworów
ich wewnętrzną legitymację (m.in. wspólne teksty w „Emmie”, z. 5 i 9/10 z 1997).
Krytyka społeczeństwa konsumpcyjnego
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(i patriarchalnego) zawarta jest w licznych
cytatach współczesnej rzeczywistości medialnej z wszechobecnymi telenowelami,
teleturniejami i videoclipami. Omawiając twórczość teatralną Streeruwitz należy podkreślić jej związki z rosyjskim neoformalizmem, jednocześnie znakomicie
porusza się ona w przestrzeni różnych
tradycji dramatycznych (od Czechowa
przez Dürrenmatta po Mrożka) zapożyczając, by deformować i paradoksalnie
kontynuować te tradycje. ��������������
W swej wnikliwej analizie Markus Hallensleben (Postpost-moderne Expeditionen ins Jetzt. In:
Text und Kritik, 2004, Bd. 164) nazywa teatr Streeruwitz, cytując jej własne słowa,
teatrem post-postmodernistycznym.
Coraz większe rozczarowanie komercjalizacją życia teatralnego, o czym wspomina w wywiadzie z Ulrike Haß, stało
się jedną z przyczyn odejścia od teatru
i powrotu do prozy, by jak pisze Stree
ruwitz, móc samej, bez pośredników
„pertraktować” z czytelnikami. W latach
90-tych jej pozycję pisarki ważnej i poszukującej ugruntowały powieści ilustrujące oblicza współczesności, a skupione
wokół świata kobiet. I jeśli o sztukach
Streeruwitz powiedzieć można, że są parabolami codzienności, to powieści są jej
emanacjami. Bohaterka debiutanckiej
powieści Verführungen. 3. Folge. Frauenjahre
(1995), wydanych w Polsce w roku 2004
pod tytułem Uwiedzenia (tłum. Agnieszka Kowaluk), mimo rozczarowania
w małżeństwie, opuszczona przez ojca
ich dwóch córek dla młodszej, nie poddaje się rozgoryczeniu. Pragnie odnaleźć
sens codzienności godząc życie prywatne ze sferą zawodową, nie wyrzeka się
też tęsknoty za intymnością. Monolog
wewnętrzny Heleny osiąga miejscami in-
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tensywność równą schnitzlerowskiemu
pierwowzorowi. Recenzenci i krytycy
zgodnie podkreślają językowe walory powieści, które bardziej niż problematyka
stanowić mają o pojawieniu się nowej jakości w literaturze Austrii. Pozorna prostota, eliptyczne zdania i powtórzenia
tworzą rozpoznawalny jako „staccato”
styl Streeruwitz, powracający w nowych
odsłonach w jej kolejnych utworach.
I tak radykalnym zakwestionowaniem
postawienia znaku równości między pisarstwem kobiecym a literaturą trywialną była eksperymentalna powieść Lisa’s
Liebe. (1997). Zamysłem autorki była dekonstrukcja uproszczonego postrzegania
i bagatelizowania problematyki kobiecej
w literaturze i literatury kobiet per se, czemu służy dosłowny eksperyment formalny. Książka wydana została w formie
imitującej zeszyty, na których okładkach
autorka umieściła swoje własne zdjęcia
w stylizacjach typowych dla szablonowych treści literatury trywialnej. W historii miłości Lisy pisarka ukazuje różnicę
między sztucznym patosem groszowych
powieści miłosnych, a autentycznością
zmagań z powtarzalną, nudną codziennością, która nie obiecuje bohaterce
uniesień i nie przynosi nagłych zwrotów
akcji przez cudowne olśnienia. Oszczędna w przymiotniki i przydawki narracja
eksponuje przez zdania oznajmujące,
budujące pozbawiony napięcia łańcuch
zdarzeń, banalność codzienności, która
zawłaszcza jaźń bohaterki. Dyskursywny
i polemiczny nerw prozy Streeruwitz stanie się odtąd obok języka dopełnieniem
jej literackiej tożsamości.
Nieco inny wymiar estetyczny ma
kolejna prozatorska próba pisarki. Podejmując się napisania biografii córki

Anny Mahler-Werfel i Gustava Mahlera –
Anny, narratorka powieści Nachwelt. Ein
Reisebericht. Roman (1999) udaje się jej śladami do Ameryki. Tu przekonuje się, jak
trudne zadanie wybrała i w konfrontacji
z rozproszonymi dokumentami i strzępami informacji o życiu rzeźbiarki Anny
Mahler kieruje swoje refleksje w stronę
własnej rodziny, nierozliczonej wojennej
przeszłości Austrii i ostatecznie pozycji kobiety w XX wieku. Uznanie, jakie
za tę książkę przypadło w udziale Stree
ruwitz, ugruntowała jej kolejna powieść
Partygirl. (2002), opublikowana w Polsce
w 2004 r. pod niezmienionym tytułem
(tłum. Emilia Bielicka). Zakazana miłość
rodzeństwa Madeline i Rodericka skazuje ich na nieustanną ucieczkę od, przed
i w głąb siebie. Analityczna struktura
narracji umożliwia obnażenie patriarchalnych relacji, mających kluczowy,
destrukcyjny wpływ na losy bohaterów.
Jednocześnie powieść parodiuje literacki
pierwowzór: Upadek domu Usherów Edgara
Allana Poe. Kontestacja relacji między
światem kobiecym i męskim urzeczywistnia się w postaci głównej bohaterki Mädi
Ascher jako naiwnej inkarnacji „kobietki” – tytułowej partygirl, projekcji męskich wyobrażeń o kobiecości.
W powieści Jessica, 30. (2004) powraca
po części anturaż Uwiedzeń i Lisa’s Liebe.
Świadczą o tym zarówno kolejny już
raz polemicznie podjęty temat kobiecy,
jak i forma powieści. Nowatorskim zabiegiem jest konsekwentne i ostateczne
zastosowania strumienia świadomości,
który w każdym z deklarowanych trzech
rozdziałów powieści odzwierciedla niemal w rzeczywistym czasie refleksje bohaterki podczas wykonywania przez nią
zwyczajnych czynności: jogging, wieczór
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w domu, lot samolotem z Wiednia do
Hamburga. Udziałem czytelnika staje
się codzienność kobiety widziana z perspektywy trzydziestoletniej Jessiki, której
myśli obsesyjnie krążą wokół jej wyglądu
i atrakcyjności, co ujawnia jej zależność
od obcych (męskich) oczekiwań, zatem
jak ocenia Alexandra Kedveš i ta powieść jest „opowieścią ofiary”, z tym, że
czyta się ją bardziej „konwencjonalnie”,
nie jest tak polifoniczna, dzięki czemu
tekst zyskał swoistą lekkość (Alexandra
Kedveš: Streeruwitz’ Romane, Frauengeschichten, Männersprache. In. Text und
Kritik, 2004).
Wspomniany już polityczny i społeczny temperament Marlene Streeruwitz zogniskował się w powieści Entfernung. (2006). Skupia ona wiele typowych
streeruwitzowskich tematów i motywów,
ujawniając ich wewnętrzny dynamizm.
Selma, jak większość bohaterek powieści Marlene Streeruwitz, jest związana ze
światem kultury. W jednym czasie zwolniona z pracy i porzucona przez męża,
podejmuje, jak się okaże, nierówną walkę
o sens swojego dalszego życia zawodowego i prywatnego. Wyjazd do Londynu,
próba przekonania dawnych przyjaciół
do ambitnego ale awangardowego projektu inscenizacji sztuk Sarah Kane znajdują nieprzewidywalny i dramatyczny
finał w spleceniu prywatnych przeżyć
walczącej o prawo do aktywności pięćdziesięciolatki z historycznymi wydarzeniami z 7 lipca 2005 roku – zamachem
terrorystycznym na londyńskie metro.
W subtelny sposób przenika do tej wielowarstwowej narracji spora liczba współczesnych dyskursów: od problematyki
gender z krytyką fałszywie pojmowanej
emancypacji, po spektakularny – zwłasz-
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cza po roku 2001 – temat światowego terroryzmu i globalizację.
Po galerii kobiecych postaci głównych rola głównego bohatera powieści
Kreuzungen (2008) przypada mężczyźnie.
Milioner Max zrywa ze swoim dotychczasowym życiem, poddaje się operacjom
plastycznym, by udać się na „podbój
świata” – pragnie większego bogactwa
i większej władzy niż dotychczas. Pieniądze i władza nie są już tylko symbolem
statusu, czy środkiem do celu, lecz integralną częścią jego osobowości. W powieści autorka w śmiałych obrazach ukazuje cielesność, poszukując jednocześnie
właściwego języka dla erotyzmu, takiego
języka, który pozostałby wierny ciału,
ale nie wywodziłby się z czystej fizjologii
człowieka i nie byłby też wulgarny ani
śmieszny.
W tym samym roku Streeruwitz opublikowała bardzo szczególny tekst Der
Abend nach dem Begräbnis der besten Freundin.
Śmierć, umieranie na raka, umieranie
kobiety na raka w kontekście zwyczajnego życia i relacji, jakie mu przynależą,
przefiltrowane przez rozpacz i gorycz
wracającej z pogrzebu przyjaciółki, są
treścią tego pięćdziesięciostronicowego
monologu (zrealizowanego także jako
słuchowisko). Jego poetyckie zakończenie, nietypowe dla znanej z sarkazmu
i chłodnego dystansu Streeruwitz, pokazuje pisarkę z innej, lirycznej strony.
Może dlatego, że podjęty w tekście temat
łączy wszystkich w konfrontacji z własną
śmiertelnością i przemijalnością (Ingrid
Reichel).
W prozie autorki jednych urzeka,
innych irytuje wspomniany już, charakterystyczny styl, przyrównywany do staccato. Zdania krótkie, często eliptyczne,
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odrzucające wszelki ornament, skupione na słowie nieuchronnie zmierzają
do kropki. Ta jest w tekstach pisarki nie
tylko tradycyjnym znakiem przestankowym. W jej estetyczno-filozoficznym
programie pełni funkcję ontologiczną:
zamykając otwiera przestrzeń. Ta technika niedopowiedzenia służy wydobywaniu i prowokowaniu nowych znaczeń,
eskaluje napięcie i dynamizuje relacje
między autorem i czytelnikiem. Miarą
znaczenia, jakie autorka przypisuje tej
strategii jest umieszczanie kropki w tytułach utworów.
Refleksja nad językiem i jego możliwościami szczególnie intensywnie
przenika twórczość słuchowiskową Streeruwitz. Tradycja literacka i współczesne kanony sztuki poddawane są przez
pisarkę w przygotowywanych przez nią
słuchowiskach zabiegom reinterpretacji
przez zestawianie cytatów tekstów opartych na różnych estetykach i stwarzanie
nowych kontekstów. To preferowana
przez nią metoda, podporządkowana
krytycznej analizie rzeczywistości i jak
stwierdza Katja Rothe: „Poszukiwanie
wyrazu staje się wyrazem poszukiwania”.
Ostatnie słuchowiska Streeruwitz sama
reżyseruje, co daje jej pełną kontrolę
nad projektem. Do najbardziej znanych
realizacji należą Der Paravent (1986), Alkmene (1989), Kaiserklamm. Und. Kirchenwirt.
(1991), Opernring (1999) i Supermarkt (2003),
emitowane m.in. przez rozgłośnie ORF,
SDR, WDR i BR.
Streruwitz to pisarka konsekwentnie
obnażająca powierzchowność i skomercjalizowanie kultury, ukazująca blichtr
neoliberalnych haseł i tym samym zagrożenia demokracji dzisiaj. Ukazując
płyciznę niektórych propozycji świata

medialnego wobec masowego odbiorcy
nie jest w żadnym razie przeciwna możliwościom, jakie obiegowi kultury stwarzają nowe media. Jej strona internetowa
www.marlenestreeruwitz.at, wolna od
nachalnych technicznych i graficznych
uatrakcyjnień, to znakomita platforma
komunikacji. Nie tylko dostarcza autoryzowanych informacji o pisarce i jej twórczości stricte literackiej, ale umożliwia też
wgląd w teksty publicystyczne (felietony
pisane dla wiedeńskiego dziennika „Der
Standard”) i polemiki. Spektrum podejmowanych przez Streeruwitz tematów
jest szerokie: od kwestii obcokrajowców,
przez edukację narodową, po Festiwal Teatralny w Salzburgu. Ważna wydaje się też
propozycja lektury online, umożliwiająca
odwiedzającym stronę pisarki czytanie
przeznaczonych dla sieci lub w ten sposób popularyzowanych wcześniejszych
tekstów. Znaleźć tu można zarówno obie
„powieści wyborcze” – Wahlkampfroman
2006 i Wahlkampfroman 2008, w których
to nie ukrywająca swoich lewicowych
sympatii feministka Streeruwitz okłada
razami ironii zarówno konserwatystów
jak i liberałów. Liczne aktywności pisarki przeciwko czarno-niebieskiej koalicji
czynią z niej jedną z czołowych postaci
życia publicznego Austrii. Od niedawna
zakładka na stronie głównej homepage
autorki zaprasza do zapoznania się z jej
nową książką Das wird mir alles nicht passieren… Wie bleibe ich FeministIn (Fischer,
2010), zawierającą obok jedenastu opowiadań, a raczej powiastek, esej będący inte
ligentnym i prowokacyjnym zarazem kolejnym już opowiedzeniem się Streeruwitz
za feminizmem. Projekt online „Wie bleibe
ich FeministIn. Jetzt lesen & schreiben”
sygnowany przez nią samą jako „cross
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media experiment” jest kontynuacją
książki. Prawie ośmiominutowy film zaprasza do głębszej refleksji nad sensem
życia. Odwiedzający może dołączyć swój
komentarz. Kolejne etapy tego swoistego
spotkania z autorką to zaproszenia do
komentowania wypowiedzi autorki, ale
też do napisania własnych zakończeń
książkowych historii i analizy postępowania postaci. Znajdziemy tu też wywiady i cytaty z życia codziennego dotyczące
świadomości płci, wolności osobistej, demokracji, dojrzałości obywatelskiej. Streeruwitz zaprasza czytelników, by zostali
współautorami tej strony. Kliknięcie czyni użytkownika uczestnikiem dialogu na
temat kształtu przyszłego społeczeństwa
równości obywatelskiej.
Pisarstwo Marlene Streeruwitz jest
tożsame z jej światopoglądem, wyrasta
z doświadczenia bycia kobietą w świecie, którego struktury i rządzące nim
mechanizmy wyrastają z myślenia hierarchicznego. Stąd nieufność pisarki do
wszelkich „-izmów”. Estetyka tekstów
Streeruwitz pozwala dostrzec tkwiący
w każdym doświadczeniu jednostkowym
polityczny potencjał, co odpowiada koncepcji écriture féminine. Dlatego kwestionuje ona narzucone role społeczne, które
uniemożliwiają rozpoznanie i realizację
indywidualnych potrzeb, i proponuje,
by kierując się doświadczeniem odkrywać własną tożsamość. Wiąże się z tym
pokonanie zinterioryzowanego bezgłosu. Podjęcie próby użycia własnego głosu,
usłyszenie go, poznanie i zaakceptowanie go, to fundamentalne elementy estetyki kobiecej. Stawia to Streeruwitz obok
tych autorek niemieckojęzycznych, które odwołując się do doświadczeń ruchu
kobiecego lat 60-tych i 70-tych poprzez
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subiektywizację swoich tekstów dążą do
wkroczenia na pomijane wcześniej przez
literaturę przestrzenie rzeczywistości,
prowadzi do ukazania dialektycznej relacji miedzy jednostką a społeczeństwem.
W jednym z wywiadów pisarka stwierdziła „Literatura musi podjąć dialog z codziennością. Dzień powszedni to arena
najciekawszych i politycznie najważniejszych wydarzeń”.
Streeruwitz nie cofa się przed surową,
bezwzględną krytyką rzeczywistości politycznej i społecznej Austrii. W czasach,
w których postfeministyczny dystans
jest postawą bezpieczną, ona jako zdeklarowana feministka epatuje wręcz radykalizmem politycznym i społecznym.
Odpowiedzialnie zajmuje stanowisko
wobec najbardziej palących kwestii cywilizacyjnych. W reakcji na kryzysy końca
XX i początku XXI wieku, podejmując
intelektualne wyzwania wiodących progresywnych dyskursów naszych czasów,
wypracowała własną feministyczną metodę (Dagmar Lorenz, „Feminismus als
Grundprinzip und Autorenposition bei
Marlene Streeruwitz“. W: »»Aber die Erinnerung davon««. Materialien zum Werk von
Marlene Streeruwitz). Metoda ta ma wpływ
także na podejście do przeszłości historycznej, zgodnie z nią wojna i rasizm są
fundamentami patriarchatu i jego radykalnej formy, którą jest nacjonalizm
(Dagmar Lorenz).
Ukazując kontynuację między faszyzmem a neoliberalizmem Streeruwitz
diagnozuje zaburzenie komunikacji i solidarności między kobietami w wyniku
powszechnej dominacji struktur patriarchalnych. Zaburzenia te egzemplifikuje
podejmując w swych utworach tematy
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takie jak wykluczenie z kultury, fenomen
Austrii i dyferencja płci (Isolde Charim
„Nichts als Einsatz. Neoliberalismus
im Werk von Marlene Streeruwitz“, w:
»»Aber die Erinnerung davon««. Materialien
zum Werk von Marlene Streeruwitz.) By im
przeciwdziałać przedstawiła projekt,
którego celem jest „zapisanie w historii
kobiecych doznań, doświadczeń i wspomnień.“ Jej subwersyjna twórczość swoją
austriackość ujawnia w szczególnej kombinacji radykalizmu z wrażliwością językową. Całokształt działań nagradzanej za
swą twórczość wielokrotnie Streeruwitz
zmierza do ponownego, realistycznego
zdefiniowania ról społecznych kobiet
i mężczyzn w imię humanizmu, co jest zadaniem dla wszystkich uczestników pro-

cesu socjalizacji tego i następnych pokoleń. Próby samorealizacji, niestrudzenie
podejmowane przez bohaterki utworów
Streeruwitz, często kończą się fiaskiem
z przyczyny brutalności lub obojętności
uwarunkowań zewnętrznych, ale także
z powodu braku solidarności między
tymi kobietami, które bezrefleksyjnie
zajmują miejsce w wyznaczonym im
przez tradycje drugim rzędzie historii
(Streeruwitz w wywiadzie dla Lisy Mayr,
„Der Subjektbegriff reicht nicht aus”,
Jungle World, Nr. 17, 2004).
Emancypatorski zamysł tekstów
i działań Streeruwitz nie polega tylko na
zawieszeniu broni w odwiecznej walce
płci. Jej celem jest pokój. Ponad różnicami płci. Na całym świecie.

Iwona Stępień

Jan Lechoń wobec innych
narodów (w świetle Dziennika)
Rozwój diarystyki wpisuje się w szeroki obszar zainteresowań autobiografizmem. Od lat renesans przeżywa literatura wspomnieniowa, pamiętnikarska,
szczególne miejsce zajmują dzienniki,
licznie reprezentowane w polskiej literaturze1. Wiek XX to czas ekspansji gatun1
Potwierdzają to liczne wydania tego typu
utworów: Dzienniki Marii Dąbrowskiej, Dzienniki
Zofii Nałkowskiej, Dziennik Witolda Gombrowicza, Dzienniki Jarosława Iwaszkiewicza, Dziennik
Jana Lechonia.

ku, który na plan pierwszy wysuwa życie
wewnętrzne jednostki, jawność prywatności człowieka, widowiskowość jego intymności2. Ten niewątpliwie interesujący
dla czytelnika, żądnego wiedzy o autentycznych przeżyciach i wydarzeniach obszar decyduje o popularności dziennika.
Ów paraliteracki gatunek posiada także
wartość dokumentarną, spełnia funkcję
2
M. Czermińska, Postawa autobiograficzna W:
Studia o narracji, red. J. Błoński, S. Jaworski, J. Sławiński, Warszawa 1982, s. 225.
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kroniki epoki. Jest sposobem na swobodne wypowiadanie sądów, formułowanie
osobistych refleksji na różnorodne tematy. Diarystyka wpisuje się w konwencję
rozdziału literackiej materii na sferę prywatną i publiczną3. Realizuje ją niewątpliwie Dziennik Jana Lechonia, prowadzony
w okresie 1949-1956, wydany w Londynie
(1967-1973), w latach dziewięćdziesiątych
ukazał się w Polsce4. Dziennik ujawnia swoją złożoną strukturę tematyczną, zawiera
wiele sądów o różnej wadze i znaczeniu.
Wśród zapisków notowanych w latach
znalazły się opinie dotyczące przedstawicieli różnych narodów, ich obyczajów,
tradycji, mentalności. Lechoń poruszał
się w kręgu różnych kultur, jak dowodzą
fakty z jego biografii: Warszawa, Paryż,
Nowy Jork to miejsca, z którymi był związany przez dłuższy czas. W Warszawie się
urodził (1899) i kształcił, od czasów akademickich brał aktywny udział w życiu
literackim, zdobył, jako młody człowiek,
poetycką sławę. Od roku 1930 przebywał
w Paryżu, pełniąc do 1939 funkcję attaché
kulturalnego polskiej ambasady. W roku
1940 (po klęsce Francji) znalazł się w Stanach Zjednoczonych; w Nowym Jorku
przeżył ostatni rozdział swojego życia.5
U progu swojej twórczości poetyckiej,
w czasach warszawskich, Lechoń związa3
A. Galant, Prywatne, publiczne, autobiograficzne. O dziennikach i esejach Jana Lechonia, Zofii Nałkowskiej, Marii Kuncewiczowej i Jerzego Stempowskiego,
Warszawa 2010, s. 7.
4
J. Lechoń, Dziennik, wstęp i konsultacja
edytorska R. Loth, Warszawa, t. 1 (1949-1950):
1992, t. 2 (1951-1952): 1992, t. 3 (1953-1956): 1993.
5
zob. A. Hutnikiewicz, Jan Lechoń 18991956 W: Obraz literatury polskiej XIX i XX w. Seria 6.
Literatura polska w okresie międzywojennym t.2, red. J.
Kądziela, J. Kwiatkowski, I. Wyczańska, Kraków
1979, s. 151-156.
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ny był z grupą Skamander. Wojna spowodowała, że kilku reprezentantów tej grupy znalazło się na emigracji: Kazimierz
Wierzyński, Julian Tuwim, Antoni Słonimski, a także poeci luźno związani ze
skamandrytami, jak Maria PawlikowskaJasnorzewska. Jako baczni obserwatorzy
(często i komentatorzy) życia, nie tylko
literackiego, w Polsce przedwojennej,
w warunkach emigracyjnych również
dążyli do utrwalenia w słowie – poezji,
prozie, dzienniku – swoich doświadczeń
w nowym środowisku, w odmiennych
warunkach. Można tu przywołać Kazimierza Wierzyńskiego, przyjaciela Lechonia dzielącego z nim wygnańczy los
w odległej Ameryce. Dowodem otwarcia
się Wierzyńskiego na kulturę amerykańską są szkice zebrane w zbiorze pt. Moja
prywatna Ameryka6. Zawarł w nich poeta
historię miejsc, z którymi związane było
jego rodzinne życie na emigracji. Skupia
się na eksponowaniu walorów przyrodniczych Sag Harbor, pisze o świętach,
tradycji, obyczajowości amerykańskiej.
Interesuje się ludźmi, wśród których
upływa jego życie, kreśli wizerunki sąsiadów, a także przedstawicieli świata artystycznego. Wypowiada swoje sądy na ich
temat: Amerykanie są najłatwiejszymi ludźmi
w pożyciu. Francuza można znać 20 lat, a nigdy
nie doczekać się zaproszenia do domu, z Amerykanami po pierwszej „party” i kilku drinkach
jest się po imieniu7.
Jarosław Iwaszkiewicz, należący do
kręgu skamandrytów, czas wojny i okupacji spędził w Polsce. W wydanej po
6
K. Wierzyński, Moja prywatna Ameryka W:
Poezja i proza, t.2, opr. M. Sprusiński, Kraków
1981.
7
Tenże, Wędrówki po ludziach W: Tenże, Moja
prywatna Ameryka,…….., s. 209.
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wojnie, nieocenionej Książce moich wspomnień8 zawarł sumę swoich życiowych
doświadczeń, zaprezentował też subiektywny punkt widzenia na sprawy państw
europejskich, takich jak Niemcy, Francja
czy Włochy. Osobiste doświadczenia będące konsekwencją życiowych wędrówek
stanowią literacką materię innych książek wspomnieniowych Iwaszkiewicza:
Podróże do Polski9, Podróże do Włoch10. Okazuje się, że forma wspomnienia jest doskonałym sposobem ujęcia przemyśleń
na temat zarówno spraw prywatnych,
jak i dotyczących zagadnień politycznych, społecznych, kulturowych. Także
i dziennik jako gatunek literacki wpisuje
się w realizację tego rodzaju problematyki. Iwaszkiewicz spisywał bieżące wydarzenia i własne do nich komentarze,
przemyślenia i refleksje przez kilkadziesiąt lat; część tych notatek wydana została w roku 2007, część w roku bieżącym11.
Dzienniki Iwaszkiewicza stanowią niezwykle interesujący i złożony portret autora,
charakteryzują też, podobnie jak wspomnienia, jego postawę wobec kultury
różnych narodów. Jeden z badaczy wyodrębnił wśród tych zainteresowań pisarza
następujące kręgi: Iwaszkiewicz wobec literatury rosyjskiej i ukraińskiej. Iwaszkiewicz w kręgu literatury i muzyki francuskiej. Iwaszkiewicz
a krainy Italii. Iwaszkiewicz pośród motywów
niemieckich. Iwaszkiewicz a Szwajcaria. Anglojęzyczne wątki w poezji i prozie. Iwaszkiewicz

w Danii i skandynawskie składniki jego poezji,
prozy narracyjnej i eseistycznej.12
Roman Loth we wstępie do Dziennika
pisze o Janie Lechoniu: Świadomy swego
wychodźczego losu, mając do wyboru różne scenariusze adaptacji, wybrał ten, który określić
można jako „emigranckie getto”: ograniczenie
się do „bycia Polakiem w Nowym Jorku”.13
Jaką postawę przyjmuje zatem Lechoń
w swoich sądach o środowisku, w którym przyszło mu żyć? Specyfika gatunku
sytuuje podejmowaną w zapiskach tematykę w perspektywie subiektywnej, nacechowanej osobistymi doświadczeniami
diarysty. W dzienniku Lechonia, który
wyrósł w kulturze i tradycji polskiej, poznał kulturę i elity towarzyskie Paryża,
współczesne realia życia amerykańskiego
mieszają się z tematyką wspomnień okresu warszawskiego czy paryskiego.
Na kartach diariusza poeta mnoży
opinie i komentarze odnoszące się do
twórców literackich różnej narodowości. Wysoko ocenia wielkich pisarzy, bez
względu na ich pochodzenie, ale zawsze
w takiej opinii kryje się piętno subiektywizmu. William Faulkner w jego ocenie
to pisarz, który bierze odpowiedzialność za świat,
nie jakiś pismak, jak większość bezmyślnych liberałów powtarzających te same frazesy sprzed 200
lat – tylko człowiek w ciągłej rozmowie z sumieniem. I przy tym Amerykanin w najlepszym tego
słowa znaczeniu, to znaczy się człowiek wierzący
w przyszłość naprawdę14. Komentarz doty-

8
J. Iwaszkiewicz, Książka moich wspomnień,
Kraków 1957.
9
Tenże, Podróże do Polski, Warszawa 1979.
10
Tenże, Podróże do Włoch, Warszawa 1977.
11
Tenże, Dzienniki 1911-1955, oprac. i przypisy A., R. Papiescy, wstęp A.Gronczewski, Warszawa 2007; Dzienniki 1956-1963, oprac. i przypisy A., R. Papiescy, R. Romaniuk, wstęp A.
Gronczewski, Warszawa 2010.

12
A. Gronczewski, Ciemne ścieżki i jasne polany W: J. Iwaszkiewicz, Dzienniki 1911-1955 ….., s.
26.
13
R. Loth, Ostatnie dzieło Jana Lechonia W: J.
Lechoń, Dziennik, t.1….. s. 11.
14
J. Lechoń, Dziennik, t. 3, s. 145. W dalszym
ciągu cytaty pochodzące z tego wydania Dziennika oznaczam w tekście, podając w nawiasie numer tomu i strony.
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czący śmierci Tomasza Manna łączy hołd
dla twórczości pisarza z indywidualną postawą autora dziennika wobec wielkiego
Niemca: Umarł Tomasz Mann, ostatni wielki
pisarz podeszłej epoki, kiedyś mój ulubiony, największy dla mnie pisarz. Sam nie wiem, dlaczego ten zachwyt wypalił się we mnie i nie mam
ochoty ani sprawdzać, ani odświeżać. (t.3, s.
677). Krytycznie ocenia Lechoń dorobek
przedstawiciela francuskiej literatury –
Andre Gide’a: Być takim pisarzem, jak Gide,
który wszystko pisze, zapisuje, myśli tylko o tym,
co napisał, napisze, co by jeszcze napisać – robi
takie szalone sprawy z byle słowa (…) – wydaje mi się to nieprzyzwoitością i po prostu głupotą
wobec dramatów tysięcy i tragedii milionów. (t.2,
s. 403). W sposobach formułowania opinii zdradza Lechoń dużą przenikliwość
w ocenie dzieł literackich, ale też poczucie
humoru, ironię, która czasem przeradza
się w ostry krytycyzm i zjadliwą krytykę.
Lechoń w świetle Dziennika jawi się
przede wszystkim jako uczestnik emigracyjnego życia, także towarzyskiego
i kulturalnego. Komentował wystawy,
koncerty, spektakle teatralne czy filmy,
tworząc bogatą galerię artystów, z którymi zetknął się w Polsce, Francji czy Nowym Jorku. Brał udział w spotkaniach
elitarnych kręgów, które stanowiły okazję
do nawiązywania kontaktów z przedstawicielami różnych narodów. Dawały one
czasem poecie asumpt do formułowania
dość pochopnych, powierzchownych sądów: Kiedy wczoraj u Zosi Kochańskiej wszedł
młody Faure, zięć Cuevasa, od razu pomyślałem
sobie „Francuz”. Pytam się siebie – czy to naprawdę żaden inny naród nie ma takich nosów
i formy twarzy – czy też to jakaś telepatia, która mnie raz po raz nawiedza (t.2, s. 21). Lechoń w każdym środowisku, z jakim się
stykał, jawił się jako baczny obserwator
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wyglądu i zachowań ludzi, także spotykanych przypadkowo, intuicyjnie doszukując się w ich cechach fizycznych cech
narodowościowych: Wszedłszy do autobusu,
spojrzałem na jakąś parę; on z nosem zadartym,
kapelusz trochę za duży, trochę zanadto na bakier, ona – pucołowata kaczka. Powiedziałem
sobie od razu: Polacy. I po chwili przekonałem
się, że tak jest. Wieczór spotkanie w „Omlette
Lyonnaise” z młodym śpiewakiem-Francuzem,
chłopcem z Marsylii. Też można by po sposobie
jedzenia, po burzliwości mowy poznać na końcu
świata, że to Francuz (t.1, s. 201). W swoich
opiniach na temat poznawanych (lub
nieznanych) osób Lechoń jest często
krytyczny, niekiedy wręcz złośliwy; ułatwia mu to umiejętność posługiwania się
skrótową, celną charakterystyką, skłonność do puenty, żartu, anegdoty. Wprowadza wtręty w języku angielskim, które
pełnią nie tylko funkcje informacyjne,
ale stanowią też swego rodzaju sposób
charakterystyki postaci. Uwidacznia się
on np. w opisanej rozmowie z humorystyczną puentą: W sobotę u Wileyów śliczna
i bardzo zabawna siedemnastoletnia córka senatora Mansfielda z Montany powiedziała mi, że
czeka na młodych chłopców. Zapytałem ją, co to
są młodzi chłopcy, i dowiedziałem się, że mogą
być „sixteen or sixty”. Gdym wychodził, kiwnęła
mi ręką i powiedziała: Goud bye young man.”
(t.3, s. 818).
Krytycyzm, jaki przejawia Lechoń
w portretowaniu ludzi, wynika w dużej
mierze z ciążenia polskiej tradycji na
autorze Karmazynowego poematu. Toteż
czasem przemawia on w Dzienniku jako
spadkobierca wielkiej kultury polskiej,
która już na początku literackiej drogi
uformowała jego świadomość i poetycką
osobowość: Wczoraj u Zosi Kochańskiej Jacques Dupont opowiadał o balach paryskich z taką
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ekscytacją, jakby naprawdę to było jakieś życie
sztuką, coś nowego i coś, czego powinniśmy Paryżowi zazdrościć. (…). Francja dzisiejsza czeka na swego Wyspiańskiego, aby jej powiedział
wreszcie prawdę, jak nasz Wyspiański nam przed
półwiekiem (t.3, s. 780). Dlatego też o życiu
elitarnym, w którym wszak uczestniczył
w latach paryskich, wyrażał się ironicznie: Dzisiaj u Zosi Kochańskiej Nora Auriac,
nie bardzo zmieniona przez tych 15 lat, kiedym
jej nie widział. Należała ona i należy do „Tout
Paris”, właśnie do tego Paryża kilkuset osób, który się uważa za Paryż w centrum świata (t.3, s.
795). W podobnym stylu pisał o świecie
dyplomatycznym, który miał okazję dobrze poznać: Lipski za swoich emeszetowych,
a zwłaszcza ambasadorskich czasów był wcieleniem tego pochłonięcia dyplomacją, która nie zostawia na nic innego miejsca, nawet we wrażliwych ludziach, bo po prostu w dyplomacji chodzi
nie o ludzkość, ale o dyplomację i nieodłączne od
niej śniadania i obiady ( t.1, s. 445). Warto
podkreślić, że również w świetle dziennikowych zapisków Jarosława Iwaszkiewicza służba dyplomatyczna sprowadza się
do celebrowania życia towarzyskiego15.
Lechoń świadomy był tego, jak dalece snobizm i pokusa wystawnego życia rządzą
środowiskiem dyplomatów, ale w swoich zapiskach dążył bodaj najczęściej
do uwydatnienia anegdotycznej strony
opisywanych wydarzeń: Kiedy ambasador
Chłapowski – jechał na jakiś zjazd maltański
15
Iwaszkiewicz, przebywał w Belgii na zaproszenie działacza społecznego Antoine’a Allarda. Odtwarza przebieg spotkania 3 kwietnia
1954: Gadanina była potworna, bez żadnego porządku
i bez żadnego celu. Aż przed obiadem Fiedin zabrał nas
do siebie i napoił wódką, dodając kawior na zakąskę
– kręciło mi się w głowie i nudziło piekielnie. Na takim gadaniu zeszło całe popołudnie. Potem był „obiad”
– a wreszcie wyrwałem się na spacer nad morze, (…), J.
Iwaszkiewicz, Dzienniki 1911-1955,….,s. 427.

do Rzymu – mówiło się o tym między nami, jego
podwładnymi, u Francisa na place de l’Alma,
i ktoś powiedział: „Ciekaw jestem, co na takim
zjeździe się robi”. Na to Węcławowicz, wysoki,
chudy wielki pan litewski, o wyglądzie idealnego prezydenta Republiki Łotewskiej: „No na
pewno wódka. Później trochę pederastyki.” (t.2,
s. 310). W zapisach o charakterze żartobliwym, humorystycznym słychać echo
przedwojennych anegdot, powtarzanych
na spotkaniach towarzyskich bądź w kuluarach. Lechoń – urzędnik ambasady
polskiej w Paryżu w latach trzydziestych
– niejako sam przed sobą tłumaczy się,
jaką rolę służba dyplomatyczna odegrała
w jego życiu: Lepszy dzień powszedni – zawsze
jest coś do zrobienia, co odrywa myśl od rzeczy
nie do naprawienia. Kiedyś ambasada była dla
mnie takim znieczuleniem. (t.3, s. 599).
Dziennik rejestruje także i te refleksje
poety, które wynikają z jego uwrażliwienia na los narodowy, a w warunkach wojennych – los polskiej emigracji rozproszonej po całym świecie: Dzisiaj po obiedzie
a quatre u Cecylii Burr (Lipski) mówił o różnych
kłopotach, nieszczęściach i tragediach polskiej emigracji w Anglii, o różnych wzruszających solidarnościach, o wzrastającej nawet wśród niedowiarków religijności – z prostotą i ciepłem człowieka,
który zna już prawdziwą hierarchię wartości.
Bardzo mi było ciepło na sercu słuchać tego wszystkiego i patrzeć na tego tak uczłowieczonego człowieka. (t.1, s. 445). Wspomniany wcześniej
kult polskiej tradycji, jaki cechował postawę Lechonia „warszawskiego”, nabiera
szczególnej wagi w warunkach życia na
emigracji, a także w zetknięciu z kulturami innych narodów, w konfrontacji tworzonych przez nie mitologii. Polska tradycja w oczach Lechonia jest życiodajnym
źródłem dla całego narodu: Francuzi żyją
naiwnie mitologią grecką, cała ich poezja tkwi
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w niej – (…). Myśmy stworzyli w XIXw. mitologię własną. Cóż z tego, że zamknięta jest ona
dla obcych, skoro dla nas stała się źródłem właśnie
mistycznych wzruszeń i żywej, nie mózgowej, ale
wstrząsającej całym naszym życiem wewnętrznym
poezji. (t.1, s. 205).
Postawę Lechonia wobec innych narodów (krajów, kultur, obyczajów) trudno określić jednoznacznie, zbyt często
posługuje się on zgrabnie i dowcipnie
skonstruowanym zdaniem, by ująć jakąś cechę bądź opisać zjawisko, wówczas
dotyka jedynie powierzchni spraw głębokich. Trudno jednak przy tym nie zauważyć zaskakującej czasem przenikliwości
i umiejętności ujmowania w skrótowej
formie kontrastów obserwowanych w życiu różnych miast i krajów, w ich obyczajowości i mentalności: Tak zwane „nocne
życie” w Paryżu miało do końca coś z literatury.
Tutaj pachnie to od razu kryminałem. Młodzież
nie może przechodzić żadnej tutaj „cyganerii”,
bo „cyganerie” tutejsze to bandyci, handlarze
narkotyków i wszelkiego rodzaju szantażyści.
(t.1, s.189). Niebezpieczeństwo, handel narkotykami, bandytyzm to dzień
powszedni w Nowym Jorku, tym bardziej odstręczający, gdy się go porówna
z klimatem Paryża, kulturowo bliższego
poecie. Krytykowany, „wampiryczny”
Nowy Jork staje się jednak, paradoksalnie, azylem dla Lechonia – emigranta,
który nie zaakceptował komunistycznej
władzy w Polsce. Rozpiętość jego postawy wobec Ameryki charakteryzuje już
choćby zestawienie zbioru esejów pt. Aut
Caesar aut nihil, w którym bezkrytycznie
chwali kraj, dostrzegając w nim potęgę
polityczną i gospodarczą16 z demonstro16
zob. J. Lechoń, Aut Caesar aut nihil, wstęp
E. Kołodziejczyk, Warszawa 2007, s. 26.
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waną często na łamach Dziennika niechęć
i pogardę dla amerykańskiego stylu życia
i obyczajowości: I pomyśleć, że są ludzie, których nikt nie kocha, którzy z miłości znają tylko
to, co tutaj nazywa się „sex”, że żyją w zupełnej
samotności, nie mając nikogo, komu by mogli
powiedzieć o sobie. Nie są to bynajmniej ci z najbiedniejszych, raczej ta samotność – to choroba
bogaczów. Stąd sukces psychoanalizy i majątki
psychoanalityków. (t.2, s. 418). Pisarz dostrzega osamotnienie ludzi, brak miłości – to wszystko, co przyniosła wysoko
rozwinięta cywilizacja w bogatym społeczeństwie. Ponadto za cechę dyskredytującą współczesną Amerykę uznaje – i ten
sąd jest w pełni uzasadniony w przypadku poety hołdującego tradycji – właśnie
brak zakorzenienia w jakiejkolwiek tradycji i obyczajowości: Przywarą Amerykanów, która ośmiesza ich w Europie, a nawet budzi nienawiść, jest wynikła z kompleksu niższości
chęć pokazania, że nic sobie nie robią z żadnych
tradycji, obyczajów i protokołów europejskich, że
wszędzie, gdzie są, są u siebie i mogą zachowywać się po amerykańsku. (t.1, s. 402). Z postawy takiej wypływają konkluzje stawiające
amerykański styl życia w zdecydowanie
negatywnym świetle: Nic, co amerykańskie,
nie jest zupełnie takie same jak nasze. Ich najbardziej ludzkie reakcje – są inaczej ludzkie niż
nasze. (…), tak samo jak inny jest styl nasz –
Polaków i Francuzów. (t.3 s. 358). Jednakże
i polska mentalność – z jednaj strony
skrajne manifestowanie polskości, z drugiej kult cudzoziemszczyzny – staje się
przedmiotem ostrej krytyki: To nieprawda,
że Polacy są to same pyszałki, same Zagłoby
polskości. Są to również i ciągle papugi cudzoziemszczyzny, lokaje liżący wszystko, co obce.
(t.3, s. 233). W innym miejscu wysoko
ocenia wielkopańskość rodaków: Polacy
mają coś najistotniej wspólnego z Hiszpanami.

Iwona Stępień: Jan Lechoń wobec innych narodów (w świetle Dziennika)
Jest we wszystkim, co najbardziej polskie – jakaś wielkopańskość, której na przykład brakuje
wszystkiemu, co rosyjskie. (t.3, s. 257).
Odnotowując w Dzienniku własne opinie na temat Polaków i innych narodowości, nie buduje Lechoń jakiejś spójnej
teorii na ten temat; jego sądy są doraźne,
podyktowane czasem jakimś przeżyciem,
przypadkowym wydarzeniem, który
przyniósł kolejny dzień – i może dzięki temu właśnie bardziej przekonujące,
autentyczne, spontaniczne. Na pewno
współtworzą one portret duchowy poety, który, wyposażony w bagaż pamięci
narodowej i w poczucie więzi z historią,
staje bezradny wobec współczesnego życia w obcym kraju, z którym go nic nie
wiąże. W prywatnym Dzienniku może to
wyznać. Status Polaka – emigranta narzuca samoistnie przynależność do polskiej przestrzeni, dlatego Lechoń tropi
w przyrodzie amerykańskiej elementy

ojczystego krajobrazu: Po drodze snopki na
polu, dojrzewające zboża. Czego tym widokom
brakuje – że nic nie przypominają Polski, że myślisz ciągle: „U nas inaczej, inaczej, inaczej”.(t.1,
s.342). Użycie w tej notatce powtórzenia
i nadanie wypowiedzi tęsknego tonu
uwydatnia jej emocjonalny charakter.
Inaczej nie oznacza w tym przypadku ani
lepiej, ani gorzej, oznacza nieugaszoną
nostalgię za utraconym krajem.
Poeta emigrant najpełniej ujawnia
swoje przywiązanie do rodzimej gleby,
kiedy – przed wyjazdem na Kongres Kultury do Paryża – w sposób przewrotny
i żartobliwy deklaruje swoje „neutralne”
miejsce w świecie: Za to bardzo będzie przyjemnie usiąść sobie na jakimś tarasie nad Morzem Śródziemnym, gdzie na ma ani Paryża,
ani polskich literatów, i po prostu, jak nasi najdrożsi Żydzi narodowi w Otwocku, powdychać
trochę świeżego powietrza i potęsknić (…). Może
tym razem do Ameryki.(t.3, s. 806).

Edukacja i sztuka
Marta Kulczyńska

Pedagog waldorfski – kreatywny
artysta sztuki życia
Działania ludzkich poszukiwań wobec
nowych wyzwań i rozwiązań, znacznie
ciekawszych, przełamujących krąg czynności rutynowych, zawsze towarzyszyły
ludziom pomysłowym, którzy nie potrafili zgodzić się z istniejącymi rozwiązaniami w dziedzinie stanowiącej obiekt
ich pasjonujących zmagań. Zawsze emanował z nich entuzjazm, którym zarażali innych, skupiając wokół siebie grono
zwolenników popierających ich ideę.
Tylko im udało się pozostać w pamięci
potomnych jako prekursorzy nowych
prądów umysłowych czy stylów życia.
Współczesna praktyka oświatowa wiele
zawdzięcza takim pedagogom jak: John
Dewey, Celestyn Freinet i Rudolf Steiner.
To oni odważyli się na przeciwstawienie
się tradycyjnym tendencjom edukacyjnym oferując uczniom, ich rodzicom
i nauczycielom inny model szkolnictwa.1
Rudolf Steiner mówiąc o sztuce wycho1
R. Łukaszewicz, Edukacja wobec zmian lokalnych i globalnych, Wrocław 1994, s. 22.
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wania miał na myśli wyraźnie określoną
i głęboko zakotwiczoną ideę, nad którą
pracował przez całe swoje życie. Istotą
jego pedagogiki było skupienie uwagi na
młodych ludziach, ich talentach i zainteresowaniach. Artykuł stawia sobie za
cel ukazanie sylwetki pedagoga waldorf
skiego jako twórcy, mistrza, opiekuna,
wychowawcy, a przede wszystkim artysty
życia, do którego musi wprowadzić powierzone mu młode pokolenie. Otwarcie na nowe wyzwania, niekiedy bolesne doświadczenia, które stawia sobie
szkoła i pedagog waldorfski, to w pierwszej linii wymagania wobec siebie samego, a także gotowość do porzucenia wygodnych, utartych ścieżek postępowania.
Wynika to z przesłania, że wychowawcy
powinni uczyć się i doskonalić o wiele
intensywniej od powierzonych im adeptów nauki. Podjęty temat jest obecnie
niezmiernie aktualny i ważny, wskazuje
bowiem na propozycję stosowania nowej
wiedzy o człowieku uwzględniającej jego
ciało, duszę i ducha. Podejście holistycz-
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ne, tj. całościowe, z wykorzystywaniem
wszystkich zmysłów, uczenie się przez
sztukę i pracę rękoma – stwarza młodej
osobie przestrzeń rozwojową na wszystkich jej poziomach i żywo przeciwdziała coraz powszechniejszemu zawężaniu
środków pedagogicznych do działań
kognitywnych czy uznawaniu względów
utylitarnych. We wszystkich krajach powstają szkoły i przedszkola na podstawie pedagogiki waldorfskiej, odbywają
się spotkania i konferencje. Potrzeby są
znacznie większe niż możliwości, zwłaszcza finansowe. „Wolne szkoły” stanowią
dzisiaj obiecującą alternatywę, a w ostatnich dziesięcioleciach rozwijały się one
ze zdumiewającym rozmachem.
Szkoła waldorfska zawsze stawiała
sobie za cel ukierunkowanie wychowania na antropozoficzną istotę człowieka.
Dostosowywała do treści kształcenia plan
lekcji. Uwzględniała budzące się zdolności i możliwości młodych ludzi. Materiał
lekcyjny przekazywano nie dla samej nauki, lecz po to, by za jej pośrednictwem
wspierać rozwój młodego pokolenia, objaśniać im ich własne przeżycia, uwrażliwiać sposób spostrzegania. Również
i dzisiaj geniusz szkół waldorfskich artykułuje się w prostocie i naturalności.2
W świecie, który podlega licznym
przemianom, nauczyciele odpowiedzialni są nie tylko za wyposażenie uczniów
w odpowiednią ilość solidnej wiedzy,
ale także za przygotowanie ich do roli
świadomych i aktywnych obywateli,
zdolnych do podejmowania rozsądnych
i światłych decyzji w sprawach zdrowia
czy środowiska, a także do stawienia

czoła licznym wyzwaniom współczesnej
rzeczywistości. Nawet najbardziej wyrafinowane technicznie pomoce naukowe
czy najwymyślniejsze podręczniki nie
są w stanie zastąpić czasu i poświęcenia
nauczyciela.3 Antoine de Saint-Exupery
przedstawił w książce pt. „Twierdza”
umiejętne podejście nauczyciela do ich
przyszłych adeptów. „[…] Dlatego też
wezwałem wychowawców i powiedziałem im tak: – Wasz obowiązek nie polega na tym, żeby w dzieciach ludzkich
zabijać człowieka, ani żeby go zamieniać
w mrówkę, której przyjdzie żyć w mrowisku. Nieważne jest w moich oczach,
czy człowiek będzie mniej, czy więcej posiadał. Ważne jest, czy będzie mniej, czy
bardziej człowiekiem. Nie pytam przede
wszystkim o to, czy człowiek będzie
szczęśliwy, ale jaki to człowiek ma być
szczęśliwy. I bogactwo sytych osiadłych
plemion tyle dla mnie znaczy, co zadowolenie bydła stojącego w oborze. Nie
zasypuje ich więc pustymi formułami,
ale obfitością obrazów, z których się rodzą struktury. Nie wpajajcie im martwej
wiedzy, ale dawajcie pewien styl myślenia, który pozwoli ująć istotę rzeczy. Nie
sądźcie o ich zdolnościach wyłącznie
na podstawie przejawianych uzdolnień
w określonym kierunku. Ten bowiem
dojdzie najdalej i osiągnie najwięcej, kto
trudził się wbrew swojej naturze. Gdyż
najważniejsza jest we wszystkim miłość.
Nie przypisujcie nadmiernego znaczenia przydatności, ale twórczym zdolnościom człowieka, aby ten kto hebluje deskę, robił to z godnością, a wtedy będzie
ją heblował jeszcze lepiej. Będziecie więc

2
Por. Ch. Lindenberg, Szkoła bez lęku, Warszawa 1993, s. 17 i n.

3
Por. F. Carlgren, Wychowanie do wolności. Pedagogika Rudolfa Steinera, Kraków, s. 71.

115

Edukacja i sztuka
nauczać szacunku, gdyż ironia, która jest
niepamięcią twarzy, przystoi łobuzom.
Będziecie zwalczać uzależnienie człowieka od dóbr materialnych. I w dziecku
ludzkim będziecie się starali obudzić
człowieka, ucząc je przemieniać siebie
w coś, co je przerasta, gdyż nie umiejąc
tego, zamknie się w twardej skorupie. Będziecie uczyć medytacji i modlitwy, gdyż
dzięki nim dusza się rozszerza. I będziecie ćwiczyć je w miłości. Bo czy można ją
czymkolwiek zastąpić?”4
Pedagog waldorfski stara się unikać niebezpieczeństwa subiektywności
wychowując poprzez przykład własny.
Każdy z nich uczy się pracować ze świadomością, że najlepsze lekcje to bardzo
często takie, na których nauczyciel wraz
z uczniami odkrywa coś nowego. Niezwykłej wagi są słowa Rudolfa Steinera
zawarte w wykładzie „Ogólna wiedza
o człowieku.” Akcentuje w nim siedem
imperatywów adresowanych do nauczycieli. Wszystkie są dobitnym apelem
skierowanym do sumienia pedagogicznego doby współczesnej. „Przenikaj się
siłą fantazji, miej odwagę do prawdy,
ostrz swoje poczucie odpowiedzialności
w dziedzinie duszy […] Nauczyciel powinien być człowiekiem inicjatywy w sprawach wielkiej i małej wagi. Nauczyciel
interesuje się wszystkim, co dotyczy świata i człowieka. Nie zawiera żadnego kompromisu z tym, co nieprawdziwe. Nie
wolno stać się mu kimś wewnętrznie bezideowym, wyschniętym i skwaszonym.”5
Dziecko, jak większość dorosłych,
uczy się od ludzi i dzięki ludziom. Na4

2009.

A. de Saint-Exupery, Twierdza, Warszawa

R. Steiner, Ogólna wiedza o człowieku jako podstawa pedagogiki, Gdynia 2008, s. 14.
5
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uczyciel inspiruje do nawiązywania relacji międzyludzkich, działa inaczej niż
książka, niż sprzęt, gdyż potrafi pouczyć
i odpowiednio zareagować w określonej
okoliczności. Nie ogranicza się tylko do
merytorycznego i metodycznego przygotowania zajęć. Przez wdrażanie antropozoficznej nauki o człowieku, która jest
wewnętrznym pogłębieniem tego, co ma
realizować na zajęciach, stara się ułatwiać
zrozumienie uwarunkowań oraz prawidłowości rozwojowych dzieci i młodzieży, może przyczynić się do ich otwarcia
duchowego, dzięki którym młody człowiek stanie się osobą twórczą.6 Pedagog
waldorfski stanowi medium, dzięki któremu dochodzi się do wiedzy. Ma to
tak wielkie znaczenie, ponieważ uczeń
z reguły nie dąży do samej wiedzy, ale do
poznania związanych z nią ludzkich postaw, doświadczeń i przeżyć. Nauczyciel
zajmuje się dzieckiem, pyta, zgaduje, często zahaczy o coś, co może być dla niego
ważne.7
Uwagi odnośnie metod nauczania
umieszczone zostały w stuttgarckich cyklach wykładów dla nauczycieli i w odpowiadających im konferencjach. „Musimy być świadomi wielkości zadania. Nie
możemy być tylko pedagogami, musimy
być ludźmi kultury w najwyższym sensie
tego słowa. Musimy żywo interesować się
wszystkim, co się w obecnym czasie dzieje, inaczej będziemy dla tej szkoły złymi
nauczycielami. Powinniśmy angażować
się nie tylko w to, co dotyczy naszego
szczególnego zadania. Dopiero przez
to zainteresowanie światem będziemy
mogli zdobyć taki entuzjazm, którego
6
H. Eller, Nauczyciel wychowawca w szkole waldorfskiej, Warszawa 1998, s. 76.
7
Ch. Lindenberg, Szkoła…, op. cit., s. 51.
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potrzebujemy dla szkoły i dla naszych
zadań. Konieczna jest do tego elastyczność ducha i całkowite poświecenie się
naszemu zadaniu. Możemy czerpać tylko z tego, co można dzisiaj osiągnąć,
zwracając swoje zainteresowanie na wielkie potrzeby i zadania naszych czasów,
których wielkości nie można przecenić.”8 Z tego przesłania wynika, że pedagog powinien rozumieć teraźniejszość,
w której przyszło mu żyć, ponieważ jego
celem jest próba zrozumienia dzieci,
których wychowanie zostało mu powierzone. Dalszą podstawą nauczania jest
według weimarskiego klasyka posiadanie
przez tutora wiedzy o rozwijającym się
człowieku o charakterze poznania. To
novum dotyczy przedstawienia trójczłonowości podziału ludzkiego organizmu,
opartego na związku, jaki zachodzi między trzema elementami ludzkiej duszy:
myśleniem, uczuciem i wolą, w odniesieniu do trzech systemów ciała ludzkiego
tj. mózgowo – nerwowego, rytmicznego
i przemiany materii.9 Steiner dobitnie
wyjaśniał nauczycielom, że tworzenie
pojęć naukowych i praktyka pedagogiczna to dwie zupełnie odrębne dziedziny.
Z wiedzy teoretycznej należy czerpać walory intelektualnego poznania, jednak
zastosowanie jej w okolicznościach życia
jest o wiele ważniejsze. Praca nauczyciela
powinna polegać na postrzeganiu i obserwacji w dziecku sił plastycznych z siłami mowy oraz muzyki i w jaki sposób
tymi siłami kierować.10 Odnosi ją w tym
momencie do swojej innowacyjnej koncepcji w nauczaniu dzieci, jaką cieszyła
Ibidem, s. 18.
Por. J. Steinem, Ogólna…, op. cit., s. 12.
10
J. Kiersch, Pedagogika waldorfska, Kraków
2008, s. 35.
8

się eurytmia (z greck. „ładne poruszanie
się”). Dokładniej opracował ją Fritz Graf
von Bothmer, nauczyciel w pierwszej
szkole stuttgarckiej, zainspirowany całokształtem ćwiczeń gimnastycznych, których celem było pogłębienie doznania
trójwymiarowości przestrzeni człowieka
oraz pobudzenie siły jego woli.11 Innymi słowy jest to sposób poruszania się
przy odpowiedniej muzyce i odpowiednich tekstach, łączy w sobie aktywność
fizyczną człowieka z artyzmem ruchu.
Zadaniem jej było poprawienie samopoczucia i rozluźnienie napięcia psychicznego, ponieważ dzieci nie potrafią
na ogół określić swoich emocji. W korowodzie wielu sztuk przypada jej miejsce
centralne, z którego we wszystkich kierunkach ożywia i pobudza do twórczej
produktywności. „Im bardziej pozwalamy dziecku ćwiczyć tylko fizycznie, tym
bardziej skłaniamy je do rozwoju nadmiernej ospałości i tendencji do otyłości.
Nie wolno nam, naturalnie, tak całkiem
zaniedbać ruchów fizycznych, ale ponieważ człowiek musi żyć w rytmie. Im
bardziej nastąpi odchylenie w kierunku
ruchów czysto fizycznych, w kierunku
ruchów sensownych – jak w eurytmii,
gdzie każdy ruch wyraża pewną głoskę
i ma pewien sens. Im bardziej pozwolimy przeplatać ćwiczenia gimnastyczne
eurytmią, tym skuteczniej wprowadzać
będziemy harmonię pomiędzy potrzebą
snu i jawy.”12
Jeden z uczniów opisał bardzo obrazowo doznania podczas takich ćwiczeń:
„W starszych czasach odczuliśmy pokrewieństwo tych zajęć z geometrią. Miało

9

11
12

Ibidem, s. 98.
R. Steiner, Ogólna…, op. cit., s. 161.
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się poczucie sił oddziałujących z przestrzeni; odpowiedzią na nie był ruch jako
przejaw naszej woli… Innym odczuciem
było doznanie w ciele siły ciężkości. Zaledwie zdążyliśmy uświadomić je sobie
w całej pełni, wykonując ćwiczenie zeskok na punkt, a już przezwyciężaliśmy
je – zwijając się w kłębek, pokonując narastający opór, wyskakując do góry. To
wszystko było dla nas niczym niezwykle
intensywne, zdrowe przebudzenie […]
– w tych ćwiczeniach edukacja fizyczna
zespolona została z budzeniem świadomości.”13
Według koncepcji Steinera nauczyciel
powinien postępować tak, aby dotrzymać
kroku rozwojowi dzieci. W młodszych
latach edukacji zastępuje on w pewnym
sensie rodzica, opowiadając dzieciom baśnie. Jego rola ulega zmianie w kolejnych
latach, kiedy zaczyna zwracać się do młodych ludzi, ukazując i wprowadzając ich
w etap dorosłego życia. Przemienia się
w ich przyjaciela. Ważną umiejętnością,
którą młody człowiek powinien w sobie
w tym okresie wykształcić, jest świadomość samodyscypliny. Jeśli uczniowie
tego doświadczają w kontakcie ze swoim wychowawcą, będzie to dla nich
doskonałą wytyczną w późniejszym
życiu.14 Ważną wskazówką udzieloną
przez Rudolfa Steinera jest sposób postępowania nauczyciela, który uwzględnia
w wychowaniu rozpoznawanie temperamentów adeptów. Metoda ta umożliwia
nauczycielowi bezpośrednie postrzeganie tego, co manifestuje się w uczniach
i jednocześnie inspiruje nowe pedagoF. Carlgren, op. cit., s. 100 i n.
Por. http://www.trendy.codn.edu.pl/struktura/galeria_pedagogow/doc/rudolf_steiner.pdf,
stan
z 15.07.2009r.
13

giczne pomysły. Pobudza też aktywność
każdego z temperamentów we właściwy
dla niego sposób i dzięki temu działa
harmonizująco na klasę jako całość. „Jeżeli w grupie sangwinicznej coś nie gra,
to trzeba zwrócić się do grupy melancholicznej i pozwolić temu temperamentowi tak się przejawić, aby przywrócić
równowagę. Właśnie w edukacji masowej
trzeba na to zwrócić szczególną uwagę.
Ważne jest, aby nauczyciel nie tylko zachowywał powagę i spokój, lecz należy
pozwolić, by powaga i spokój dzieci melancholicznych oddziaływały na grupę
sangwiniczną.15 Do odmiennych temperamentów podchodzi się w inny sposób;
wykształca się inne techniki malowania,
a na lekcjach matematyki inne style.
Żywa gra ekspresji różnych temperamentów, postrzegana przez nauczyciela
z czujnością dyrygenta, stawia sobie za cel
wprowadzenie tutora w stan wzmożonej
aktywności, darzy dobrymi pomysłami,
umożliwia serdeczny kontakt z dziećmi
w najgłębszym tego słowa znaczeniu.
Nowe formy nauczania to spontaniczność oparta na kreatywności i innowacyjności w podchodzeniu do bieżących problemów, a nie sztywne reguły
i przepisy, które paraliżują a nie rozwijają człowieka. „Musicie Państwo wykazać
cierpliwość wobec samych siebie […]
Trzeba czuć, do jakiej grupy należy się
zwracać, w pewnym sensie to musi dziać
się samo z siebie. Jeżeli będziemy narzucać to sobie z góry, to zatracimy naturalność.”16 W szkole waldorfskiej nie ma
takiego materiału lekcyjnego, którego
użycie „zgodne z przepisami” gwaranto-

14
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Por. J. Kiersch, op. cit., s. 37.
Ibidem, s. 38.
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wałoby sukces nauczania. Antropozofia
Steinera, na której opierając się nauczający przekazuje metody, oferuje pedagogiczne instrumentarium, za pomocą
którego pracuje się w szkole waldorfskiej,
nie jest światopoglądem w sensie dogmatycznej ideologii. Obecnie autorytet stał
się pojęciem wątpliwym. Sedno problemu nauczającego tkwi w tym, że prawdziwy wzorzec stanowi fenomen, którego nie można wymyślić, osiągnąć przez
dziwne praktyki lub utrzymać żadnymi
zewnętrznymi oddziaływaniami: „[…]
wszystko, co jest poważaniem, czcią wobec nauczyciela, miłością do niego, powstaje w sposób naturalny.
W przeciwnym razie nie jest nic warte.
Wszelka dewocyjność, która została wymuszona przez urzędowe rozporządzenia szkoły, nie posiada żadnej wartości
dla rozwoju człowieka.”17 Podziw i szacunek dla nauczyciela, jego entuzjazm poznawczy wobec tajemnic rzeczywistości
budzą i stymulują ucznia. Tym samym
dziecko dostrzega w nich żywy, aktywny, na wskroś ludzki stosunek do świata
i przejmuje te cechy od nauczyciela. „A
szacunek i cześć wobec rzeczy tego świata
są czymś, co należy do całości, do pełni
człowieczeństwa, na ile człowiek w swoim ziemskim bycie może być całością,
może być pełnym człowiekiem. Można
to przekazać tylko wtedy, gdy się ma to
w sobie.”18 Nauczyciel – wychowawca
w szkole waldorfskiej nie musi udawać
żadnego „supermana”. Jego zawód daje
mu możliwość interesowania się całym
Ibidem, s. 146.
R. Steiner, Die Methodik des Lehrens und die
Lebensbedingungen des Erziehens, Dornach 1986, s.
69.
17

światem i pośredniczenia w otwieraniu
go dzieciom, w sposób artystyczny – jako
twórcy praktykującemu sztukę wychowania. Jest świadomy, że dzieci postrzegają go jako wzór i z naturalnej potrzeby przewodnictwa chciałyby go uczynić
„upragnionym autorytetem.” Powinno
to budzić w nim odpowiedzialność za
rozwój jego uczniów.19 Pedagog waldorf
ski stymuluje umiejętności myślenia u
dziecka od najwcześniejszego wieku. Ma
bowiem świadomość, że funkcje myślenia
mogą się dobrze rozwinąć i rozkwitnąć
jako inteligencja objawiająca się w inicjatywie oraz w twórczej fantazji jedynie we
współdziałaniu z życiem doznaniowym
i wolitywnym. Najważniejsze osiągnięcia
takiej twórczej inteligencji idą w parze
z najwyższymi osiągnięciami w dziedzinach artystycznych, bowiem ich wychowankowie w swobodnej działalności
poszukują światopoglądu i swoich życiowych celów.20
Szkoły waldorfskie nieprzerwanie cieszą się dużym zainteresowaniem. Uchodzą one za „ludzką alternatywę” wobec
szkoły państwowej, która i tak czerpie
z niej pełnymi garściami. To miejsce
bez „lęku” i artystycznej twórczości.
Codzienność w szkole waldorfskiej nie
jest powszechnie znana, także jej treści
nauczania i metody wychowawcze dla
niektórych kojarzą się ze światem idealnym, wręcz utopią. Ogólna wiedza
na temat zwykłej szkoły budzi u wielu
osób i jej uczniów negatywne uczucia.
Obraz tej instytucji kojarzony jest najczęściej z przeładowanym programem,
niepotrzebnym stresem i aurą skutecznie

18

19
20

H. Eller, op. cit., s. 78.
Por. J. Kiersch, op. cit., s. 45.

119

Edukacja i sztuka
zniechęcającą do zdobywania wiedzy.
Dziś uczeń opuściwszy szkołę, złożywszy
egzaminy, których formy czasami przywodzi na myśl średniowiecze, uważa, że
jego pierwszym zadaniem przy wejściu
w życie współczesne jest zapomnienie
nadmiaru niepotrzebnej teorii.
Kiedy w pamiętnym roku 1919 powstała w Stuttgarcie „Wolna Szkoła Waldorf
ska,” żywiono nadzieję na dużo głębsze
zmiany treści kształcenia niż to później
w praktyce było możliwe. We wspólnocie,
gdzie rodzice mają współdziałać ze szkołą, nie chodziło o realizację utopijnych
projektów, lecz o osiąganie w drodze
kompromisu pewnego optimum w konkretnym pejzażu pedagogicznym.21
W katalogach celów kształcenia szkoły
wymienia się kreatywność, wyobraźnię,
instynkt, intuicję, grę i zabawę, także gotowość do uczestnictwa w społecznych
zadaniach i konfliktach, gotowość do
współpracy i wyrzeczeń. Podobne wytyczne można znaleźć u Goethego: „Rysując
dusza wyśpiewuje z siebie cząstkę swej
najskrytszej istoty i wypowiada największe tajemnice Stworzenia – ono polega
bowiem całe na rysowaniu i rzeźbieniu”22
Wychowanie praktyczne i artystyczne
prowadzi do uczenia się poprzez działanie. Nauczyciel waldorfski powinien być
odbierany przez uczniów jako prawdziwy
znawca życia, artysta wychowania i nauczania, wskazać mu, jak żyć w elemencie
taktu, w elemencie rytmicznym, tak aby
uderzało to w wychowanka i dawało mu
poczucie, iż jest w swoim żywiole. Wewnętrzne i wszechstronne kształtowanie
osobowości prowadzi ku pewnej dosko21
22
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Ch. Lindenberg, Szkoła…, op. cit., s. 75.
Ibidem, s. 90.

nałości, która leży w predyspozycjach
każdego człowieka. W szczególności wtedy, kiedy stawia się uczniom zadanie swobodnego artystycznego tworzenia, kiedy
doświadczają swojej pracy wzrokiem,
słuchem, a w rzeźbie dotykiem. Podejście
artystyczne w nauczaniu nie odnosi się do
przyswojonych treści, lecz do kreatywności, polega w dużej mierze na tworzeniu.
Dzięki nim absolwenci szkół waldorf
skich lepiej radzą sobie w życiu, wielu
z nich zajmuje później kierownicze stanowiska w gospodarce, kulturze, polityce.
Wskazuje się na fakt, że w każdym zadaniu, którego się podejmą, zawsze znajdą
niekonwencjonalne rozwiązanie.
Eksperyment steinerowski zaowocował obecnie pozytywnymi zmianami
w szkolnictwie i rozprzestrzenił się na
skalę światową. Wiele idei, które dzisiaj
postrzega się jako nowatorskie i innowacyjne, wzięło swój początek z fenomenu
szkół waldorfskich. Obejmuje on nową
koncepcję szkoły, podkreśla jej nową jakość i przekształca metody nauczania,
przy czym nie są to tylko zmiany kosmetyczne. „Ze szkoły jako całości uczynić
nową jakość, to znaczy jej życie przemienić radykalnie i od samych podstaw.”23
Należy zauważyć, że pedagogika waldorfska nie utożsamia oferowanej wolności z chaosem i brakiem ograniczeń.
Wychowanie bezstresowe promowane
przez ten typ szkół nie oznacza w żadnym
wypadku żywych, niekontrolowanych sił
pozostawionych w swoim żywiole, lecz
zarówno dzieciom jak i młodzieży stwarza harmonijne, piękne w swej prostocie
otoczenie, po to, aby mogły nauczyć się
23
Por. P. Petersen, Aus dem Nachlass, w: Westermanns Paedagogische Beitraege, Berlin 1952, s. 379.
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jak najgłębiej doświadczać, przeżywać
i rozumieć. Ważne jest, by zdawać sobie sprawę z faktu, iż na całym świecie
podstawy programowe pedagogiki waldorfskiej są w swojej istocie jednolite,
oparte o zorientowaną antropozoficznie
wiedzę duchową dzieł Rudolfa Steinera.
Poza wydawaniem książek wygłaszał on
liczne wykłady i kursy, ogólnie dostępne
dla wszystkich, ale również przeznaczone tylko dla wąskiej grupy odbiorców
z Towarzystwa Antropozoficznego. Początkowo nie udzielił zgody na publikowanie swoich odczytów, ale z biegiem
czasu, gdy odkrył, że notatki słuchaczy
zawierały błędy, zdecydował się na uregulowanie tych spraw. Po śmierci żony,
Marii Steiner korygującej teksty męża,
rozpoczęto pracę zgodnie z jej zaleceniami nad wydaniem Dzieł Zebranych Rudolfa Steinera.24
24
R. Steiner, Sztuka wychowania, metodyka
i dydaktyka, Gdynia 2005, s. 211.

Szkoła przyszłości, której namiastkę
może stanowić fenomen Rudolfa Stei
nera powinna ujmować edukację ludzi
w perspektywie tworzenia ich własnego
życia w zgodzie z naturą, celami społecznymi i humanistycznymi. W tym miejscu człowiek maksymalizowałby swoje
indywidualne szanse, łącznie z konstruktywnym podejściem do różnych problemów współczesnych. Dzięki trwałości
myśli wielkich ludzi z przeszłości, z których korzystają i do których kierują swe
kroki kolejne pokolenia, można tworzyć
nowe dzieła kulturalne i społeczne. Wizja przyszłej edukacji niewątpliwie łączy
się z kształtowaniem w młodej osobie samodzielności, uczeniem się z udziałem
wyobraźni, ze spontanicznym wyzwalaniem różnych inicjatyw czy twórczym
budowaniem własnych wartości i kreowaniem stylów życia. Rozwój człowieka
nie ma końca, a miłość, jako jedna z wartości promowanej przez Rudolfa Steinera – to styl życia.

Recenzje
Przemysław Sznurkowski

Pisarze niemieccy
w drodze na Parnas
Norbert Honsza: W blasku epok. Literatura
niemiecka od średniowiecza do współczesności.
Łódź (Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych) 2010. S. 392
W dziejach powojennej germanistyki
w Polsce niejednokrotnie podejmowano
– z większym lub mniejszym sukcesem –
próby przedstawienia literatury niemieckiej na przestrzeni epok. Słynny już nie
tylko wśród studentów dwutomowy podręcznik „Dzieje literatury niemieckiej”
Mariana Szyrockiego z lat 1969-1972,
będący pierwszym w Polsce tak obszernym zarysem historii niemieckojęzycznej literatury, doczekał się kontynuacji
w postaci wielu mniejszych, jednakowo
cennych prac autorstwa m.in. Zdzisława
Żygulskiego, Norberta Honszy, Huberta
Orłowskiego, Jana Papióra, Ireny Światłowskiej-Prędoty, Krzysztofa Kuczyńskiego, Zbigniewa Światłowskiego, Czesława Karolaka, Wojciecha Kunickiego
i innych badaczy, których nazwisk – tylko ze względu na ograniczone ramy re-
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cenzji – przytoczyć nie sposób. Nie tylko
pokaźna ilość publikacji (w większości
artykuły, zbiory szkiców i esejów, monografie), ale przede wszystkim ich niepodważalna jakość świadczy o ogromnym
zainteresowaniu wśród Polaków literaturą zza Odry, nawet jeśli germanistyka –
jak zauważa na łamach „Polityki” Adam
Krzemiński (nr 37 (2773) z 11 września
2010 r.) – znajduje się obecnie w fazie kryzysu: „Na studia humanistyczne przychodzi pokolenie Wikipedii, mało obyte
z analizą klasycznych tekstów i lekturą
kilkusetstronicowych prac z teorii literatury. (…) Studenci nie potrafią czytać
i analizować tekstów, przyjmując tylko
te przekonania polityczne, religijne czy
społeczne autora, które sami podzielają”. Niestety dużo w tym prawdy – ja
sam patrząc z perspektywy nauczyciela
akademickiego dostrzegam wśród obecnych studentów germanistyki nie tylko
mniejsze zainteresowanie literaturą, ale
przede wszystkim znaczne różnice w ich
kompetencjach językowych w porówna-

Recenzje
niu z rocznikami studentów sprzed ok.
10 lat. Nie jest jednak zamierzeniem tego
tekstu szukać przyczyn takiego stanu rzeczy, pewne jest to, iż obecny student germanistyki potrzebuje porządnego wsparcia w postaci książek fachowych (także
tych w języku polskim), ale napisanych
kompetentnie i bez naukowego zadęcia,
spełniających rolę podręczników, a tych
– jak wiadomo – dla młodych germanistów na rynku polskim jest obecnie niewiele.
Potrzeby studentów zdaje się dostrzegać znany polski profesor germanistyki
Norbert Honsza, publikując najnowszą
swoją książkę – „W blasku epok. Literatura niemiecka od średniowiecza do
współczesności”. Punktem wyjścia dla
tej książki, jak przyznaje sam Autor, były
jego teksty o literaturze niemieckiej, zawarte w 9-tomowej „Historii Literatury
Światowej” pod red. Tadeusza Skoczka,
publikowanej w latach 2003-2008. Po
licznych uzupełnieniach powstało prawie 400-stronicowe dzieło, będące dość
wnikliwym studium najważniejszych
zjawisk i tendencji w literaturze niemieckojęzycznej na przestrzeni wszystkich
epok. Książka jest bez wątpienia efektem
wieloletniej pracy Profesora i odzwierciedla w dużej mierze zakres jego zainteresowań naukowych w obrębie literatury niemieckiej, o czym świadczą pisane z pasją
szkice poświęcone m.in. twórczości G. E.
Lessinga, J. W. Goethego, H. Heinego, K.
Maya, Tomasza Manna, K. Tucholsky’ego, Klausa Manna, H. Bölla czy G. Grassa. Są to pisarze darzeni przez Honszę
szczególną atencją, z których większość
zdobyła już szczyty literackiego Parnasu.
Zresztą sama struktura omawianej publikacji pozwala rozpoznać preferencje

Autora – ponad połowę objętości całej
książki zajmują szkice dotyczące życia literackiego w Niemczech w XX wieku.
Książka podzielona została na 11
rozdziałów odpowiadających poszczególnym epokom literackim. Każdy
z rozdziałów składa się z mniejszych
esejów charakteryzujących nie tylko najważniejsze tendencje w literaturze danej
epoki, ale też przedstawiających sylwetki
ich najwybitniejszych twórców. Autor
ożywia tekst licznymi fragmentami omawianych utworów, korzystając z wielu
wyśmienitych przekładów, m.in. Andrzeja Lama, Leopolda Staffa, Adama
Mickiewicza, Jerzego Litwiniuka, Henryka Zymona-Dębickiego, Adama Szczerbowskiego, Izabeli Czerpakowej, Wilhelma Szewczyka, Bernarda Antochewicza,
Krzysztofa Karaska, Jacka St. Burasa,
Stanisława Jerzego Leca, Bolesława Faca,
Wojciecha Kunickiego czy Sławy Lisieckiej. Wielokrotnie na kartach swej książki Norbert Honsza przedstawia recepcję
twórczości pisarzy niemieckich w Polsce, co pozwala czytelnikowi zapoznać
się z przykładami badań nad literaturą
niemiecką w naszym kraju (np. recepcja
twórczości Lessinga, Schillera, Goethego,
Heinego, Grassa). Dużym atutem książki
jest jej przejrzystość strukturalna – bez
większych problemów czytelnik może
odnaleźć odpowiednie informacje dzięki
jasno sformułowanym tytułom szkiców.
Pomocny może być przy tym szczegółowo opracowany indeks nazwisk, umieszczony na końcu książki. Czytelnik ma
do dyspozycji również zestawienie bibliograficzne najważniejszych pozycji
książkowych dotyczących literatury niemieckiej, które należy traktować jako literaturę przykładową.
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Najwięcej miejsca Norbert Honsza
poświęca literaturze powojennej krajów
niemieckojęzycznych. Znajdziemy tu
m.in. szkice o życiu literackim w pierwszych latach po wojnie, działalności
Grupy 47, burzliwych latach 60-tych
i 70-tych, ciekawe eseje o literaturze po
przełomie politycznym lat 1989/1990
w Niemczech czy o literaturze niemieckich Żydów. Uwagę czytelnika przyciągają barwnie naszkicowane sylwetki
najwybitniejszych pisarzy powojennych
– Heinricha Bölla i Güntera Grassa, których twórczość Autor wielokrotnie recenzował i którym poświęcił wcześniej
osobne monografie (m.in.: 1994, 1997:
„Heinrich Böll – niepokorny humanista”, 1987, 1989, 1992, 1997: „Günter
Grass. Werk und Wirkung”, 2000: „Güntera Grassa portret własny”, 2008: „Günter Grass – szaman literatury niemieckiej. Biografia”, „Günter Grass. Bürger
und Schriftsteller” – współautor: Irena
Światłowska-Prędota). Zrozumiałym zatem jest, iż ci autorzy zajęli w omawianej
książce szczególne miejsce.
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Trzeba wyraźnie zaznaczyć, iż Norbert
Honsza daleki jest od suchego relacjonowania faktów z historii literatury – większość
partii tekstu to żywa narracja, wybiegająca
znacznie poza ramy typowo akademickiego stylu. Autor świadomie zdaje się rezygnować z przypisów charakterystycznych
dla tekstów naukowych, decydując się na
komentarze wewnątrz tekstu i poszerzając
tym samym grono czytelników również
o odbiorców nieakademickich. Z pewno
ścią można zarekomendować omawianą
książkę wszystkim studentom germani
styki jako ważny podręcznik do historii
literatury niemieckojęzycznej
Na zakończenie nie sposób niestety
pominąć milczeniem pewnych niedoskonałości korektorskich – w wielu miejscach
korektorowi umknęły literówki i drobne
nieścisłości interpunkcyjne. Na pewno
tak dobra książka nie zasługuje na tego
rodzaju potknięcia. Trudno jednak mieć
o to pretensje do Autora. Wypada wyrazić
nadzieję, iż w kolejnym wydaniu – a myślę, iż warto rozważyć taką możliwość –
wpadki korektorskie zostaną usunięte.
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Lidia Burakowska-Ogińska

Blick hinter die Lebenskulissen.
Wer war eigentlich Alfred Döblin?
Dieter Stolz: Alfred Döblin. Leben in
Bildern. Deutscher Kunstverlag, Berlin –
München 2010, S. 79
Der Name Alfred Döblin hat sich einen
festen Platz in der deutschen Literaturlandschaft erobert und zwar vor allem
als Verfasser eines einzigartigen Großstadt-Romans, Berlin Alexanderplatz. Seine
anderen Werke haben sich leider nicht in
das Bewusstsein breiter Leserkreise eingeprägt. Umso wichtiger ist das neue Buch
des deutschen Literaturwissenschaftlers
Dieter Stolz, der seine Leser auf eine interessante Reise durch Lebensbilder dieses
Romanschöpfers mitnimmt.
Die vorgelegte Arbeit mit der zeitgleich erschienenen Studie zu Gottfried
Benn eröffnen eine neue Buchreihe, herausgegeben von Dieter Stolz. Die Serie
Leben in Bildern, entstanden anhand einer
Zusammenarbeit des Deutschen Kunstverlags und des Herausgebers, setzt sich
zum Ziel, mit einem ultraleichten und
flexiblen Blick die biographischen, geistigen und künstlerischen Lebensstufen
der berühmten Künstler und Schriftsteller zu thematisieren, alles bereichert
durch literaturgeschichtliche Ansätze
und illustriert von aufschlussreichem
Bildmaterial.
Der Autor dieses bedeutsamen Autorenportraits ist in den literaturkritischen

und germanistischen Kreisen kein Unbekannter. Er war vor allem Redakteur
der Zeitschrift „Sprache im technischen Zeitalter“ und seit 2000 ist er Programmleiter
beim Literarischen Colloquium Berlin.
Wenn wir noch erwähnen – was sein
Wissenschaftsprofil definiert –, dass er
ein brillanter Essayist und Kritiker der
Gegenwartsliteratur ist, dann ist die Aufzählung seiner Verdienste längst nicht
erschöpft, denn man müsste noch viele
seiner Publikationen nennen, darunter
die über Günter Grass.
Individuell, mit einem Schuss Empathie und subtilem Esprit, begibt sich
der Autor auf die Suche nach den mentalen und intellektuellen Landschaften
des deutsch-jüdischen Schriftstellers.
Die vorliegende Arbeit stellt also einen
Versuch dar, die zentralen Grundrisse
seines Lebens und Werkes zu bearbeiten
und zu verstehen. Aus elf kleinen Miniaturen ergibt sich ein vielschichtiges
Gesamtbild, das nicht nur durch intensives Quellenstudium erschlossen wurde.
Es ist vielmehr ein persönlich geprägter
Zugriff auf die Seele und den Werdegang
„des Sohnes jüdischer Eltern“, „des gewissenhaften Arztes“, „eigensinnigen
Selbstdenkers“, „religiösen Skeptikers“,
grandiosen Lehrmeisters und „ambitionierten Schriftstellers“. Auf jeden
Fall entstand damit ein faszinierender

125

Recenzje
Blick hinter die Kulissen seiner literarischen, kulturellen, sozialen, charakterologischen und sexuellen Identität. Die
biographischen Züge bilden dabei nur
ein Gerüst für weitere Interpretationsprozesse und Kontexte. Prinzipiell legt
der Verfasser in dieser kleinen, aber mit
wichtigen Inhalten ausgestatteten Monographie, großen Wert auf die vieldimensionale Sprachplastizität, mehrperspektivische Betrachtung und Sinnoffenheit.
Aus mehreren Perspektiven wird die
Person Döblins auf Einzelatome zerlegt,
jedoch ist dieses Buch – so der Herausgeber im Epilog – nur „ein Lebensfragment. Vielleicht kann es den einen Leser
oder die andere Leserin dazu verführen,
sich erstmals oder erneut auf das Abenteuer einer Entdeckungsreise mit hohem
Risikopotenzial einzulassen“. Wo besteht das Risiko bei solcher Vivisektion?
Die ganze Schwierigkeit liegt sowohl in
der mannigfaltigen Natur des Literaten
als auch in seinem literarischen Temperament. Und wenn Stolz Döblins Selbstdefinition über Drei-Seelen-Brust als untertrieben bewertet, so müssen wir ihm nur
zustimmen. Auch viele eingeflochtene
Äußerungen von Schriftstellerkollegen /
Grass, Schulze, Koeppen/ bestätigen dieses Urteil.
Aus dem gesammelten Manuskriptenmaterial, dem klärende oder veranschaulichende Kommentare beigefügt
wurden, entstand ein facettenreiches
Portrait und zugleich eine Basis für weitere Beschäftigung mit diesem Autor.
Sehr originell wirkt in dem vorgelegten
Kaleidoskop eine Handschriftanalyse,
die vom schweizerischen Graphologen
Max Pulver auf Grund der Manuskriptproben dargelegt worden ist. Auf leichte
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und spannende Weise bekommen die
Leser einen neuen Blickwinkel in der
Außenwahrnehmung der schriftstellerischen Charaktereigenschaften. Die
Hauptsäulen dieser alternativen Autorenprojektion waren folgende Begriffe:
Temperament, das private Ich, soziale
Kompetenz, Berufsaneignung und Gesundheit.
Außerdem erhält der Leser auch Einblicke in die politischen und historischen Hintergründe des Leitthemas, die
als wesentliche Entscheidungsmechanismen im Leben des Literaten galten.
Stolz notiert alle wichtigeren politischen
Ereignisse des XX. Jahrhunderts, auch so
wie sie sich im Bewusstsein Döblins widerspiegelt haben: Revolutionsjahr 1919,
Bücherverbrennung, Etablierung der
Hitler-Diktatur, politische Emigrationswelle, Auschwitzsyndrom und die NSVerdrängung der Nachkriegszeit. Der
Autor hat die Fülle der Ereignisse, Themen und Aspekte entsprechend dosiert
und zahlreiche Deutungsperspektiven
mit sicherer Hand zusammengetragen.
Das Buch wird gekrönt durch eine
mehrere Seiten umfassende, klar strukturierte Zeittafel zu Alfred Döblins Leben
und Werk, Auswahlbibliographie und
Bildnachweis, wodurch der meritorische
Wert erheblich erhöht wird.
Zum Schluss müssen wir eine Frische
und Lebendigkeit der Auffassung, sowie
individuelle Art der Wahrnehmung rühmen. Stolz rekonstruiert Döblins Mikrokosmos durch anregende, eklektische
Essays, geprägt von ganz intimen Annäherungen an das Lebenswerk des Autors.
Der Band wurde sehr sorgfältig vorbereitet, denn seine Struktur, graphische Seite
(inklusiv Archiv-Bildmaterial), inhaltli-
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che Konzeption und originell klingende
Kapitelüberschriften bilden eine beachtenswerte Einheit.
Unser Fazit: ein überaus kluges, inhaltlich und graphisch hervorragend

aufbereitetes Buch, das auch interessierten Laien ermöglicht, die Lebenssubstanz und das Gesamtwerk des Arztes,
Dichters und Zeitgeistkritikers Alfred
Döblin zu erfassen.

Martin Lowsky

Rudolf Virchow und Friedrich
Paulsen, zwei große Reformer der
wilhelminischen Epoche
Christian Andree: Rudolf Virchow. Vielsei��������
tigkeit, Genialität und Menschlichkeit. Ein Lesebuch. Georg Olms, Hildesheim u. a. 2009,
311 S.
Klaus Kellmann: Friedrich Paulsen und das
Kaiserreich. Wachholtz Verlag, Neumünster 2010, 160 S.
Es ist erstaunlich, welch starken gesellschaftlichen Reformwillen manche
Hochschullehrer der deutschen Kaiserzeit hatten. Solche Männer sind der Mediziner, Politiker und Ethnologe Rudolf
Virchow (1821–1902) und der Philosophie-Professor und Pädagoge Friedrich
Paulsen (1846–1908). Zwei neuere Veröffentlichungen machen dies auf sehr gute
Weise sichtbar.
Zuerst zu Paulsen. Er war seinerzeit
ein berühmter Hochschullehrer: wegen
des packenden Stils seiner Vorlesungen
an der Universität Berlin, wegen seiner
Veröffentlichungen (seine Einleitung in

die Philosophie kam 1892 und dann immer wieder in Neuauflagen heraus, und
ähnlich erfolgreich war seine Geschichte
des gelehrten Unterrichts von 1885) und vor
allem wegen seines Auftretens im politischen Kampf um die Schule. Zu nennen
ist auch Paulsens Werk System der Ethik,
das weltweit übersetzt wurde (und später Mao Tse-tung inspirierte). Was den
Kampf um die Schule betrifft: Paulsen
setzte sich für das mathematisch-naturwissenschaftliche Gymnasien ein. Seit
dem Jahr 1900 sind in Deutschland das
altsprachliche und das mathematischnaturwissenschaftliche Abitur gleichwertig, und dies ist Friedrich Paulsen zu verdanken. Kellmanns Buch behandelt dies
ausführlich. Auch bespricht Kellmann
Paulsen als den „Begründer politischer
Bildung in Deutschland“ (Kellmann, S.
84). Für Paulsen muss Bildung „zur Lebens-, Arbeits- und Berufsfähigkeit führen“ (S. 53), und von daher hat er seine
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schulreformerischen Ideen „mit einem
staatsbürgerlichen Bildungskonzept verknüpft, das nicht irgendeinem humanistischen Ideal, sondern einzig und allein
den Interessen der Nation dient“ (S. 87).
Die innovativen Pädagogen Eduard
Spranger (Paulsens Doktorand) und Georg Kerschensteiner sind seine geistigen
Nachfahren.
Friedrich Paulsen war, so legt der Historiker Klaus Kellmann in seiner Studie
sorgfältig dar, ein Mann des Übergangs.
Einerseits forderte und verwirklichte er
eine Bildungsreform, dachte sogar an ein
Kurssystem in der gymnasialen Oberstufe und beklagte die Trennung der Bevölkerung in Hand- und Kopfarbeiter (gerade dies sollte Mao Tse-tung faszinieren;
S. 88) und bewunderte von daher das Engagement der SPD. Andererseits war er
Monarchist und scharf patriarchalisch
eingestellt und vertrat bezüglich der Rolle der Frau in der Gesellschaft einen hoffnungslos konservativen Standpunkt.
Kellmann fasst so zusammen: „Er war
seiner Zeit pädagogisch weit voraus und
hinkte ihr politisch hinterher.“ (S. 120)
Kellmann skizziert auch Friedrich
Paulsens Lebensgang. Paulsen stammt
aus dem Dorf Langenhorn im Herzogtum Schleswig und war, nach Studien
an verschiedenen Universitäten, ein so
überzeugter Bewohner der Weltstadt Berlin, dass er einen finanziell verlockenden
Ruf an die Universität Breslau ablehnte.
Vor allem aber ordnet Kellmann Paulsens
Weltbild und politisches Streben in die
Geistesströmungen der wilhelminischen
Epoche ein. Kellmanns Stil ist präzise
und dabei schwungvoll und mitreißend,
besonders wenn er soziale Milieus des
wachsenden Berlins beschreibt. („Berlin
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boomt, nein: explodiert. […] An jeder
Ecke wird gebaut. Die Deutsche Bank
gründet sich. Rudolf Mosse eröffnet das
Berliner Tageblatt.“ S. 24. „Der Konkurrenzdruck stieg von Tag zu Tag, das Geld
lag auf der Straße, aber nicht jeder fand
es.“ S. 67) Kellmann ist auch polemisch,
so wenn er Wilhelm II. als Psychopathen,
als „behindert“ bezeichnet (S. 44), dessen
Hofzeremoniell „ins Hochmittelalter
gepasst hätte“ (S. 47). Immer berücksichtigt Kellmann die reiche Fachliteratur
und bezieht auch Paulsens eigene Texte
mit ein; insbesondere die Autobiographie Aus meinem Leben, die übrigens erst
kürzlich vollständig gedruckt wurde (hg.
v. D. Lohmeier / T. Steensen, Bredstedt
2008).
Kellmanns Buch ist eine detaillierte
Studie über den Geisteszustand des deutschen Kaiserreichs. Das Zusammenspiel
von Modernität und Antimodernität,
„das ambivalente Neben- und Gegeneinander von Fortschritt und Beharrung“
(S. 122) und die beeindruckende Präsenz
von vielen offenen Möglichkeiten – dies
wird sichtbar im Streben des großen
schleswigsch-preußischen
Gelehrten
Friedrich Paulsen.
Der ebenfalls an der Universität Berlin tätige Rudolf Virchow erlangte durch
seine Zellularpathologie (d. h. die Suche des Krankhaften in der Zelle) und
durch seine Forschungen über Embo
lien und Thrombosen Weltruf. Virchow
war Mitbegründer der Deutschen Fortschrittspartei, Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses und Abgeordneter im
Reichstag. Auch er lehnte die Vorherrschaft des altsprachlichen Unterrichts
ab, und zwar mit dem Argument, die
Griechen hätten ihre Kulturleistungen
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nicht dadurch vollbracht, dass sie erst
einmal Ägyptisch und Indisch gelernt
hätten. (Andree, S. 122) Das hier vorzustellende Lesebuch bietet eine kluge und
vielseitige Auswahl von Texten Rudolf
Virchows; zusammengestellt und kapitelweise vorzüglich eingeleitet wurde es von
dem Literaturwissenschaftler, Mediziner
und Virchow-Editor Christian Andree.
Die Kapitel des Buches beziehen sich,
so ihre Überschriften, auf die Politik, den
Kulturkampf, die Medizin und Anthropologie,
Ethnologie und Urgeschichte; außerdem gibt
Andree einen Lebensabriss Virchows,
der aus dem pommerschen Schivelbein
(Świdwin) stammte. Wir erhalten damit
einen großen Rundblick über Virchows
wissenschaftliche Forschungen und über
sein aufklärerisches Engagement, das er
intensiv in seinen parlamentarischen Reden entfaltete.
Virchow forderte „Glaubensfreiheit“, nämlich dass die Konfessionen,
die evangelische, die katholische und
die jüdische gleichberechtigt im Staat
nebeneinander bestehen, und betonte
mehr noch die „Denkfreiheit“ (S. 116).
Praktizierte Denkfreiheit ist für ihn „die
Möglichkeit des Fortschreitens und zwar
des eigenen selbstständigen Fortschreitens“ (S. 118). Auf die Frage hin, ob die
Wissenschaft beanspruchen dürfe, dem
Glauben und der Kirche Schranken zu
ziehen, rief er aus: „Meine Herren, ich,
ein Vertreter der Wissenschaften, ich
erhebe diesen Anspruch offen gegen
Sie, Sie müssen sich fügen, und ich sage
Ihnen, Sie werden sich fügen“ – so wie
Kirche und Papst „sich Galilei gefügt
haben“ (S. 173; Rede im Reichstag, 23. 1.
1882) Im Mittelpunkt steht für Virchow
immer das Humane und seine freie Ent-

wicklung. Weltanschaulich vertrat Virchow ein mechanistisches Weltbild und
wurde dadurch, wie Andree betont, der
große fortschrittliche „Systematiker“ (S.
20).
Schon als junger Arzt schrieb Virchow: „Bildung mit ihren Töchtern
Freiheit und Wohlstand“ – sie sei die
Vorbeugung
jeglicher
Verelendung
(S. 68). Dies steht in seinen Mittheilungen
über die in Oberschlesien herrschende TyphusEpidemie von 1848, die ein weiteres und
besonders wichtiges Kapitel in diesem
Lesebuch darstellen. Virchow hatte die darniederliegende Region bereist. In seinen
Mittheilungen wird sichtbar, dass er sich in
höchstem Grade engagierte; seine ministeriellen Vorgesetzten in Berlin hatten
nur einen nüchternen medizinischen
Bericht erwartet. Wegweisend ist, wie
Virchow hier das körperliche, materielle und psychische Leiden der oberschlesischen Bevölkerung gleichsam seziert
und beschwörend anklagt, wie er ohne
Furcht die Hauptschuld der preußischen
Verwaltung zuerkennt, diesem „ganzen
Kram von Hierarchie, Bureaukratie und
Aristokratie“ (S. 65), und wie er die Vi
sion von einer zukünftigen freien demokratischen Gesellschaft ausspricht, die
die „Hälfte des Tages auf die Bildung des
Geistes“ verwenden kann (S. 77).
Rudolfs Virchows Aktivitäten waren
viel breiter, als wir hier aufzählen können; erwähnt seien nur noch sein Projekt
der Berliner Abwasserkanalisation (dadurch habe, sagte er zu Recht, „die ganze
Physiognomie der deutschen Hauptstadt
sich verändert“, S. 288), seine Zusammenarbeit und seine Kontroversen mit
dem Antike-Forscher Heinrich Schliemann (S. 211 ff.) und sein Eintreten für
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die „volle Gleichberechtigung“ der Juden (S. 284).
Wir haben schon einleitend auf den
Reformwillen von Virchow und Paulsen
hingewiesen, und es sei noch festgehalten,
wie stark sie ihren Reformwillen wissenschaftlich abgesichert hatten. Der Auslöser für Virchows Aufruf zu Reformen
waren seine genannten Untersuchungen
in Oberschlesien, wissenschaftliche Analysen auf medizinischer, soziologischer
und psychologischer Grundlage. Andree
charakterisiert diese Analysen als „das
Geburtsdokument der modernen Sozial

medizin“ (S. 45). Hinsichtlich Paulsen
legt Kellmann dar, dass er durch seine
historischen Forschungen, nämlich
durch seine Arbeit an dem Buch Geschichte des gelehrten Unterrichts, zum Kritiker der
zeitgenössischen Schule wurde; dieses
wissenschaftlich breit angelegte Buch
führe „mitten in den Schulkampf des
späten 19. Jahrhunderts hinein“ (Kellmann, S. 37). Kein Zweifel: Gerade auch
durch die wissenschaftliche Begründung
und Absicherung ihres Reformdenkens
waren Virchow und Paulsen typische
Männer ihrer Zeit.

Paweł Strózik

Übersetzung – eine Tür zur Welt
Ernest W. B. Hess-Lüttich (hrsg.), Empatie
und Distanz. Zur Bedeutung der Übersetzung
aktueller Literatur im interkulturellen Dialog,
Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main
2009, 331 S.
Im Rahmen der Publikationen der Gesellschaft für Interkulturelle Germanistik
sind in den Jahren 1994-2009 18 Bände
erschienen, in denen unter anderem relevante Fragestellungen der Sprache, Literatur und Kultur, wie auch interessante
Aspekte der Kommunikation und des
DaF-Unterrichts behandelt werden. Der
Band 18 dokumentiert die Tagung der
GIG an der Tel Aviv University und wurde
interkulturellen Aspekten des Übersetzens und der Übersetzungswissenschaft
gewidmet. Im Vorwort von Ernest W.
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B. Hess-Lüttich, dem Präsidenten der
Gesellschaft, wurde das Ziel der Konferenz formuliert. Man plante „interkulturelle Probleme der Übersetzung, des
Übersetzens, der Übersetzerausbildung,
der translatorischen Theorie und Praxis in ihrem ganzen Facettenreichtum“
abzuhandeln und die Rolle der (übersetzten) deutschsprachigen Literatur zu
diskutieren. Man wollte nicht nur erforschen, „inwiefern [deutschsprachige
Literatur der Gegenwart] als Indikator
gesellschaftlicher Veränderungsprozesse
wirke oder wirken könne“, sondern auch
den gegenwärtigen Stand und die sich
abzeichnenden Probleme in der Ausbildung des Übersetzernachwuchses an den
Universitäten und Hochschulen“ kritisch erörtern.
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Die Thematik der angemeldeten Beiträge umfasste unter anderem folgende
Bereiche: „die Rezeption von Übersetzungen deutschsprachiger Literatur im
Ausland, die Rezeption von Publikationen ausländischer Autoren in deutschen
Übersetzungen, die Rolle des Übersetzers im interkulturellen Austausch, die
Neuübersetzungen von Klassikern, neue
Tendenzen in der Übersetzungstheorie,
aktuelle Methoden in der Übersetzerausbildung, das Verhältnis von Übersetzung
und Internet, den Stellenwert der Übersetzung im DaF-Unterricht und das Verhältnis von Übersetzung und Politik“.
Da das Interesse an der Thematik die
Erwartungen übertroffen hat (an der Tagung nahmen über 80 Teilnehmer aus ca.
20 Ländern teil), konnten nicht alle Texte publiziert werden. In einem peer-reviewVerfahren wurden 18 Beiträge gewählt
und in drei Themenbereichen veröffentlicht: „I. Transkulturalität – Interkulturalität – Intermedialität: Übersetzung
und ihre kultursemiotischen Dimensionen, II. Literarische Übersetzung als Kulturtransfer: Möglichkeiten und Grenzen
interkultureller Translation, III. Übersetzung in Berufs- und Bildungspraxis:
Ökonomische, vocationale, didaktische
Aspekte“.
In seinem sehr interessanten, im
Deutschen und Englischen verfassten
Beitrag untersucht Hess-Lüttig die Probleme der intermedialen Übersetzung von
Zeichensystemen am Beispiel des CodeTransfers zwischen Sprache und Musik.
Im Text wird – so die Zusammenfassung
– „die Frage nach der Struktur möglicher Typen von Übersetzungsrelationen
ästhetischer Codes aufgeworfen, die im
Hinblick auf die Komplementarität von

Sprache, Bild, Musik in verschiedenen
Genres verfolgt wird“. Die Funktionen
der Zeichen in unterschiedlichen Kunstarten werden anhand der Semiotik
von Charles Sanders Peirce behandelt,
in der angenommen wird, dass Sprache,
Bilder, Musik […] ikonische, indexikalische und symbolische Zeichen aufweisen
könnten. Dem Autor gelingt es die Zeichenfunktionen solcher poly-codierten
Texte kompetent und überzeugend zu
beschreiben und anhand des Wotan-Motivs in Wagners „Walküre“, des Quartetts
K 465, Adagio / Allegro von Mozart und
der Prélude No. 2, Op. 28 von Chopin
praktisch zu veranschaulichen.
Im zweiten Themenbereich finden
wir einen Beitrag von Silke Felber „Kulturtransfer geglückt – Zur Rezeption
und Übersetzung von Thomas Bernhards dramatischen Werken in Italien“.
Die Autorin analysiert das Problem des
scheinbar Unübersetzbaren. Sie stellt
sich die Frage, wie „die Komik des ausgangssprachlichen Originals kompensiert werden kann, wenn sie sich eines
linguistischen Phänomens bedient, das
in der Syntax des Italienischen nicht
existiert.“ Als Beispiel wird ein Auszug
aus einem Prosatext Bernhards unter die
Lupe genommen:
„[...]
Philosophiekommanditgesellschaften,
Literaturgesellschaften,
Selchfleischgesellschaften,
Rübengenossengesellschaften,
Jutesackgesellschaften,
Juristische Gesellschaften,
Unkrautvertilgungsgesellschaften,
Gottlobundverehrengesellschaften
[...]”
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In der gründlichen Analyse findet
man das Fazit: „Die neulogistische Komposita setzen sich aus (oft gegenteiligen)
Begriffen zusammen, die noch nie in einem zusammengesetzten Hauptwort vereint worden sind – die Komik resultiert
aus dem Gefälle zwischen der Absurdität
des beschriebenen Signifikats und dem
sprachlich komplexen Ausdruck dafür.
Diese Konstruktionen können im Italienischen nur partiell wiedergegeben werden, d.h. auf der semantischen Ebene,
ohne dass es eine Möglichkeit gibt die
skurrile Eigentümlichkeit zu übertragen“. Auf diese Art und Weise geht die
Komik unvermeidlich verloren.
Im dritten Themenbereich finden
wir einen Beitrag, in dem einige Versuche der Didaktik der Übersetzer in der
Türkei illustriert werden. Sezda Ozil
widmet den Text „Literarische Übersetzung: Ein Modul mit Berufsperspektiven in der Germanistik“ der Darstellung
der Situation der Übersetzerausbildung
an der Universität in Istanbul und der
beruflichen Chancen der Übersetzer in
der Türkei. Er konstatiert einen Zusammenhang zwischen den guten Qualifikationen der Übersetzer mit der Ger-
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manistikausbildung, die ein vertieftes
Wissen über die deutsche Literatur ermöglicht. Gleichzeitig aber zitiert er ein
Motto, dem er auch zum Teil zustimmt,
„wer beide Sprachen gut kann und Talent zum Übersetzen hat bzw. sich bis
zu einem gewissen Grade literarisch auszudrücken vermag oder das Schreiben
gerne hat, kann auch ohne Ausbildung
ein guter Übersetzer werden.“ Der Text
beinhaltet eine detaillierte Beschreibung der Curricula, die aus praktischer
Erfahrung kommentiert und kompetent begründet werden.
Der Band 18 ist ein interessanter Versuch diverse Aspekte der Übersetzung zu
erörtern und ihre Bedeutung und Entwicklung in verschiedenen Ländern zu
präsentieren. Zuzustimmen ist der These
des Herausgebers, dass die Mehrheit der
Leser heutzutage auf Übersetzungen angewiesen sei und – dies dürfte ein ausreichender Grund dafür sein – man soll an
der Vervollkommnung des interkulturellen Transfers und an der Entwicklung
dieser Wissenschaft an den Hochschulen
aktiv mitwirken. Die Übersetzer eröffnen
nämlich der internationalen Öffentlichkeit eine Tür zur Welt.
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Tomasz Honsza

Dziewczynka Kohla i szara myszka,
czyli Pani Kanclerz
Julian Bartosz: Angela Merkel. Kariera –
władza – polityka. Oficyna Wydawnicza
ATUT, Wrocław 2010, 128 s.
Znakomity dziennikarz, współpracujący
z wieloma polskimi i niemieckojęzycznymi czasopismami, historyk i niemcoznawca, podejmował sprawy Niemiec
i stosunków polsko-niemieckich wielokrotnie zarówno w publicystyce prasowej, jak i rozlicznych książkach, w tym
biografiach poświęconych kanclerzom
Niemiec: Willy Brandtowi i Helmutowi
Kohlowi. Dziś dołącza do nich Angela
Merkel, sportretowana w najnowszej publikacji J. Bartosza.
Prezentowana książka powstała na bazie licznych opracowań książkowych i prasowych, a także materiałów źródłowych
w rodzaju dokumentacji programów partyjnych i oświadczeń polityków. Szczególnie przydatne okazały się biografie autorstwa m.in. Jacqueline Boysen, Wolfganga
Stocka, Volkera Resinga, Gerda Langgutha,
Dirka Kurbjuweita i Evelyn Roll, do których autor podchodzi jednak z dużą rozwagą i należną dozą krytycyzmu. Dzięki
temu udało się stworzyć wiarygodny obraz
drogi politycznej Angeli Merkel, będącej
ósmym kanclerzem powojennym, piątym
reprezentującym chadecję oraz – co skrupulatnie Bartosz odnotowuje – czwartym
protestanckiej konfesji.

„Kanclerzem w nowoczesnym rozumieniu tego słowa, choć dalekim od
demokratycznych standardów sposobie,
został dopiero Otton von Bismarck” –
pisze autor – i przedstawia historię urzędu kanclerskiego Niemiec, stanowiącą
niejako punkt wyjścia dla dalszych rozważań, w których centralną postacią jest
obecna kanclerz.
Urodziła się w Hamburgu, dorastała
i kształciła się w Niemieckiej Republice
Demokratycznej, a do polityki weszła
nieoczekiwanie, jak zgodnie twierdzą
jej biografowie „aus dem politischen
«Nichts»”. Egzegeci tej nietypowej drogi politycznej, co również podkreśla
Bartosz, doszukują się w mocnym wejściu Angeli Merkel na scenę polityczną
wręcz zbiegu kilku okoliczności: pochodzi z byłej NRD, jest kobietą (pierwszy
kanclerz-kobieta), jest wyznania luterańskiego i studiowała nauki ścisłe. Zapewne opinie takie są uprawnione, bo
wspomniane uwarunkowania sprzyjały
karierze, niemniej jednak sukces wydaje
się zawdzięczać przede wszystkim umiejętności dążenia do celu, ambicjom
i temperamentowi. Droga od „dziewczynki Kohla” do „lady o żelaznym
sercu” pokazuje, iż jest prawdziwym tajfunem w polityce niemieckiej. Bartosz
zręcznie wyławia z prasy niemieckiej
mniej lub bardziej trafne, niekiedy też
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przesadne określenia, którymi darzy
się ją bez opamiętania: „ikona Oświecenia”, „nie ubrana i nieuczesana kobieta”, „parząco-lodowata baba”, „Pani
w masce” itp., chętnie też przytacza
cudze poglądy, ale nie ulega emocjom.
Wiedząc, że obecna kanclerz nie jest bohaterką jednego sezonu, pisze: „To, co
jej biografów irytuje, wiąże się z jej postanowieniem, by swą prywatność ściśle
oddzielić od publicznej funkcji. O ile
jej niepowstrzymana kariera od czasów
przełomu jest bardzo dobrze znana
i opisana, o tyle 35 lat życia w NRD, jej
dzieciństwo, okres dojrzewania i studiów, a także praca naukowa w instytucie Akademii Nauk przedstawia się
jako luźny zbiór różnych epizodów
z tamtego okresu. Ludziom w starych
landach obecna kanclerz jawi się przeto
jako swoisty sfinks. W jednej z biografii
czytamy: «Pani Merkel zachowuje cały
czas interpretacyjną władzę nad szczegółami swej biografii. Nikt nie powinien zaglądać pod parasol ochronny,
jaki nad sobą roztoczyła. Tylko tyle ma
być wiadomo, ile w czasach transparencji jest akurat niezbędne. Niektóre fazy
z jej życia w byłej NRD pozostają dotąd
w dużym stopniu nieznane»”.
Córka pastora Horsta Kasnera pewnie i była niekiedy kontestowana w socjalistycznej szkole, dawała sobie jednak
znakomicie radę z nauką, a z czasem ulegając namowom rodziców, „poprawnie”
ubrana w niebieską koszulę i czerwony
krawat złożyła przysięgę, iż będzie służyć
„pierwszemu niemieckiemu państwu
robotników i chłopów”. Julian Bartosz
przywołuje w swej książce wiele ciekawostek z różnych etapów życia Angeli
Merkel, komentując je nierzadko z nut-
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ką złośliwości. I tak np. przypominając
kłopoty sprawnościowe na lekcjach WF
dodaje: „Gdy przy oficjalnych okazjach
orkiestry wojskowe grają jej marsza, pani
kanclerz drepcze na swych płaskich obcasach po swojemu, raz uśmiechając się
łobuzersko, to znów przybierając minę
feldmarszałka”.
Na studiach w Lipsku prowadziła typowe życie studenckie. Bawiła się w dyskotekach, ale znacznie częściej stała za
barem, by dorobić do mizernego stypendium. Chodziła na spotkania autorskie
pisarzy, z których niektórzy, jak się potem okazało, byli dysydentami. Stąd jej
teczka w archiwach Stasi rosła w błyskawicznym tempie.
Wyszła za mąż za kolegę ze studiów,
z którym się zresztą rozwiodła, świetnie
obroniła pracę dyplomową, a następnie
uzyskała doktorat. Nie była wprawdzie
opozycjonistką, lecz jej stosunek do realiów był zawsze sceptyczny. Po upadku
muru berlińskiego musiała się zdecydować, czy kontynuować karierę naukową,
czy rzucić się w wir polityki. Wybrała politykę!
W 1990 roku została zastępcą rzecznika prasowego premiera ostatniego
rządu Niemieckiej Republiki Demokratycznej – Lothara de Maiziere. Uczestniczyła w rozmowach w Moskwie, tuż
przed zjednoczeniem Niemiec. Polecona
Helmutowi Kohlowi, rozpoczęła karierę
u jego boku jako minister w resorcie do
spraw kobiet i młodzieży, a w następnej
kadencji jako minister środowiska. Nie
był to, jak słusznie zwraca uwagę Julian
Bartosz, okres największych sukcesów,
ponieważ nie miała za wiele uprawnień
i do wielu spraw podchodziła nazbyt
emocjonalnie. Nie zawsze wytrzymywa-
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ła presję na posiedzeniach rządu, a po
reprymendach Kohla potrafiła się nawet
rozpłakać.
Wielka godzina Angeli Merkel wybiła
w roku 1998. Zostaje sekretarzem generalnym CDU. Gdy po przegranych wyborach Kohl ustępuje również z funkcji
przewodniczącego CDU, a jego miejsce
zajmuje Wolfgang Schäuble, „Razem ze
swym nowym protektorem pani Merkel
czyniła wiele starań, aby „odciąć pępowinę” łączącą ich z dotychczas niekwestionowanym przywódcą RFN – Kohlem
[...] Tymczasem nowy szef partii ze swym
sekretarzem generalnym mieli wspólnie otworzyć „zupełnie nowy rozdział”
w CDU, postawić na młodszych działaczy. Schäuble wybrał byłą „dziewczynkę
Kohla”, gdyż zdawało mu się, że łatwiej
będzie mógł narzucić jej swą wolę. Fatalnie się pomylił, o czym rychło miał się
przekonać”.
Skandal finansowy wewnątrz partii zmusił zamieszanego także w aferę
Schäubla do rezygnacji z przewodniczenia CDU, zaś nową przewodniczącą została wybrana Angela Merkel. Droga do
kanclerstwa, choć najeżona jeszcze wieloma trudnościami, stała otworem. Wprawdzie w 2002 r. jeszcze się nie udało, ale już
trzy lata później tworzy po przyśpieszonych wyborach gabinet koalicyjny z SPD
i obejmuje stanowisko kanclerza Niemiec, a w 2009 roku rozpoczyna drugą
kadencję kanclerską. Bartosz przeprowadza na stronach swej książki interesującą
analizę cech osobowości Merkel oraz mechanizmów politycznych, które wzniosły
ją na ten najwyższy urząd w Niemczech.
Stara się niejako rozszyfrować cały splot
okoliczności w biografii kobiety, która urodziła się i młodość spędziła poza

bońską „fabryką polityczną”. Są to interesujące, a przy tym szalenie trafne rozważania, które zapewne w nowo powstających biografiach pani kanclerz zostaną
wyartykułowane. Autor omawianej tu
pracy nie stroni również od anegdot, które niezależnie od walorów czytelniczych
mają służyć uwiarygodnieniu tworzonego portretu psychologicznego. Jawi się
nam osobowość silna i suwerenna, chociaż chwilami może zagubiona, z dozą
asekuracji i ostrożności, ale nigdy nie
rezygnująca z postawionych celów politycznych.
Ostatnie rozdziały książki Juliana
Bartosza poświęcone są stylowi sprawowania władzy przez panią kanclerz oraz
jej kontaktom z Polską, które były zawsze
dobre, pragmatyczne i rzetelne. Jej roztropność, rozwaga i nie uleganie prowokacjom są zresztą powszechnie znane, bo
– jak podsumowuje Bartosz: „Ozorem
nie miele”.
Naturalnie ma Angela Merkel zwolenników i oponentów, a oceny sprawowania władzy nie są jednoznaczne,
na dowód czego autor przytacza lub
omawia opinie innych biografów, zarówno te łagodniejsze, np. Evelyn Roll,
jak i te negatywne, np. Dirka Kurbjuweita: „Chwaląc kanclerz za świetne
reprezentowanie interesów Niemiec za
granicą, za jej zaangażowanie w próby
walki z ociepleniem klimatu, za mądre
zmiany w polityce rodzinnej, a także za
wprowadzenie niezbędnej dla przyszłości polityki rentowej emerytury dopiero od 67. roku życia, autor tej biografii
wskazuje na zaniechania w przeprowadzaniu reform, a osobliwie na powolność w reagowaniu na kryzys. Merkel
nie wykazała, że potrafi prowadzić
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politykę w sposób zdecydowany. Obawiając się, że ludzie przestaną ją lubić,
zachowała się zachowawczo, nie mówiła
społeczeństwu pełnej prawdy o kryzysie, nie wyjaśniła, na czym on polega.
Nie wykorzystała wszystkich możliwości przewodzenia w społeczeństwie, źle
też kierowała wielką koalicją. „Trudno
powiedzieć, aby bilans jej kanclerstwa

wypadł dobrze”, owszem, utrzymała koalicję, ale z jej punktu widzenia było to
niezbędne dla walki o następną kadencję”.
Ciekawą, wyważoną i kompetentną,
okraszoną anegdotami książkę Juliana
Bartosza czyta się świetnie, dlatego gorąco polecamy ją szerokim rzeszom czytelników.

Lidia Burakowska-Ogińska

W obiektywie nauki:
Eberhard Hilscher
Grażyna Barbara Szewczyk (red.), Eberhard Hilscher (1927-2005). Schriftsteller und
Forscher der deutschen Literatur. Pisarz i badacz
literatury niemieckiej. Dokumentation der internationalen Konferenz 3-4.04.2009 in Katowice,
Muzeum Regionalne w Świebodzinie,
Świebodzin – Katowice 2010, 230 s.
W świadomości czytelników Eberhard
Hilscher funkcjonuje przede wszystkim
jako autor monografii literackich, poświęconych życiu i twórczości Gerharda
Hauptmanna, Arnolda Zweiga i Thomasa Manna. Pozostała część jego aktywności twórczej, obejmująca obszerny zbiór
eseistyki, artykułów publicystycznych,
ale także utwory prozatorskie i liryczne,
pozostawała poza sferą zainteresowania
kręgów czytelniczych.
Z tym większym naciskiem należy
podkreślić wartość poznawczą prezentowanej publikacji, przybliżającej
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wszechstronną, acz niezgłębioną twórczość pisarza, eseisty, krytyka i znawcy
literatury niemieckiej. Największym
walorem książki są zatem przede wszystkim fragmenty skoncentrowane na niespenetrowanym dotychczas obszarze
jego dorobku.
Niniejszy tom obejmuje zbiór materiałów i prac, które towarzyszyły międzynarodowej konferencji, zorganizowanej w dniach 3 – 4 kwietnia 2009
roku w Świebodzinie. Patronat nad tym
wydarzeniem naukowym objął Instytut
Filologii Germańskiej Uniwersytetu Śląskiego, Muzeum Regionalne w Świebodzinie, Biblioteka Śląska w Katowicach
oraz Europejski Uniwersytet Viadrina we
Frankfurcie nad Odrą, a jego tematyka
znalazła rezonans wśród polskich i niemieckich germanistów, literaturoznawców i kulturoznawców. Wśród uczestników nie zabrakło również pasjonatów
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oraz członków rodziny zmarłego przed
pięcioma laty pisarza.
W pierwszej kolejności prześledźmy aspekty ściśle formalne. 230 stron
maszynopisu zawiera 15 rozpraw naukowych, w których autorzy przynoszą
konsekwentnie kolejne odsłony życia
i twórczości Hilschera. Jako załączniki
zamieszczono tam również ważniejsze
głosy w dyskusji. Pozycja publikowana
jest w wersji niemieckojęzycznej, jednak
uwieńczeniem każdego artykułu jest
streszczenie w języku polskim. Biling
walna formuła z pewnością wpływa na
większą recepcję książki oraz podnosi jej
wartość merytoryczną. Służyć może ona
zatem jako impuls do dalszych badań,
nie tylko na gruncie niemieckim, ale również w obrębie rodzimej germanistyki.
Wydawnictwo otwiera nota redakcyjna pióra Grażyny Barbary Szewczyk,
która w skondensowany merytorycznie
sposób wprowadza czytelnika w podejmowaną tematykę. Rozszerzenie tych
wstępnych informacji przynosi natomiast wstęp Anny Stroki – krótkie studium biograficzno-literackie skoncentrowane wokół najważniejszych wątków
z życia i działalności twórczej Hilschera.
Rüdiger Bernhardt podejmuje się
natomiast analizy myśli intelektualnofilozoficznej pisarza głównie w oparciu
o jego twórczość beletrystyczną. Jest to
spojrzenie na podstawy światopoglądowe i filozoficzne w odniesieniu do
koncepcji literackiego oświecenia. Tematyka referatu oscyluje wokół zagadnień konceptu społecznego, zwierciadła
epoki oraz stosowanych przez Hilschera
konstrukcji myślowych – ironizmu, czy
symboliki liczb. Interesujące jest także
prześledzenie analogii i relacji pomiędzy

powieścią „Weltzeituhr” a gdańską trylogią
Güntera Grassa.
Temat przemyśleń analityczno-dyskursywnych Hilschera podejmuje również Zbigniew Faliszewski w artykule
„Utopie als Prinzip des Fortschritts. Hilschers
‚Liebesbrief an die Menschheit’ – zwischen
Vernunft und Rebellion”. Punktem odniesienia jest w tym przypadku esej autora
z 1984 roku, przedstawiający diagnozę
oblicza współczesności z jej zamętem
ideologicznym, ubóstwem moralnoetycznym człowieka końca XX wieku,
balansowaniem między pacyfizmem
i radykalizmem, między jednością
a antagonizmem. Faliszewski omawia
historię powstania manuskryptu, inklinacji politycznych w Europie połowy
lat osiemdziesiątych oraz osadza tekst
w konkretnych ramach interpretacyjnych. Jest to jednak przede wszystkim
subiektywna próba spojrzenia na opisywane przez Hilschera zjawiska z punktu widzenia współczesnego mieszkańca
zjednoczonej Europy. Badacz krok po
kroku rozprawia się z tezami stawianymi przez pisarza wykazując w kilku
miejscach słabość argumentacji lub idealizm jego postulatów.
Drugim filarem, o który opierają się
prezentowane eseje, jest dyskurs wokół
walorów estetycznych twórczości Eberharda Hilschera. Wolfgang Beutin wychodząc od ogólnych rozważań na temat
istoty modernizmu i zjawiska awangardy
poszukuje śladów tych dwóch nurtów artystycznych w utworach pisarza. Produktem ubocznym przeprowadzonej analizy
jest zestawienie katalogu cech charakterystycznych dla hilscherowskiego dorobku (mariaż nauki i sztuki, zasłona ironii,
niekonwencjonalna kompozycja tekstu,
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trywializacja języka, utopizacja świata
przedstawionego).
Z kolei Nina Nowara stylistykę fantastyczną z powieści „Die Weltzeituhr”
z powodzeniem wpisuje w estetykę postmodernizmu z jego tendencją do różnorodności, ironii, eklektyzmu i relatywizmu. Główną matrycą odniesień są dwa
motywy przewodnie utworu (wątek delfinów i błękitnego jeźdźca), otwierające
całą gamę alegorycznych znaczeń.
Ton dyskusji na temat aspektów estetycznych u Hilschera pobrzmiewa również w przyczynku Jürgena Thöminga
„Für Beethoven gebe ich alles. Erzählspuren von
Eberhard Hilschers Musikliebe” oraz Izabeli
Taraszczuk „Eberhard Hilscher unter neun
Musen”. �������������������������������
Pierwszy śledzi muzyczne wariacje narracyjne w wybranych tekstach literackich pisarza, drugi to studium jego
literackiej percepcji sztuki renesansu, baroku, klasycyzmu i końca XIX wieku.
Swoistym podsumowaniem wrażliwości artystycznej literata jest próba zgłębienia jego poetyckiego uniwersum podjęta
przez Grażynę Barbarę Szewczyk. Autorka uświadamia kłopotliwy wymiar tego
przedsięwzięcia. Kompleksowy pomiar
jego liryki jest już z uwagi na braki źródłowe niemożliwy, a i istniejące manuskrypty wymagają od czytelnika nie lada
wysiłku i wiedzy. Jest w nich bowiem
zawarta historiozoficzna wizja świata
oparta o inklinacje poznawcze z różnych
dziedzin nauki. Szewczyk podjęła się
tego wyzwania i sprawnie przeprowadziła interpretację wybranych wierszy z cyklu „Bewunderung des Universums”. Wychodzi przy tym od opublikowanego w 1989
roku tekstu „Lass alle Hoffnung schwinden”,
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w którym dostrzega swojego rodzaju życiowe credo poety.
Pozostałe artykuły przywodzą interpretacje wybranych utworów Eberharda
Hilschera, zogniskowane wokół konkretnych kategorii badawczych. Cem Sengül
podejmuje temat literackiej projekcji
nauki Darwina na kartach opowiadania
„Feuerland ahoi! Mister Darwin macht eine
Entdeckung”, Ewa Jurczyk omawia motyw hilscherowskiego pojęcia wolności
w oparciu o powieść „Der Morgenstern”,
a Heidi Beutin eksploruje jego epicką
twórczość w poszukiwaniu literackiego wzorca kobiety. Nie sposób również
pominąć artykułów poświęconych jego
fundamentalnym rozprawom, prezentującym szeroką panoramę zagadnień związanych z życiem i twórczością Arnolda
Zweiga czy Gerharda Hauptmanna. Pracę wzbogaca także zestawiony przez Michała Skopa przegląd opinii prasowych,
z których wyłania się ewolucja w odbiorze dzieł pisarza oraz samej jego postaci.
Omawiana książka ma tę zaletę, że
w spójny i wszechstronny sposób oddaje
specyfikę twórczości autora – niesłusznie pomijanego w oficjalnym dyskursie
literackim. Każdy z artykułów stanowi
próbkę jego artystycznego życiorysu,
nacechowanego indywidualizmem, eksploracją świata i człowieczego „ja”. Jest
to udane przedsięwzięcie polskich i niemieckich badaczy, zasługujące na szczególną uwagę ze względu na potencjał
tego obszaru badawczego. Dorobek pisarza, poety, filozofa i naukowca to materia wciąż wymagająca kolejnych badań.
Miejmy nadzieję, że niniejszy tom będzie
stanowił przełom tej tendencji.
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Anna Warakomska

O duszy, która miłuje
i miłości pożąda
Angelus Silesius: Pieśni adwentowe i kolędy. Przełożył i posłowie napisał Andrzej
Lam. Akademia Humanistyczna im.
Aleksandra Gieysztora. Pułtusk 2009, ss.
110
Dzięki pracy translatorskiej Andrzeja
Lama oraz oficynie Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku na polski rynek wydawniczy trafiła
książka niezwykła. Z jednej strony ujmująca lekkością i pięknem, można by rzec
– przejrzystością języka, a z drugiej zadziwiająca, zagadkowa. Niesamowicie przejmująca poruszaną tematyką i dla współczesnego czytelnika chyba już nie tak
oczywista. Pieśni adwentowe i kolędy to przekład części zbioru utworów lirycznych
Angelusa Silesiusa pochodzących z tomu
zatytułowanego Heilige Seelenlust oder geistliche
Hirtenlieder der in ihren Jesum verliebten Psyche,
którego edycję rozpoczęto w 1657 roku.
Składają się nań kantyki religijne, których
motywem przewodnim jest miłość do Jezusa Chrystusa albo lepiej – przejmująca
tęsknota Duszy, nazywanej wedle tradycji
antycznej Psyche, za podmiotem uczucia.
Pieśni te nawiązujące z uwagi na główne
postaci do biblijnej Canticum canticorum,
a ze względu na porywający charakter
mowy korespondujące z mistyką uczuć
Bernarda z Clairvaux stanowią apologię
cudownego zjednoczenia z Bogiem.

Jednak w odróżnieniu od Pieśni nad
Pieśniami, którą przy dosłownej interpretacji rozmowy Oblubieńca z Oblubienicą można odczytywać jako miłosny poemat liryczny, poezje Silesiusa podobnej
redukcji łatwo się nie poddają. Nazbyt
wyraźnie zaznaczono w nich postaci
miłosnego dialogu: nieszczęśliwą Duszę
i jej Pana. Owa jednoznaczna identyfikacja jest uderzająca i tym bardziej nieustannie zaskakuje. Sugestywny język
przekazu pozwalałby bowiem domyślać
się w całości rozmowy kochanków, misternej próby ukazania uczuć kobiety
do jej wybranka (rodzaj gramatyczny
pozwala na inne określenie bohaterów
wyłącznie w kilku miejscach), a nie wyznań miłości do Boga. Świetnie zagadnienie to ujął autor przekładu, Andrzej
Lam, podkreślając w posłowiu m.in.:
„Żarliwość tej barokowej liryki religijnej, jej namiętne eksklamacje, ekstatyczne uniesienie, doznanie najwyższego
szczęścia w wymarzonym locus amoneus,
niekiedy ze sztafażem pasterskim, siła
namiętności mitygowana desperacją
niespełnienia niewiele mają sobie równych w literaturze europejskiej. Było
zabiegiem z pewnością ryzykownym
przeniesienie zmysłowych doznań erotycznych, właściwych poezji świeckiej,
do emocjonalności religijnej i modlitewnej, skojarzenie ich z tradycyjnymi
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motywami amor divinus, a jeśli Ślązak wychodzi z tego jako poeta zwycięsko, to
dzięki wykształceniu konwencji, która
angażuje najsilniejsze z ludzkich uczuć
w służbę wyznania wiary, przekuwa pożądanie w miłość najwyższą, bo wymagającą całkowitego oddania i największych
wyrzeczeń” (s. 104).
Mamy zatem do czynienia z poezją
najwyższych lotów, a jej charakterystyczny dualizm potwierdza i uwypukla tylko przekonanie wielu twórców baroku,
iż w przypadku rzeczy najważniejszych
należy odrzucić zasadę niesprzeczności,
bowiem jest nazbyt naiwna i ograniczona, pozbawia nas należytego dystansu,
nie pozwala pojąć, co naprawdę nas
ogarnia. Zapewne z tego względu znajdujemy w pieśniach Silesiusa ów stały
kontrapunkt: nacisk na kontemplację
przy jednoczesnym zmysłowym uniesieniu. Oddajmy mu zresztą głos. Opisaną
powyżej dyferencję spotkamy w tomiku
na każdej karcie – kiedy na przykład Psyche płacze nad swoim nieszczęśliwym
zadurzeniem, kiedy czyni sobie wyrzuty, że tak późno pokochała, kiedy mówi
o swym zmarzniętym sercu i jedynej
szansie na odmianę, jaką dostrzega w totalnym oddaniu się, kiedy wreszcie wychwala przymioty Pana: jego oczy, głos,
pocałunki. Oto kilka najpiękniejszych,
jak się wydaje, fragmentów: „Dusza,
która Cię miłuje,/ Wciąż pożąda twej
miłości,/ i dlatego tak się smucę,/ Że
nie czuję twej bliskości” (I. 3) „Żem tak
późno cię poznała,/ Piękności sławiona
wszędy!/ Wcześniej moim nie nazwała,/
Dobroci, pokoju święty!/ Cierpię stąd
i jest mi smutno,/ żem cię pokochała
późno” (X. 3). „Jest bezsilne, osłabione,/ Zimnym szronem ścięte./ Gdy nie
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skrzepi się twym sokiem,/ Umrze zamarznięte./ Weź je, mój Jezusku, rychło/
I w nie wlej/ Twego serca słodkie wino”
(XXXI. 2). „Pachniesz tak dobrze i ślicznie,/ Rzeźwisz ciało, krew i życie./ Głos
masz taki piękny/ Jako chór anielski,/
Obracasz smutek w wesele” (XXXIV. 3).
„Imię, piękne imię,/ Co od nieba idzie,/
Imię, cukier słodki,/ Pyszny nektar boski,/ Nad balsam cenniejsze,/ Od ambry
wonniejsze,/ Miłe imię, ty jedynie/ Jesteś
tym, o którym myślę” (XXXVI. 3). „Ledwie oczy swe otworzysz,/ Zaraz mówię,
że są niebem,/ Które siły mi przysporzy,/ Abym w słodkiej trwała biedzie./
To kryształy, które pożar/ Twej miłości
ku mnie skłonił./ To dwa morza są, dwa
źródła,/ Dwa zwierciadła i dwa słońca”
(XXXVII. 3). „Weź do swego mnie królestwa,/ Bym słyszała twoje słowa,/ Bym
twój pocałunek czuła,/ Bym została już
na wieczność/ Twoją wierną służebnicą,/ Królową, oblubienicą” (XXXVIII.
6) „O słodkie duszne pragnienie,/ Weź
mnie całą/ I w swej łaskawości przemień/ W twoje światło,/ Rozpal ogień,
rozpal skoro,/ By stopione serce z tobą/
Złączyło się” (XXXIX. 3).
Zarówno końcowe inwokacje wzywające zdecydowanie do unio mistica, jak
i wcześniejsze polisemiczne figury słowne w postaci oksymoronów, np. w przyrównaniu oczu do nieba, które „sił przysporzy, aby trwać w słodkiej biedzie”,
wyraźnie wskazują na chęć zaznaczenia paradoksalnej kondycji człowieka,
małej cząstki oddalonej i oddzielonej
w świadomym świecie od właściwej mu
Rozciągłości. O owym w pewnym sensie
ironicznym położeniu traktują niemal
wszystkie pieśni zawarte w omawianym
tomie.
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Z tego względu, jak i z uwagi na przepiękną szatę graficzną książki oraz staranną redakcję należy ją bez wahania
polecić Czytelnikom. Trzeba tylko wyrazić żal, że autor przekładu zrezygnował z epickiego wstępu poprzedzającego
pierwszą księgę Pieśni Silesiusa (zawartego jeszcze w wydaniu: M. Lindauer, Monachium 1826). Przy wielkiej kulturze
języka, jaką niewątpliwie reprezentuje,
przysporzyłby odbiorcom dodatkowej

strawy duchowej. Ale i tak zaprosił nas
na wyborną ucztę, za co należą się słowa
uznania oraz serdeczne podziękowania.
Tomik Pieśni adwentowe i kolędy jest lekturą
pożyteczną i – to wydaje się kolejnym paradoksem – niezwykle aktualną. Wbrew
temu, co sugeruje tytuł, można i należy je
czytać nie tylko w nadchodzący czas adwentu. Poezja ta bowiem poucza nas, jak
żarliwie ludzie niegdyś potrafili kochać
i wyrażać uczucia.

Estera Jasita

Trudne życie rodzeństwa
na emigracji
Paweł Strózik, Drogi i bezdroża niemieckiej literatury emigracyjnej na podstawie życia i twórczości Klausa i Eryki Mann, Racibórz 2008,
208 s.
W Wydawnictwie Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Raciborzu ukazała
się publikacja pracy doktorskiej Pawła
Strózika pt. „Drogi i bezdroża niemieckiej literatury emigracyjnej na podstawie
życia i twórczości Klausa i Eryki Mann”.
Autor prezentuje w niej, w obrębie pięciu rozdziałów, drogi i bezdroża, a więc
pozytywne i negatywne doświadczenia
życiowe i zawodowe wybranych przez
siebie przedstawicieli niemieckiej literatury emigracyjnej w osobach Klausa i
Eryki Mann.
Dyskurs naukowy rozpoczyna się od
wstępu, w którym przedstawiony został

aktualny stan badań nad twórczością najstarszych dzieci noblisty Tomasza Manna
i to nie tylko na niemieckim rynku wydawniczym. Oprócz krótkiej prezentacji
przekładów dzieł Klausa Manna na język
polski, wyeksponowano także prace naukowe – monografie, prace habilitacyjne
– traktujące dogłębnie twórczość literacką
i działalność publicystyczną pisarza. Autor szeroko zaprezentował cenny materiał
źródłowy, jakim jest prywatna korespondencja członków rodziny Mann i ich
przyjaciół, zgromadzona w Bibliotece
Miejskiej „Monacensia” w Monachium.
Zasadnicza część rozprawy rozpoczyna się od rozdziału drugiego, w którym
to omówione zostaje bardzo szczegółowo
dzieciństwo Klausa i Eryki Mann, wzbogacone o wiele ciekawostek i dykteryjek
z życia rodziny autora „Czarodziejskiej
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Góry”. Wyeksponowane zostały ważne
momenty wejścia pisarzy w dorosłość,
jak chociażby debiut literacki Klausa
i Eryki oraz małżeństwo Eryki z Gustawem Gründgensem. W centralnej części
tej jednostki kompozycyjnej znajdujemy
odniesienie się do tytułu ergo właściwego zagadnienia dysertacji. Opisano tu
odnalezienie przez rodzeństwo drogi
życiowej i zawodowej, której nierozłącznym elementem były podróże – najpierw
po Europie, a później za ocean. Wyprawa
do Ameryki, która miała zapewnić pisarzom szczęście i popularność, pełna była
nie tylko wzlotów, lecz także upadków.
Szybko więc przekształciła się w podróż
po bezdrożach ludzkiej egzystencji, gdzie
dominowały kłopoty finansowe, uzależnienie od narkotyków, przykre doznania miłosne, walka z depresją i myślami
samobójczymi. Wszystkie te przeżycia
pisarzy na emigracji zostały niezwykle
wnikliwie zbadane i udokumentowane
w formie cytatów z czasopism, a przede
wszystkim z zapisków i wspomnień
Klausa i Eryki, powstałych po opuszczeniu ojczyzny. Wątki autobiograficzne
pojawiają się także w utworach literackich Klausa z różnych okresów jego życia: „Punkt zwrotny”, „Pobożny taniec”
i „Spotkanie w nieskończoności”. Także
w interpretacjach tych tekstów nie brakuje nawiązań do rzeczywistych wydarzeń
z życia rodzeństwa. Zaufanie czytelnika
budzi akrybia prezentowanego materiału źródłowego, polegająca nie tylko na
podaniu w przypisach źródła cytatu, lecz
poszerzeniu o dokładniejsze wyjaśnienie
omawianego epizodu, co ułatwia percepcję tekstu.
W trzecim rozdziale pracy znajdujemy prezentację okresu emigracji, przy-
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padającego na lata 1933-36. Eryka i Klaus
przebywają w Europie i dlatego kluczowe
znaczenie dla ich działalności w tym czasie miała konfrontacja z ojcem – Tomaszem, dotycząca tematów politycznych.
Dialog ten nie był łatwy, gdyż każda ze
stron miała odmienny stosunek wobec
nowej sytuacji, spowodowanej przejęciem władzy przez narodowych socjalistów. Odzwierciedlenie burzliwej dyskusji członków rodziny odnajdujemy m.in.
w ich opublikowanych listach.
Kabaret „Pfeffermühle”, założony
i kierowany przez Erykę Mann, stanowi
zasadniczy materiał do badań w następnym podrozdziale pracy. Zaangażowany politycznie „Młynek do pieprzu”,
spotykający się z coraz większą sympatią
publiczności, nie podobał się władzom
partii rządzącej, która dążyła do wyeliminowania jego działalności. Eryka
opuściła wkrótce Niemcy i pojechała
do Szwajcarii, mając nadzieję na wznowienie występów na emigracji. Kabaret
występował wprawdzie w Holandii, Austrii, Belgii, Luksemburgu, a nawet Czechosłowacji, wpisując się na stałe w historię kultury Europy, chociaż jego sukces
można określić słowami: burzliwy, lecz
krótkotrwały. Prezentując dzieje kabaretu, autor książki starał się ukazać najważniejsze przesłanie, przytaczając niektóre
fragmenty przedstawień oraz komentarze i krytykę ze strony politycznych adwersarzy.
Eryka narażała się w kabarecie, a brat
Klaus współpracował z czasopismem
emigracyjnym „Die Sammlung”, co jest
przedmiotem analizy dalszej części tekstu.
Działalność współwydawcy zakończyła
się dla pisarza tragicznie: został pozbawiony obywatelstwa niemieckiego za swo-
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ją niepoprawność polityczną. Mimo tego
nie zrezygnował z działalności pisarskiej.
Przebywając na emigracji Klaus Mann
nadal tworzył, pisząc powieści, m.in.:
„Flucht in den Norden”, „Symphonie
Pathetique” i „Mefisto. Roman einer Karriere”. Dzieła te zostały dokładnie zanalizowane i zinterpretowane w pracy.
Po stosunkowo krótkim okresie emigracji w Europie nastąpił nieco dłuższy
etap pobytu rodzeństwa w Ameryce.
Przypadał on na lata 1936-45. Ten czas
uchodźstwa stał się przedmiotem badań
i analiz w ramach rozdziału czwartego.
Pierwsze poczynania literackie rodzeństwa za oceanem nie były pocieszające
– kabaret Eryki nie odniósł żadnego sukcesu, gdyż dla publiczności amerykańskiej był niezrozumiały. Eryka Mann,
wykorzystując swój talent, realizowała
się jako mówca i publicysta (lecturer),
zyskując niemalże od razu popularność.
W tym okresie napisała również książkę
pt. „Zehn Millionen Kinder. Die Erziehung der Jugend im dritten Reich”, która wydana została prawie jednocześnie
w Ameryce i w Holandii. Ukazane w niej
zostały sposoby wychowania ideologicznego w duchu totalitaryzmu niemieckiego w sposób ekspresyjny na podstawie
własnego doświadczenia pisarki.
Ewenement literacki stanowią pozycje napisane wspólnie przez rodzeństwo:
„Escape to life” i „The other Germany”.
Książki te przedstawiają prawdziwe oblicze faszyzmu hitlerowskiego i sytuację
emigrantów w wielu miastach Europy
oraz kulturę Niemiec przed III Rzeszą.
W kolejnym podrozdziale autor omawianej książki poświęcił swoją uwagę informacjom o burzliwym przebiegu życia
Klausa Manna, zawartych w jego pamięt-

nikach. W dziennikach tych – pisanych
w wielu językach, przepełnionych skrótami i niedomówieniami – autor „Mefista” wtajemnicza czytelnika m.in. w kulisy narkotykowego nałogu i jego skutków,
opisując np. swój pobyt w sanatorium
odwykowym w Budapeszcie. Więcej
uwagi poświęcono natomiast powieści
„Wulkan. Roman unter Emigranten”
i motywowi miłości homoseksualnej,
przeżywanej przez Klausa Manna.
Prawdziwe kłopoty pisarzy rozpoczęły się wraz z wybuchem II wojny światowej, czego potwierdzeniem jest analiza
autobiografii Klausa „Punkt zwrotny”.
Utwór ten zaliczany jest do najważniejszych pozycji niemieckiej powojennej
literatury wspomnieniowej. W rozprawie omówiono doświadczenia młodego
pisarza jako żołnierza w Armii Amerykańskiej, relacjonowane szczegółowo
w pamiętnikach.
Okres życia i twórczości Klausa i Eryki Mann po 1945 roku został opracowany w ostatnim rozdziale dysertacji. Koniec wojny nie przyniósł kresu trudnego
etapu w życiu rodzeństwa pisarzy. Ich wizyty w zniszczonej ojczyźnie wzbudzały
jedynie grozę i gasiły wszelki optymizm.
Być może dlatego powrót do Europy wywołał samobójczą śmierć Klausa i spowodował, że Eryka wróciła do ojca, stając się
jego „prawą ręką” jako asystentka.
Recenzowana pozycja Pawła Strózika
to interesująca analiza twórczości Klausa
i Eryki Mann wraz z ich doświadczeniami życiowymi. Ukazana została wędrówka po drogach i bezdrożach rodzeństwa
na podstawie materiału źródłowego poddanego szczegółowej egzegezie, a także
trafnych tez wypływających z wykładni
interpretacyjnej literatury emigracyjnej.

143

Recenzje
Z pewnością można polecić tę pozycję
nie tylko literaturoznawcom, lecz wszystkim zainteresowanym twórczością dzieci
Tomasza Manna. Książka jest napisana

przystępnym językiem, zaś jej przejrzysty
układ w znacznej mierze ułatwia poznanie omawianych zagadnień meandrów
niemieckiej literatury emigracyjnej.

Marcin Widera

Śląsk w polskiej germanistyce
Zdzisław Wąsik, Peter Chmiel (Hrsg.):
Schlesien in der germanistischen Forschung und
Lehre. Wyd. Wyższej Szkoły Filologicznej
we Wrocławiu. Wrocław 2010. 153 s.
Trzeci tom wydawanej przez Zdzisława
Wąsika serii wydawniczej Philologica Wratislaviensia: Acta et Studia poświęcony jest
tematowi bliskiemu czytelnikom Zbliżeń
Interkulturowych. Publikacja stanowi pokłosie konferencji naukowej zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Filologiczną
we Wrocławiu w marcu 2010 roku pod
protektoratem honorowym Konsula Generalnego Republiki Federalnej Niemiec
Bernharda Brasacka.
Od szeregu lat wrocławska WSF jako
uczelnia niepubliczna kształci neofilologów, anglistów, germanistów i romanistów (tych ostatnich z językami kierunkowymi hiszpańskim i włoskim). Obok
nowoczesnej dydaktyki uczelnia rozwija
samodzielną działalność naukową, której
wynik stanowią m.in. sympozja i publikacje. Grono doświadczonych germanistów wybrało jako temat wiodący różne
aspekty badań śląskoznawczych, od historii literatury poprzez realioznawstwo
do zagadnień językowych. Znalazło to
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odbicie w wydanym niedawno tomie pokonferencyjnym.
W przedmowie wydawcy tomu nawiązują do historycznej roli Śląska jako pomostu między Europą Środkowowschodnią i Zachodem naszego kontynentu jak
również do wrocławskiej tradycji uniwersyteckiej w zakresie germanistyki, związanej z taki postaciami jak Heinrich Hoffmann von Fallersleben, Gustav Freytag
i Theodor Siebs. Po II wojnie światowej
w polskim Wrocławiu powstał czołowy
ośrodek germanistyczny, który w dziedzinie badań nad kulturą śląskiego baroku zyskał międzynarodową renomę.
Tom inauguruje artykuł Norberta Morcińca na temat języka pierwszych Piastów
śląskich (XII-XIII wiek). Autor słusznie
podkreśla, że w odniesieniu do średniowiecza trudno jest mówić o jednolitych językach w kontekście narodowościowym.
Pojęcie narodu jako wspólnoty językowej ukształtowało się dopiero w okresie
Oświecenia. Język panujących książąt piastowskich spełniał funkcję czysto praktyczną (komunikacyjną), a jego korzenie
związane były z otoczeniem, w którym
książęta ci wyrośli i żyli. Obok dialektów
polskich i niemieckich napotkać można
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tu również na wpływy ruskie i czeskie.
Coraz bardziej intensywne związki dynastyczne z Saksonią (Władysław Wygnaniec) i z Bawarią (Henryk Brodaty i św.
Jadwiga) w połączeniu z postępującym
średniowiecznym osadnictwem niemieckim na Śląsku spowodowały, że Piastowie
śląscy kulturowo i językowo znaleźli się
w kręgu wpływów niemieckich. Było to
zjawisko naturalne, i pod tym względem
Śląsk nie różnił się od wielu innych terenów ówczesnej Europy.
Cały cykl artykułów poświęcony jest
roli tematów śląskoznawczych w działalności naukowej i dydaktycznej polskiej
germanistyki. Punkt wyjściowy tych
rozważań stanowi wspomniana już wrocławska germanistyka uniwersytecka.
W tym kontekście Anna Stroka kreśli
sylwetkę Marian Szyrockiego, którego
w międzynarodowej germanistyce kojarzy się z literaturą baroku. Dorobek Szyrockiego w tym zakresie jest ogromny,
tak że śmiało można zaryzykować stwierdzenie, że udało mu się stworzyć własną
wrocławską szkołę baroku.
Peter Chmiel omawia szczegółowo
badania trzech pokoleń powojennych
wrocławskich germanistów w tym zakresie. Bezpośrednio po wojnie Jan Piprek
zapoczątkował systematyczne prace nad
literaturą barokową, koncentrując się
przy tym na twórczości pochodzącego z Głubczyc Wenzela Scherffera von
Scherffensteina. Dramatem barokowym
zajmował się w latach 50tych i 60tych Ryszard Ligacz. Jednak prawdziwy rozkwit
badań śląskoznawczych kojarzy się z drugim pokoleniem powojennych wrocławskich germanistów, wśród których, obok
Mariana Szyrockiego na szczególną uwagę zasługują Anna Stroka, Gerhard Kosel-

lek (Koziełek) i Norbert Honsza na płaszczyźnie historyczno-literackiej i Nobert
Morciniec w dziedzinie językoznawstwa.
Trzecie pokolenia naukowców, kształtujące współczesne oblicze wrocławskiej
germanistyki, z powodzeniem kontynuuje pracę nad kulturą i literaturą Śląska.
W tym kontekście Peter Chmiel wymienia Mirosławę Czarnecką, Wojciecha
Kunickiego, Marka Hałuba, Annę Mańko-Matysiak i Edwarda Białka. Artykuły
Anny Stroki i Petera Chmiela zawierają
obszerną bibliografię dokumentującą
dorobek naukowy wrocławskich germanistów okresu powojennego.
Bogato reprezentowana jest w omawianym tomie germanistyka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Dyrektorka
Instytutu Filologii Germańskiej, Grażyna B. Szewczyk, nie tylko należy do czołowych polskich badaczy kultury i literatury śląskiej, ale również potrafiła skupić
wokół siebie liczną grupę młodszych
pracowników naukowych i zaszczepić
im „bakcyl” śląskoznawczy. W artykule
Karol Musiołs schlesische Studien Grażyna B.
Szewczyk zbliża zainteresowanemu czytelnikowi i badaczowi literatury śląskiej
postać przedwcześnie zmarłego katowickiego literaturoznawcy i muzykologa
Karola Musioła, któremu germanistyka zawdzięcza odkrycie i opracowanie
nieznanych przedtem rękopisów Carla
Hauptmanna, w tym pamiętników pisarza z lat 1886-1890 i 1897-1898.
Licznie reprezentowane jest w tomie
grono wychowanków Grażyny B. Szewczyk. I tak Zbigniew Feliszewski w syntetycznym zarysie przedstawia strukturę
i kierunki badań śląskoznawczych katowickiej germanistyki. Postaci Wilhelma
Szewczyka i jego osiągnięciom w zakresie
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śląskiej literatury poświęcony jest artykuł Michała Skopa, znanego już w środowisku naukowym dzięki doskonałej
monografii na temat obrazu Katowic
w publicystyce niemieckiej XIX i XX wieku. Beata Brachaczek-Świerkot przedstawia szczegółowo osiągnięcia Eugeniusza
Klina w jego systematycznej pracy nad
literaturą śląską, a Nina Nowara analizuje śląskie akcenty w badaniach łódzkiego
germanisty Krzysztofa Kuczyńskiego.
Na przykładzie mało znanego poza
grupą specjalistów wrocławskiego pisarza pochodzenia żydowskiego Waltera
Meckauera Eugeniusz Klin przedstawia
szanse i możliwości badań nad literaturą śląską, by zachować ją w świadomości
współczesnych pokoleń.
Godny zarejestrowania jest fakt, że
połowa artykułów zawartych w omawianym tomie napisana została przez
pracowników naukowo-dydaktycznych
Wyższej Szkoły Filologicznej. Obok
wspomnianych już autorów, Anny Stroki, Norberta Morcińca i Petera Chmiela są to Andrea Rudoph z ciekawym
i skłaniającym do refleksji artykułem na
temat roli Śląska w badaniach historyczno-literackich w kontekście kształtowa-
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nia się państwa narodowego w XIX wieku, Ewa Milulska-Frindo, zajmująca się
recepcją powieści kryminalnych Marka
Krajewskiego w krajach niemieckojęzycznych oraz Józef Zaprucki z tekstem
omawiającym trudny problem tożsamości regionalnej współczesnych Dolnoślązaków.
Tom zamyka krótki tekst Petera
Chmiela referujący rolę tematyki śląskiej
w dydaktyce. Artykuł ten oparty jest na
materiałach zgromadzonych i przedstawionych na marcowej konferencji naukowej przez studentów WSF.
Na podkreślenie zasługuje staranna,
profesjonalna edycja i zachęcająca do
lektury szata graficzna tomu.
Zainteresowanemu czytelnikowi łatwiej byłoby korzystać z publikacji i dotrzec do konkretnej informacji, gdyby
sporządzone zostały indeksy (szczególnie indeks nazwisk).
Do rąk czytelnika trafia książka, która
po raz pierwszy w polskiej germanistyce
kreuje syntetyczny i wewnętrznie spójny
obraz badań śląskoznawczych w ośrodkach germanistycznych na terenie historycznego Śląska, od Katowic poprzez
Opole i Wrocław do Zielonej Góry.
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Wolfgang Schlott

Menschen brauchen ein Ideal
Hans Sahl. Die Wenigen und die Vielen.
Roman einer Zeit. München (Luchterhand) 2010. 366 S.
„Wir sind die Letzten / Fragt uns aus. /
Wir sind zuständig.“ Die ersten drei Zeilen aus Sahls Gedicht „Die Letzten“ und
ein Zitat der deutsch-jüdischen Lyrikerin Gertrud Kolmar (1884-1943) „Nichts
als Sand in den Schuhen Kommender
zu sein …“ leiten den zweiten Band der
Edition der Werke von Hans Sahl (19021993) ein. Der zwischen 1933 und 1953
im Exil lebende Autor erzählt in seinem
einzigen Roman „die Geschichte eines
Schriftstellers, der zur Flucht aus NaziDeutschland gezwungen …, kreuz und
quer durch Europa gehetzt wird“ (vgl.
Klappentext) und nach seiner Ankunft
in New York das Gefühl hat, das Exil nie
mehr abschütteln zu können. Was bewegt diesen eben vor den Nazis geflüchteten Georg Kobbe nach seiner Landung
in den USA? Wie präsentiert er sich seinen Lesern? „Ich bin kein Held. Ich habe
Angst vor Ratten und vor Schlangen. …
Ich liebe es nicht misshandelt zu werden.
Schlachtenlärm und Weltuntergänge sowie alle historischen Ereignisse, die sich
geräuschvoll abspielen, sind mir unsympathisch.“ (S. 9) So beginnt die Handlung, in der ein aus der Ich-Perspektive
berichtender Erzähler sein miserables
Exil-Dasein in New York vorstellt. „Ich
wohne in einem möblierten Zimmer, das

auf den Hudson geht, zahle jede Woche
vier Dollar für Miete, Licht, Bedienung
und dafür, dass der Landlord gut über
mich spricht, wenn die Behörden nach
mir fragen. … Ich habe zwei geschenkte
Anzüge, eine alte Schreibmaschine sowie
die Hoffnung, die nächsten vierzehn
Tage mit Anstand zu überleben.“ (S. 12)
Danach erfolgt ein Perspektivenwechsel. Der Ich-Erzähler verwandelt sich in
die Figur des Schriftstellers Georg Kobbe, aus dessen Sicht das amerikanische
Exil wahrgenommen wird. Es ist die
Beschreibung der Begegnung mit Freunden aus Deutschland, die wie er auf allen
möglichen Routen flüchten mussten. Es
sind Berichte über politische Versammlungen in irgendwelchen verräucherten,
obskuren Gebäuden, und die dort auftretenden Redner erinnern in ihren Positionen an Politiker der Weimarer Republik,
die so schmachvoll unterging. Es sind
Erinnerungen an die Kindheit und die
Jugend des Georg Kobbe, der als personaler Erzähler sich in die Zeit vor dem
Ersten Weltkrieg zurück versetzt.
Diese ständigen Perspektivwechsel
zeichnen die eindrucksvollen Erzählweisen dieses Romans aus. Es sind narrative Sonden, die Hans Sahl als Autor in
bestimmte Lebensabschnitte seiner Figuren schiebt, um im Zwiegespräch mit
ihnen wesentliche Erscheinungsformen
seiner Lebenszeit aufzuzeichnen. Wie
zum Beispiel im siebten Kapitel des ers-
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ten Buches, das unter einem Leitgedanken Voltaires steht: „Wir leben nie, wir
warten darauf, zu leben“ und ein langes
Gespräch zwischen Kobbe und einer gewissen Katharina enthält. Es sind Reflexionen über die Simplizität, mit der jüdische Bürger deutscher Nation blinden
Auges in die Vernichtungsöfen ihrer nationalsozialistischen Peiniger getrieben
wurden. Es sind lebensphilosophische
Erfahrungen über die illusionären Erwartungen mehrerer Generationen, die
auf etwas warteten, was nie eingetreten,
was ein Provisorium geblieben ist.
Das zweite Buch, das dem Leitgedanken: „Menschen brauchen ein Ideal, um
mit gutem Gewissen morden zu können“, gewidmet ist, beginnt mit einer
Skizze über die willige Verführung eines
Volkes durch den Heilsbringer des Bösen:
„Er versprach jedem das Seine: dem Bauern die Kuh, dem Winzer den Weinberg,
dem Soldaten das Gewehr. … ‚Heil!’ rief
die Menge. ‚Heil!’ riefen die Hungrigen
und die Satten im Chor, die Reichen und
die Habenichtse, die Mächtigen und die
Machtlosen.“ (S. 87) Und als die Machtübernahme durch den Heilsbringer des
Bösen einsetzte, betraten die Zu-KurzGekommenen, die blindwütigen Anhänger der Braunen und die Profiteure ihrer
mörderischen Politik die Bühne. Ihre
skrupellosen Auftritte, die Zehntausende zur Flucht aus Deutschland zwangen,
zeichnet das zweite Buch in einprägsamen Einzelskizzen nach. Sie sollten in
allen Schulbüchern unserer Bundesländer abgedruckt werden, weil sie eine realitätsnahe Einschätzung von dem Charakter des Untertanen vermitteln, weil sie
Zeugnisse menschlicher Niedertracht,
Feigheit, Machtlüsternheit, Heuchelei
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sind. Im Schafott der Trinker I (vgl. S. 119122) ist es ein unsichtbarer Begleiter von
Georg Kobbe, der ihn warnt vor seinen
wenigen Freunden, die ihm geblieben
sind. Denn die Zeit der Heimatlosen, der
Enterbten, die keinem Land, keiner Nation, keiner Klasse mehr verhaftet sind,
sei gekommen. Noch makabrer erweisen
sich die Visionen des Trinkers in einer
Bar und im Hinterzimmer des eben von
den braunen Henkern verwüsteten Ladens des Pelzhändlers Altmeier (Vgl. Das
Schafott der Trinker II und III).
Das dritte Buch beschreibt zehn Jahre
nach der Flucht aus Berlin die Erlebnisse
von Kobbe im New Yorker Exil. Dort ist
es vor allem der Schriftsteller Jerobeam
Kulp, der seine Aufmerksamkeit erweckt.
Es ist einer, der die Schriftstellerei wie einen Handel mit Baumwolle oder Eisen
betreibt und sich über Stil und schöpferischen Geist nur lustig macht. Es ist die
Auseinandersetzung zwischen einem,
der den aus Sensationen und Nüchternheit bestehenden Stoff zur schnell
konsumierbaren Gebrauchsliteratur zusammenkleistert, und einem, der seine
aus der europäischen Kultur des 19. Jahrhunderts stammenden, spirituell aufgeladenen Stoffe so lange bearbeitet, bis er
keine Abnehmer dafür findet. Auf einen
Nenner gebracht: die Kapital verwertende Massenliteratur des 20. Jahrhunderts
siegt über die überflüssig gewordene, engagierte „Belletristik“, wenngleich dieser
Sieg einen unglücklichen „Literaten“
hinterlässt!
Es gibt nur wenige, so dramatische
Berichte über die Flucht der in Frankreich nach Kriegsbeginn internierten
Nazigegner, wie sie das vierte Buch
präsentiert. Es ist ein Wettlauf um Le-
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ben im Exil oder Tod in einem KZ aus
der Sicht eines Ich-Erzählers, dem jüdischen Schriftsteller Kobbe. Er gehört
zu einer Gruppe internierter Deutscher,
die auf ihrem von französischer Polizei
und Armee bewachten Marsch in den
Junitagen des Jahres 1940 zwischen die
Fronten geraten ist. Hinter ihnen die
Nazi-Truppen, die die glorreiche grande
armée in den Süden Frankreichs treibt;
und von links und rechts die französische Zivilbevölkerung, die sie mit Steinen bewirft, weil sie zwischen Feind und
Freund nicht mehr unterscheidet. Eine
atemberaubende Schilderung, in der
Überlebensstrategien und Todesängste
die wesentlichsten Handlungsimpulse
sind. Gerade diese Passagen erklären
meiner Ansicht nach die zurückhaltende, wenn nicht sogar abwehrende
Haltung der bundesdeutschen literarischen Öffentlichkeit gegenüber einem
Roman, der den Millionen Mitläufern
und Sympathisanten der Nazischergen

ein so gnadenloses Zeugnis ausgestellt
hat. Trotz zahlreicher, mit höchstem
Lob versehener Rezensionen wurden
weniger als vierhundert Exemplare von
der Erstausgabe (1977) verkauft. Oder
war es, wie Andrea Reiter in ihrer fundierten Untersuchung zum Werk von
Hans Sahl „Exterritorialität des Denkens“ (Göttingen 2008) detailliert nachweist, die Verdrängung der Exilliteratur
aus dem bundesdeutschen Literaturbetrieb, an dem die Gruppe 47 einen nicht
geringen Anteil hatte?
Mit der Neuauflage des Sahl’schen
Werkes im Luchterhand-Verlag erhält
die gesamtdeutsche und deutschsprachige Öffentlichkeit nach 1990 eine zweite
Chance, sich mit einem bedeutsamen
Zeugnis der Exilliteratur auseinandersetzen. Es ist zu hoffen, dass sie diese
Gelegenheit nunmehr wahrnimmt, um
einen Dialog mit denen zu beginnen, die
unsere Abwehrkraft gegenüber den totalitären Mächten stärken.
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Kasper Sipowicz

Die Sprache des Dritten Reiches
in der Auffassung eines polnischen
Sprachwissenschaftlers
Jacek Makowski, Manipulierte Sprache. �����
Religiöser, kultischer und mystischer Wortschatz in der
Sprache des Nationalsozialismus. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008,
S. 220.
Das Buch Manipulierte Sprache. Religiö
ser, kultischer und mystischer Wortschatz in der
Sprache des Nationalsozialismus von Jacek
Makowski ist eine redigierte und korrigierte Version der 2006 verteidigten Dissertation dieses Sprachwissenschaftlers
mit demselben Titel. Makowskis Werk
handelt von „�������������������������
dem Prozess der Transzendentierung der NS-Ideologie mittels linguistischer Untersuchungsmethoden”.
Es hat einen klaren Aufbau und setzt
sich aus folgenden Teilen zusammen:
Zielsetzung und Struktur der Arbeit, Forschungsstand, dazu noch zwei wesentliche Teile und Schlussbemerkungen.
Der erste Teil, der eher theoretische
Überlegungen enthält, besteht aus drei
Kapiteln, der zweite, empirische, aus
zwei.
Der Verfasser beginnt seine Erwägungen mit der Einführung in den nationalsozialistischen Propagandaapparat. Er
belegt, wie hoch die Nationalsozialisten
die Sprache als „mächtigste Waffe im politischen Kampf, Sprachrohr der Ideo-
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logie und primäres Mittel der Volksaufwiegelung“ geschätzt haben, indem er
Hitler und Goebbels ausführlich zitiert.
Dann werden sprachwissenschaftliche
Forschungsmethoden der propagandistischen Kommunikation unter die Lupe
genommen. Diese Untersuchungsansätze beruhen auf fünf Ebenen: die Wort-,
die Satz-, die Text- und die Stilebene sowie
sog. pragmatisch orientierte Analyse. In
der rezensierten Dissertation fokussiert
der Autor auf die Wortebene (semantische Manipulation).
Im weiteren Kapitel werden sprachliche Manipulationsmethoden der nazistischen Propaganda, mit der Einstufung in semantische und pragmatische
Ebene sowie intensivierende Maßnahmen, eingehend beschrieben. Zur semantischen Ebene gehören: Kernbegriffe des
NS-Wortschatzes (wie Art, Blut, Rasse),
sprachliche Neuschöpfungen und Termini technici der LTI [lat. Lingua Tertii
Imperii = Sprache des Dritten Reiches]
(wie Sturmabteilung oder Scharführer), Neusemantisierungen, Umdeutungen und
spezifische Bedeutung (z.B. fanatisch, Fanatiker, Fanatismus), Nuancierung, semantische Annektierung eines Lexems (z.B.
Führer), Kollokation und Attribuierung
(z.B. totaler Krieg). Zur pragmatischen
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Ebene zählt der Verfasser die Spruchform, den Bekenntnisspruch, den dogmatisierenden Apodiktismus, die Ritualisierung und die Mythologisierung. Die
Wiederholung, Tabuisierung und Polarisierung werden wiederum als intensivierende Maßnahmen klassifiziert.
Im zweiten Teil analysiert Makowski – mit vielen treffenden Beispielen –
zwei gegenseitige Spracherscheinungen:
Profanierung religiösen, kultischen und
mystischen Wortschatzes einerseits und
Sakralisierung profanen Wortschatzes
andererseits. Zu der ersten Gruppe gehören solche Wörter wie: Allmacht, Bekenntnis,
Erbsünde, Erlöser, Gott usw., zu der zweiten
Gruppe: Blut, Blutfahne, Führer, Heil Hitler,
Kampf und Volk.
Manipulierte Sprache... ist eine gründliche Analyse der sprachlichen Erscheinungen im Dritten Reich. Alle vom

Autor besprochenen linguistischen
Phänomene werden mit Beispielen
(Schriften von Hitler, Goebbels, Rosenberg etc.) belegt. Deswegen ist diese
Monographie empfehlenswert, zumal
wir heutzutage auch mit einer Art der
sprachlichen Manipulation zu tun
haben: das Paradebeispiel präsentiert
uns Politiker der Gegenwart, die die
Gesellschaft über einen Rückgang der
Arbeitsstellen statt über eine Zunahme der Arbeitslosigkeit informieren.
In diesem Falle findet das lateinische
Sprichwort: historia magistra vitae est Anwendung, weil gegenwärtige Public Relations (PR) eigenartiger Fortsetzender
der Propaganda mit ihrer sprachlichen
Manipulation sind. Deshalb soll dieses
Buch ins Polnische übersetzt werden,
um den Kreis der potentiellen Empfänger zu vergrößern.
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Ryszard Mikołajczyk

Twarze Śląska
Towarzystwo Przyjaciół Śląska w Warszawie. Twarze Śląska. Kraków 2010, 152 s.
Ślązaków żyjących w Warszawie – pierwOd zarejestrowania Towarzystwa Przy- sze spotkanie odbyło się już w 1981 roku
jaciół Śląska mija właśnie 20 lat. Każda w sali konferencyjnej Stronnictwa Detego typu rocznica skłania do reflek- mokratycznego. Pierwszym sukcesem
sji i zadumy. Z tej okazji ukazała się na- było uzyskanie dla śląskich powstańców
kładem Towarzystwa Przyjaciół Śląska prawa do korzystania z lecznicy rządoksiążka pt. „Twarze Śląska”, będąca ob- wej. Po opracowaniu statutu i zebraniu
szerną kroniką przedstawiającą dzieje podpisów dnia 15 lutego 1989 zarejestroi działalność Towarzystwa na przestrzeni wano w stolicy stowarzyszenie „Towarzyostatnich dwóch dekad.
stwo Przyjaciół Śląska”, a na spotkaniu
Józef Musioł – Sędzia Sądu Najwyż- organizacyjnym w Zamku Ostrogskich
szego w stanie spoczynku, współzałoży- (siedzibie Towarzystwa Szopenowskieciel i prezes Towarzystwa – wspomina go) stawiła się liczna rzesza znakomitych
swe początki w stolicy i towarzyszące mu Ślązaków i osób związanych ze Śląskiem.
wtedy uczucie osamotnienia, choć już Głównym celem Towarzystwa było odkrywówczas wiedział, co chce zrobić jako wanie prawdy o historii, dziejach Śląska,
Ślązak dla Śląska, również dla stolicy.
zawiłych losach Ślązaków, a także ukazyPróba powołania w Warszawie takie- wanie wybitnych ludzi wywodzących się
go stowarzyszenia wzbudziła zdziwienie, z tej ziemi. Dlatego też cyklicznie zaczęgdyż Ślązaków i zamieszkane przez nich ły się odbywać otwarte spotkania, które
ziemie traktowano z pychą i ignorancją. nosiły tytuł „Zrozumieć Śląsk”. Na tych
Józef Musioł chciał zmienić tę sytuację, spotkaniach głos zabierali m.in. Senator
miał bowiem świadomość, że ten stosu- RP Kazimierz Kutz, wicemarszałek Senanek Warszawy do Śląska wynika z nie- tu RP - nieżyjąca już Krystyna Bochenek
znajomości historii i losów tego regionu i inne znakomitości.
i zaczął odnotowywać fakty dotyczące
Towarzystwo działa bardzo prężnie.
relacji Śląsk-Warszawa. Należy pamię- Postuluje o właściwe uhonorowanie
tać, że tuż po II wojnie światowej miesz- wielkich wydarzeń historycznych zwiąkańcy Śląska włączyli się w odbudowę zanych ze Śląskiem, ale też uczczenia
zniszczonej przez Niemców Warszawy. pamięci ludzi zasłużonych dla tego
Długo panowało jednak przekonanie, że regionu. Organizuje biesiady śląskie,
śląskie korzenie nie ułatwiają życia nie promuje regionalne zespoły i artystów.
tylko w stolicy, ale i poza nią. Wówczas Najwspanialszą uroczystością jest jednak
Józef Musioł podjął próby dotarcia do organizowane w przeddzień rocznicy
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wybuchu III Powstania Śląskiego Święto
Ślązaków w Warszawie. Dla podniesienia
jej rangi wręczana jest ustanowiona przez
Towarzystwo Doroczna Nagroda. Jest to
nagroda honorowa. Jej laureatami są wybitni Ślązacy, których dokonania daleko
wykraczają poza Śląsk i Polskę. Nagrodą
jest rzeźba prof. Piotra Gawrona (też Ślązaka) - przedstawiająca Ślązaczkę z jabłkiem na dłoni - symbolem dawania. Impreza ta przyciąga licznie warszawiaków,
którzy w ten sposób odkrywają dla siebie
Śląsk, wraz z jego korzeniami, kulturą i
historią.
Koncert Zespołu Pieśni i Tańca
„Śląsk” im. Stanisława Hadyny (laureat
nagrody w r. 2007) z okazji 85 rocznicy
powrotu najcenniejszej części Górnego
Śląska do Polski, który był planowany
pierwotnie na deskach Teatru Wielkiego
w Warszawie, z powodu wysokich kosztów finansowych postawionych przez
Operę Narodową odbył się w holu i na
schodach Muzeum Narodowego. Wtedy też promowano płytę z nagraniami
pieśni powstań śląskich. Ważnym momentem tej uroczystości było spotkanie
gospodarzy stolic dwóch metropolii –
warszawskiej i śląskiej.
W lutym 2009 roku Towarzystwo
promowało książkę byłego ambasadora
Polski na Węgrzech - Grzegorza Łubczyka pt. „Jan Sławik: Wielki zapomniany
bohater trzech narodów”. Człowiek ten,
powstaniec, w czasie II wojny światowej
uratował na Węgrzech m.in. 5000 Żydów
- został ujęty przez gestapo i mimo tortur
nie wydał swojego przyjaciela Antala, za
co został zamordowany w obozie zagłady Bergen Belsen.
Towarzystwo Przyjaciół Śląska w 2009
r. uczciło także pamięć innego wielkiego

Ślązaka – Wojciecha Korfantego. Odsłonięto m.in. tablicę pamiątkową na ścianie budynku szpitala, w którym w sierpniu 1939 r. zmarł Korfanty.
W przedstawionej tu publikacji Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Śląska
w Warszawie z okazji swego 20-lecia postanowił przybliżyć sylwetki Laureatów
Dorocznej Nagrody - są oni wizytówką
Ziemi Śląskiej. Oto niektórzy z nich:
Rok 1995:
Prof. Henryk Mikołaj Górecki –
światowej sławy kompozytor, laureat
wielu prestiżowych nagród i odznaczeń, wielu konkursów międzynarodowych oraz nagród państwowych. Jego
dorobek kompozytorski jest imponujący i stawia Go w rzędzie najwybitniejszych Ślązaków.
Kazimierz Kutz – wybitny reżyser,
twórca śląskiej trylogii filmowej („Sól
ziemi czarnej”, „Perła w koronie” i „Paciorki jednego różańca”). Za całokształt
twórczości filmowej, teatralnej i telewizyjnej otrzymał w 1997 roku tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego.
Rok 1996:
Jan Szczepański – wybitny uczony,
socjolog i humanista – zmarły w 2004 r.
Rok 1997:
Jan Franciszek Miodek – znawca
i popularyzator języka polskiego, laureat
wielu nagród.
Stanisław Hadyna – kompozytor,
dyrygent, twórca Zespołu Pieśni i Tańca
„Śląsk”; popularyzator rodzimego folkloru.
Rok 1998:
Gerard Cieślik – legendarny piłkarz;
w 1969 r. wybrany najlepszym piłkarzem
50-lecia PZPN.
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Franciszek Pieczka – wybitny aktor
teatralny i filmowy, odznaczony m.in.
Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.
Rok 2001:
Piotr Paleczny – światowej sławy pianista.
Rok 2002:
Wojciech Kilar – znany kompozytor,
m.in. muzyki filmowej do ponad 130 filmów.
Rok 2003:
Abp. Alfons Nossol – przewodniczący
Rady Episkopatu ds. Ekumenizmu. Wykładowca KUL i Uniwersytetu Opolskiego. Przyjaciel papieża Benedykta XVI.
Rok 2007:
Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im.
Stanisława Hadyny - ambasador Śląska i

polskiej kultury, prezentuje wielowiekowy folklor śląski.
Rok 2008:
Józef Musioł – wybitny prawnik, pisarz, działacz społeczny, ambasador Śląska w Warszawie. Organizator i przewodniczący Stowarzyszenia Sędziów Sądu
Najwyższego w stanie spoczynku, przewodniczący Rady Programowej Zespołu
Pieśni i Tańca „Śląsk” im. S. Hadyny.
Odznaczony m.in. medalami: Zasłużony Działacz Kultury, dwukrotnie Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski, Krzyżem Oficerskim i Komandorskim.
Rok 2009:
Karol Cebula – wybitny organizator
życia społecznego i gospodarczego, wielki filantrop.

Sprawozdania
Ewa Bartoszewicz

XII Kongres Międzynarodowego
Stowarzyszenia Germanistów
W dniach od 29 lipca do 7 sierpnia 2010
roku, po pięciu latach przygotowań,
odbył się w Warszawie XII Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Germanistów
(Internationale Vereinigung für Germanistik,
w skrócie IVG), najstarszego i największego międzynarodowego towarzystwa
germanistycznego. Naczelny temat tego
Kongresu brzmiał: Vielheit und Einheit der
Germanistik weltweit – Wielość i jedność germanistyki w skali światowej.
Zgodnie z tradycją IVG Kongres odbywa się tam, skąd pochodzi Prezydent
Stowarzyszenia. W 2005 roku, w czasie
XI Kongresu IVG, który odbył się w Paryżu na Sorbonie, funkcję nowego prezydenta IVG powierzono prof. Franciszkowi Gruczy. W ten sposób członkowie
Stowarzyszenia zapoczątkowali nowy
rozdział europejskiej historii IVG. Po raz
pierwszy powierzyli bowiem funkcję prezydenta IVG i zadanie zorganizowania
kolejnego Kongresu przedstawicielowi
germanistyki funkcjonującej na terenach
Europy położonych na wschód od Łaby.

Choć już wcześniej niejeden jej reprezentant zabiegał o to bardzo, żadnemu
z nich nie udało się pozyskać tej możliwości. Za zdarzenie nadzwyczajne wypada uznać pozyskanie prawa do zorganizowania XII Kongresu IVG w Warszawie,
także dlatego, że realna szansa jego powtórzenia może pojawić się najwcześniej
za 30-40 lat.
Prof. Franciszek Grucza jako Prezydent IVG wprowadził wiele innowacji
w ramach organizacji Kongresu, dotyczyło to m.in. programu Kongresu. Szkielet programu warszawskiego Kongresu
został bowiem skonstruowany nie jak
dotychczas odgórnie, przez kierownictwo IVG, lecz od dołu, przez członków
IVG. Temat tegorocznego Kongresu Prezydent IVG prof. F. Grucza przedstawił
Międzynarodowej Komisji IVG, która
jednocześnie zaakceptowała nowatorski
pomysł, by zaprosić członków Stowarzyszenia do czynnego udziału w tworzeniu
sekcji i tym samym programu Kongresu. Reakcja na ten nowatorski element
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organizacji Kongresu IVG przekroczyło
dalece wszelkie oczekiwania. Wpłynęło
bowiem 65 propozycji sekcji, które miały
liczyć minimum 15 referatów na sekcję.
Ponadto organizatorzy otrzymali ponad
1700 propozycji referatów.
Niewątpliwie było to wydarzenie
bezprecedensowe. Był to bowiem – jak
to wielokrotnie podkreślał Prezydent
IVG prof. Franciszek Grucza – pierwszy
Kongres tego Stowarzyszenia w tej części
Europy. W Warszawie referaty wygłosiło
blisko 1600 osób. Byli to naukowcy ze
wszystkich kontynentów i niemal wszystkich krajów świata. Jeszcze nigdy dotąd
tak wielka liczba osób nie uczestniczyła
tak aktywnie w Kongresie IVG, jak w lecie
2010 roku. Nigdy dotąd członkowie IVG
nie zdołali zorganizować tak wielu sekcji
specjalistycznych. Było ich bowiem aż 60.
W sumie w Warszawskim Kongresie wzięło udział około 2000 osób, w tym wiele
znakomitości światowej germanistyki.
Warszawski Kongres IVG pobił wszelkie
rekordy liczebne ustanowione wcześniej
i pomimo niewielkiego wsparcia Kongresu ze strony organów państwowych,
można powiedzieć, że impreza okazała
się pełnym sukcesem.
Nie ulega wątpliwości, że o pozytywnej ocenie Warszawskiego Kongresu IVG
w znacznej mierze zdecydował „geniusz”
miejsca, w którym toczyły się obrady.
Miejscem tym był bowiem teren niezwykle atrakcyjnej części Warszawy – obszar
„historycznego” kampusu Uniwersytetu
Warszawskiego przy Krakowskim Przedmieściu. Stało się tak dzięki życzliwości
i pomocy władz Uniwersytetu Warszawskiego, w szczególności Pani Rektor prof.
dr hab. Katarzyny Chałasińskiej-Macukow oraz Pań i Panów Dziekanów Wy-
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działów Lingwistyki Stosowanej, Prawa
i Administracji, Dziennikarstwa i Nauk
Politycznych, Orientalistyki, Neofilologii, którzy udostępnili organizatorom
zlokalizowane na kampusie sale.
Kongres trwał siedem dni, które wypełnione były bogatym programem.
Uroczyste otwarcie odbyło się 30 lipca
2010 r. w Dawnej Bibliotece Uniwersyteckiej (Stary BUW). Kongres otworzył
prezydent IVG, prof. Franciszek Grucza,
który powitał uczestników Kongresu
i gości honorowych, licznie przybyłych
na otwarcie. Jak zauważył, podobnie jak
wszystkie inne Kongresy IVG, tak i ten
to wprawdzie głównie impreza IVG, lecz
także szczególne wydarzenie w życiu lokalnej – w tym wypadku polskiej – germanistyki oraz w życiu całego Uniwersytetu.
Ponadto Prezydent złożył podziękowania Pani Rektor prof. Katarzynie Chałasińskiej-Macukow oraz Dziekanowi
Wydziału Lingwistyki Stosowanej, Panu
prof. Samborowi Gruczy, podkreślając
jednocześnie wagę ich pomocy i wsparcia
w kwestiach organizacyjnych oraz stworzenia finansowej bazy dla realizacji Kongresu. Następnie Prezydent IVG powitał
i podziękował Panu prof. Lechowi Kolago, dyrektorowi Instytutu Germanistyki
UW i zastępcy dyrektora komitetu organizacyjnego Kongresu. Słowa powitania
skierował również do byłych prezydentów IVG Pana prof. Jan-Marie Valentina
oraz Pana prof. Petera Wiesingera, wyrażając swoją radość z ich obecności, świadczącą o tym, że obok tradycji przekazywania funkcji prezydenta między organami
kierowniczymi IVG istnieje również dialog na płaszczyźnie koleżeńskiej, a nawet
przyjacielskiej. Pozdrowienia przekazał
także prof. Marianne Hepp, Prezydent

Ewa Bartoszewicz: XII Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Germanistów
Międzynarodowego
Stowarzyszenia
Nauczycieli Języka Niemieckiego, panu
prof. Ernestowi W. B. Hess-Lüttichowi,
Prezydentowi Międzynarodowego Towarzystwa Germanistyki Międzykulturowej (Internationale Gesellschaft für
Interkulturelle Germanistik) oraz panu
Gerhardowi Stickelowi, Prezydentowi
Europejskiej Federacji Narodowych Instytucji na rzecz Języka (Europäische
Föderation nationaler Sprachinstitutionen). Prof. Grucza podziękował także
przedstawicielom instytucji, które udzieliły wsparcia finansowego uczestnikom
XII Kongresu IVG: Pani dr Giseli Janetzke, zastępcy sekretarza generalnego Fundacji Alexandra von Humboldta, Pani dr
Giseli Schneider i Panu dr Heinzowi-Rudiemu Spiegel, z Fundacji Marga i Kurt
Möllgaard (Marga und Kurt MöllgaardStiftung), Pani Friederike Schomaker,
Panu Romanowi Luckscheiterowi oraz
sekretarzowi generalnemu DAAD, Panu
Christianowi Bode, a także Panu Randolfowi Obreschmidt. Następnie Prezydent skierował słowa powitalne do gości
honorowych, w szczególności do przedstawicieli ambasad krajów niemieckojęzycznych: Pani Stelli Avallone, Chargé
d’Affaires Republiki Austrii, Pana Jensa
Lütkenherma, kierownika Wydziału ds.
Kultury Ambasady Republiki Federalnej
Niemiec w Warszawie, oraz Pana Olafa
Kjelsen, zastępcy Ambasadora Szwajcarii
w RP.
Prezydent IVG zrezygnował z wygłoszenia przygotowanego przez niego przemówienia inauguracyjnego, umożliwiając tym samym zabranie głosu gościom
honorowym Kongresu. Jak poinformował, przemówienie to zostanie opublikowane w tomach pokongresowych.

Po krótkim występie muzycznym,
wykonanym przez kwartet „Camerata”, jeden z najwybitniejszych polskich
zespołów kameralnych, który w czasie
swojej niemal 25-letniej działalności
zdobył uznanie międzynarodowej publiczności i krytyków, obecnych powitała przedstawicielka Urzędu Marszałkowskiego. Następnie głos zabrała
Rektor UW Jej Magnificencja Pani prof.
Katarzyna Chałasińska-Macukow. Pani
Rektor powitała uczestników XII Kongresu Międzynarodowego Stowarzyszenia Germanistów w imieniu całego
Uniwersytetu Warszawskiego. W swojej
mowie powitalnej wyraziła wdzięczność
prof. Franciszkowi Gruczy za starania
i wysiłek włożony w zorganizowanie
Kongresu, następnie nakreśliła krótko
historię uczelni. Nawiązując do roku
chopinowskiego, Pani Rektor wskazała
na związki młodego wówczas kompozytora z uniwersytetem. Mury uczelni były
dla Chopina domem przez całą dekadę,
od 1817 do 1827 roku, tu wyrastał i rozwijał swój talent muzyczny.
Po przemówieniu Pani Rektor uczestników powitał serdecznie Dziekan Wydziału Lingwistyki Stosowanej, Pan prof.
Sambor Grucza. Następnie głos zabrali
przedstawiciele instytucji kulturalnych
oraz fundacji: Pani dr Gisela Janetzke,
Pani dr Gisela Schneider oraz Pan dr
Heinz-Rudi Spiegel. Następnie krótkie
przemówienia wygłosili przedstawiciele
ambasad krajów niemieckojęzycznych.
Pani Avallone zaprosiła wszystkich na
wieczorny koncert z utworami Chopina oraz na bankiet przygotowany przez
Ambasadę Austrii w Warszawie. Kolejnym mówcą był przedstawiciel Ambasady Szwajcarii Pan Olaf Kjelsen, który
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w swoim słowie powitalnym zaprosił
na wieczór z niemiecko-szwajcarskim
kwartetem Tittanic zorganizowany przy
współpracy z Ambasadą Szwajcarii.
W imieniu niemieckiej ambasady obecnych powitał szef DAAD Pan Jens Lüttenherm.
Po części powitalnej obecni wysłuchali trzech wykładów inauguracyjnych:
Germanistik in der Wissenschaftsgesellschaft
(Peter Strohschneider, Monachium),
Zur Rekonstruktion der weiblichen Genealogie
im ästhetischen Diskurs deutscher Autorinnen
seit dem 17. Jahrhundert (Mirosława Czarnecka, Wrocław) oraz Deutsch(-lernen und
-lehren) in einer mehrsprachigen Welt – Risiken
und Chancen (Hans-Jürgen Krumm, Wiedeń).
Już pierwszego dnia po południu
swoje wystąpienia i dyskusje rozpoczęły
pierwsze sekcje. W sumie w czasie Kongresu odbyło się 60 sekcji tematycznych.
Każda z nich poświęcona była odrębnym
zagadnieniom współczesnej germanistyki.
Jednym z nowych elementów tegorocznego Kongresu IVG było zwiększenie liczby wykładów plenarnych. Każdy
dzień pracy w sekcjach rozpoczynał się
nie jak dotychczas jednym bądź dwoma
wykładami plenarnymi, lecz rundą panelową, w której uczestniczyło od czterech
do sześciu wybranych przez organizatora
prowadzących. Członkom Stowarzyszenia umożliwiło to szersze zaprezentowanie swych poglądów, a zainteresowanym
dało szansę zabrania głosu na forum na
istotne i ciekawe tematy. W sumie w trakcie Kongresu odbyło się osiem rund plenarnych.
Oprócz dyskusji merytorycznych
nie zabrakło również akcentów kultu-
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ralnych. Pierwszego wieczoru odbył się
znakomity koncert z muzyką Fryderyka
Chopina w wykonaniu Piotra Palecznego. Koncert odbył się w wypełnionej po
brzegi auli Starego BUWu. Organizatorzy to Towarzystwo im. Fryderyka Chopina i Wydział Lingwistyki Stosowanej
UW. Po pełnym emocji koncercie goście
udali się do Pałacu Kazimierzowskiego
na uroczysty bankiet przygotowany
przez Ambasadę Austrii w Warszawie.
Jednym z ważniejszych wydarzeń towarzyszących XII Kongresowi Międzynarodowego Stowarzyszenia Germanistów
w Warszawie było uroczyste wręczenie
Nagrody Niemieckiej Centrali Wymiany
Akademickiej (Deutscher Akademischer
Austauschdienst – DAAD) im. Jakuba
i Wilhelma Grimmów. Przyznawaną
co roku naukowcom spoza Niemiec za
wybitny wkład w niemieckie literaturoznawstwo i językoznawstwo, nauczanie
języka niemieckiego jako języka obcego
oraz niemcoznawstwo, nagrodę otrzymał w tym roku amerykański germanista
prof. David E. Wellbery. Wraz z Nagrodą
Grimmów prof. David E. Wellbery otrzymał czek na 10 tys. euro oraz dotację na
czterotygodniowy pobyt badawczy na
jednej z niemieckich uczelni.
Nagrodę wręczył sekretarz generalny
DAAD dr Christian Bode. Na uroczystości pojawili się znamienici goście,
a pośród nich świeżo zaprzysiężony ambasador Niemiec, Pan Rüdiger Freiherr
von Fritsch. W swoim pierwszym oficjalnym wystąpieniu jako przedstawiciel
Niemiec w Polsce Pan von Fritsch podkreślił wagę germanistyki jako dziedziny
nauki i możliwości, jakie kierunek ten
otwiera: „Mają Państwo przed sobą nie
tylko dyplomatę, lecz także germanistę
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z wykształcenia. Widzą Państwo zatem,
do czego te wspaniałe studia mogą się
przydać!” Ambasador zwrócił uwagę na
fakt, że odsetek Polaków uczących się języka niemieckiego jest w skali światowej
bardzo wysoki. Ponadto polska germanistyka jest drugą co do wielkości germanistyką po niemieckiej. Ambasador
pogratulował także prof. Wellberiemu
nagrody. Następnie głos zabrali Pani Sabine Kunst, DAAD, Pan Christian Bode,
DAAD, Pan Sven Baszio, AvH oraz sam
laureat nagrody prof. Wellbery, wygłaszając wykład pt. „Dramatyzacja piękna
u Goethego”. Po uroczystym wręczeniu
nagrody goście udali się na bankiet przygotowany przez DAAD i Fundację Alexandra von Humboldta.
W kolejnym dniu odbył się wieczór
literacki z udziałem Jozefa Winklera,
przygotowany przez Austriackie Forum
Kultury. Autor przeczytał wybrane fragmenty swoich książek Roppongi. Requiem
für einen Vater (2007) oraz Ich reiß mir eine
Wimper aus und stech dich damit tot (2008).
Następnie obecni obejrzeli film pt. Josef
Winkler. Der Kinoleinwandgeher.
Bez wątpienia jednym z ciekawszych
wydarzeń był wieczór pieśni Roberta
Schumanna, Franciszka Liszta i Gustawa Mahlera. Uhonorowana wieloma
nagrodami niemiecka sopranistka Ruth
Ziesak i akompaniujący jej na fortepianie Gerold Huber zachwycili słuchaczy
wykonaniem pieśni do słów wybitnych
niemieckich pisarzy, takich jak Wolfgang
von Goethe, Heinrich Heine czy Joseph
von Eichendorff. Po koncercie organizowanym przez Instytut Goethego w Warszawie oraz Ambasadę Niemiec odbył
się bankiet na zaproszenie Ambasadora
Niemiec.

Swoistą klamrą programu kulturalnego Kongresu był pełen zabawnych skeczy, muzyki granej na żywo i improwizacji występ kabaretu TITTANIC, podczas
którego artyści ze Szwajcarii rozbawili
publiczność niemal do łez. Następnie
odbył się bankiet organizowany przez
Ambasadę Szwajcarską.
Szansą na zapoznanie się uczestników Kongresu z atrakcyjnymi miejscami
w Polsce były zorganizowane wycieczki
do Krakowa, Gdańska, Torunia i innych
ciekawych zakątków.
Ostatniego dnia Kongresu odbyły się
wybory na nowego prezydenta IVG oraz
członków międzynarodowej komisji Stowarzyszenia. Nowym prezydentem IVG
został Pan prof. Jianhua Zhu z Chin.
A zatem następny Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Germanistów
odbędzie się za pięć lat w Chinach.
Bez wątpienia tegoroczny Kongres
skutecznie zrealizował statutowe zadania Kongresów IVG, polegające na
przyczynianiu się nie tylko do rozwoju
naukowego germanistyki na świecie, lecz
także do upowszechniania wiedzy o zainteresowaniach, pracy i dokonaniach
przedstawicieli germanistyki światowej,
reprezentowanych na Kongresie różnych
dziedzin składowych lub różnych germanistyk krajowych albo lokalnych. Pokłosie Kongresu stanowiły ponadto nowo
nawiązane kontakty oraz intensyfikacja
zawiązanej już wcześniej współpracy.
Różnorodność tematów poruszanych podczas Kongresu nasuwa myśl
o wewnętrznym zróżnicowaniu germanistyki. W programie znalazły się nie tylko
poddziedziny klasycznej germanistyki,
ale także w dużej mierze części nowych
obszarów tej dziedziny nauki. Warto
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zauważyć, że polscy germaniści stanowili najliczniejszą grupę uczestników
Kongresu. Liczni przedstawiciele świata
polskiej germanistyki wygłosili referaty,
pełnili funkcję kierowników poszczególnych sekcji oraz moderatorów wykładów
plenarnych. Według powszechnej opinii
polscy germaniści należą do czołówki
nie tylko europejskiej, ale i światowej.
Wobec powyższego nasuwa się wniosek, że poziom polskiej germanistyki
– wbrew założeniom autorów jednego
z artykułów poczytnego polskiego miesięcznika – wykracza ponad przecięt-

ność. Działalność Prezydenta IVG (obecnie już honorowego) oraz rekordowa
liczba uczestników Kongresu świadczy
wręcz o rozkwicie germanistyki w Polsce.
Z ubolewaniem stwierdzić należy, że polskie media praktycznie nie dostrzegły tak
ważnego wydarzenia, jakim był XII Kongres IVG, a nawet jeśli, to przedstawiły to
zdarzenie w sposób mało kompetentny.
Zainteresowanych zapraszamy do lektury publikacji pokongresowych (organizatorzy spodziewają się ok. 20 tomów),
w których nie zabraknie referatów wybitnych polskich germanistów.

Stanisław Komuszewski

Interdyscyplinarność
i wieloaspektowość polskiego
niemcoznawstwa
– konferencja naukowa
Stowarzyszenia Germanistów
Polskich
W dniach 02.08-04.08.2010 z okazji
światowego kongresu Międzynarodowego Zjednoczenia Germanistów (ponad
2 000 uczestników) oraz równolegle do
obrad kongresu odbyła się w Instytucie
Nauk Politycznych UW w Warszawie
konferencja niemcoznawcza Stowarzyszenia Germanistów Polskich (SGP)
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z udziałem politologów i kulturoznawców z Polski i Niemiec. Konferencja
toczyła się w języku niemieckim. Po
powitaniu jej uczestników przez Wiceprzewodniczącego Zarządu SGP Zenona
Weigta i Członka Zarządu Magdalenę
Olpińską, którzy podziękowali Lucjanowi Meissnerowi (WSSM w Łodzi) i Grze-
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gorzowi Pawłowskiemu (UW) za zorganizowanie konferencji, obrady otworzył
prof. UW Witold Maciej Góralski, który na wstępie zaprezentował zebranym
wydaną w postaci kilkusetstronicowej
książki bibliografię wszystkich polskich
publikacji niemcoznawczych, obejmującej okres od 1949 do 1996 r. Uczestnicy
konferencji uznali, iż bibliografię tę (W.
M. Góralski był jej redaktorem) należy
wznowić, uzupełniając jej zakres czasowy
do 2010 r. Góralski przypomniał w swym
wystąpieniu zaakceptowaną w Polsce definicję niemcoznawstwa, sformułowaną
w swoim czasie przez L. Meissnera, według której „Niemcoznawstwo ujmuje
się jako zespół dyscyplin zajmujących
się współczesną, a także historyczną
problematyką społeczną, ekonomiczną, polityczną i kulturalno – oświatową
krajów niemieckiego obszaru językowego. Niemcoznawstwo obejmuje historię
najnowszą i współczesną krajów niemieckiego obszaru językowego, wiedzę
o ich systemach politycznych i społeczno-ekonomicznych, wiedzę o systemach
szkolnictwa i oświaty oraz systemach
masowego komunikowania, wiedzę o instytucjach nauki, kultury i sztuki, a ponadto geografię gospodarczą i polityczną
tego obszaru językowego. Ważną częścią
składową niemcoznawstwa jest też historia prasy i czasopiśmiennictwa krajów
niemieckojęzycznych. Niemcoznawcy
starają się w swoich pracach prezentować
interdyscyplinarny punkt widzenia i posługują się interdyscyplinarnymi metodami badawczymi.1
1 ∗
Zob. Lucjan Meissner, Polska germanistyka
a integracja współczesnej Europy, w: „Zbliżenia” nr 3
(36), 2003, s.115

Obrady konferencji zorganizowane
były w formie paneli obejmujących następujące bloki tematyczne:
1. Polityka i historia współczesna;
2. Polska kultura w krajach niemieckiego obszaru językowego;
3. Polsko – niemiecka historia regionalna.
W toku kolejnych paneli wygłoszono
lub zgłoszono do publikacji 20 referatów.
Poruszone w nich problemy i zaprezentowane przez referentów interpretacje rozwijane były w ożywionej dyskusji, w czasie
której formułowano różne oceny i punkty widzenia, nie unikając spraw trudnych
i drażliwych. Jerzy Sułek (WSCiL) i Stanisław Sulowski (UW) mówili w swoich
referatach (Zur neuesten Geschichte der polnischen Diplomatie, Internationale, rechtliche und
politische Vorraussetzungnen der deutsch – polnischen Partnerschaft) o nierozwiązanych problemach w stosunkach polsko-niemieckich, a uczestnicy dyskusji wskazywali na
fundamentalne różnice w polityce RFN
i Polski wobec Rosji. W czasie wymiany
poglądów sformułowano pytanie, czy
polityka RP wobec Rosji była (i czy jest)
zgodna z polską racją stanu, rozumianą
jako nadrzędność interesów narodu i państwa.
Przypomniano w tym kontekście znaną powszechnie definicję polityki jako
sztukę tego, co możliwe. Niezbędnym uzupełnieniem tego ważnego rosyjskiego
wątku tematycznego był później obfitujący w szczegóły analityczny referat Beaty
Molo z UJ, traktujący o niemiecko-rosyjskiej współpracy w dziedzinie energetyki.
W. M. Góralski mówił w swoim referacie
o polskich studiach i badaniach nad systemem politycznym RFN, a uczestnicy
dyskusji rozważali, jakie na przykład
zasady i ustalenia niemieckiego prawa

161

Sprawozdania
wyborczego można by, po odpowiedniej modyfikacji, zastosować w Polsce.
W trakcie dyskusji nad referatem Teodora Filipiaka (Postpolitik und Werte), który
uznano jako nowatorski, wskazano na
konieczność dokonania merytorycznie uzasadnionej klasyfikacji oraz porównania uniwersalnych i narodowych
wartości występujących we współczesnej
kulturze politycznej Polski i Niemiec.
Bardzo interesujący był solidnie udokumentowany referat Heinza Kneipa
(Uniwersytet w Ratyzbonie) poświęcony
recepcji kultury polskiej w Niemczech.
Autor odpowiadał wyczerpująco na wiele szczegółowych pytań, które zadawali
także przybyli na panel literaturoznawcy
i językoznawcy – uczestnicy światowego
kongresu Międzynarodowego Zjednoczenia Germanistów. Interesujące było
również wystąpienie przedstawicielki
Niemieckiego Instytutu Historycznego
w Warszawie Ruth Leiserowitz, która
mówiła o głównych kierunkach niemieckich badań historycznych w Polsce.
Anna Górajek z IG UW prezentowała
wyniki swoich badań nad problematyką
polską w publicystyce politycznej Güntera Grassa, a Ewa Bojenko-Izdebska z UJ
wygłosiła obszerny referat podsumowujący polskie badania nad współczesnymi
stereotypami Polaków i Niemców w nauce i dydaktyce. Załączona do referatu
bibliografia obejmuje sto kilkadziesiąt
pozycji. W dyskusji wskazywano na silnie zakorzenione w świadomości starszej
generacji Polaków i Niemców tradycyjne negatywne stereotypy. Nie ukrywano
przy tym, że wielka literatura polska jest
w określonym stopniu antyniemiecka. Że
występujący w twórczości Mickiewicza
negatywny wizerunek krzyżaka utożsa-
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miany jest z negatywnym wizerunkiem –
stereotypem Niemca. Podkreślano także,
że przezwyciężanie starych negatywnych
stereotypów jest bardzo trudne. Że często tradycyjny stereotyp nadal funkcjonuje w społecznej świadomości, mimo iż
w żadnej mierze nie odzwierciedla już realnej rzeczywistości, która dawno uległa
gruntownym zmianom. Stereotyp taki
określa się jako historyczny pogłos.
Blok tematyczny Polsko-niemiecka historia regionalna interesujący był z punktu
widzenia przeprowadzonych przez autorów referatów archiwalnych i prasoznawczych badań. Łódzcy germaniści
Zenon Weigt, Marek Ostrowski i Krystyna Radziszewska od dawna zajmują
się historią łódzkich Niemców i kulturą
niemiecką w Łodzi. Jako doświadczeni
germaniści i historycy są czołowymi reprezentantami niemcoznawczych badań
regionalnych, co znalazło wyraz w przedstawionych przez nich referatach: Zenona Weigta – Die erste deutsche Zeitung in Łódź,
Marka Ostrowskiego – Lodz in der Politik
und Propaganda des Dritten Reiches (19391945) i Krystyny Radziszewskiej – Studien
und Forschungen über das Lodzer Ghetto. Germanistka ta jest także autorką 5 książek
poświęconych historii łódzkich Niemców, w tym interesującej popularnej
publikacji pt. „Gdzie są Niemcy z tamtych
lat?” Ten liczący się dorobek naukowy
łódzkich niemcoznawców powstawał
i powstaje we współpracy z ośrodkiem
dokumentacyjno-badawczym „Martin-Opitz-Bibliothek” w Herne, którego
dyrektorem jest Wolfgang Kessler, autor
wygłoszonego na konferencji referatu
Die Forschungen zur Geschichte der Deutschen in
Polen. Gegenwartsstand und Perspektiven. W.
Kessler był 8 lat przewodniczącym nie-

Stanisław Komuszewski: Interdyscyplinarność i wieloaspektowość polskiego niemcoznawstwa
mieckiej Komisji zajmującej się historią
Niemców w Polsce i z racji swych prac badawczych oraz pełnionej funkcji, a także
znajomości języka polskiego, uchodzi
w RFN za najwybitniejszego znawcę polsko-niemieckiej historii regionalnej.

Tak więc wygłoszone na konferencji
referaty wyszły spod pióra najlepszych
znawców omawianej problematyki,
w związku z czym konferencja ta nazwana została w oficjalnym programie „Rozmową ekspertów” („Expertengespräch”).

Z żałobnej karty
In memoriam: Prof. zw. dr hab.
Karol Fiedor (1928-2010)
Odszedł od nas Karol Fiedor, historyk
i politolog, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 2000-2007 kierownik Katedry Badań Niemcoznawczych
Wyższej Szkoły Studiów Międzynarodowych w Łodzi. Autor wielu znakomitych książek i artykułów z zakresu
historii krajów niemieckojęzycznych.
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Znał wszystkie archiwa Europy. Lubił wezwania naukowe i kochał życie.
Uwielbiany przez studentów dydaktyk,
życzliwy i niezapomniany Kolega, wielbiciel przyrody i ojczystych gór, do których „uciekał” w każdej wolnej chwili.
Pozostaje głęboki żal, że Go już nie ma
wśród nas.

Zespół czasopisma
Bernd Balzer, prof. dr hab., doktorat w 1971 r., od 1976 do 2007 r. profesor nowszej literatury niemieckiej w berlińskim Freie Universität. Zainteresowania naukowe: literatura XVI, XIX i XX wieku. Profesury gościnne w Madison/Wisconsin (1976) i Pekinie
(1982). Autor licznych publikacji książkowych dotyczących życia i twórczości Hansa
Sachsa, Heinricha Bölla, Wolfganga Borcherta, Rolfa Hochhutha, literatury powojennej i realizmu mieszczańskiego. Wydawca prac zbiorowych o Richardzie Huch,
Adolfie Glassbrennerze, Heinrichu Böllu. Autor artykułów o literaturze XIX i XX
wieku, historii nauki oraz glos językowych.
Manfred Durzak, prof. zw. dr. hab., profesor nowszej literatury niemieckiej na Uniwersytecie Paderborn (w poprzednich latach również na Uniwersytecie w Kilonii i Oldenburgu), do 1980 r. profesor zwyczajny na uniwersytetach w USA (Yale University,
Indiana University) i Kanadzie (University of Toronto, McGill University Montreal).
Profesor wizytujący w wielu uczelniach zagranicznych, m.in. w USA, Turcji, Australii, Indiach. Główne obszary badań naukowych: niemiecka literatura współczesna,
literatura XVIII i XX wieku, literatura w mediach, literaturoznawstwo porównawcze,
germanistyka interkulturowa. Autor licznych książek i artykułów naukowych.
Norbert Honsza, prof. zw. dr hab., germanista, kulturoznawca, niemcoznawca. Kierownik Katedry Języka i Kultury Niemieckiej w Wyższej Szkole Studiów Międzynarodowych w Łodzi oraz profesor w PWSZ w Raciborzu. W latach 1970-2003 kierownik Zakładu Współczesnej Literatury i Kultury Niemieckiej w Instytucie Filologii
Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Wykładał gościnnie na uniwersytetach
niemieckich (Bochum, Siegen, Hamburg). Występował z referatami na kongresach
i sympozjach naukowych w Europie (Austria, Szwajcaria, Szwecja, Francja, Czechy),
Azji i Ameryce Północnej.
Obszary badawcze: literatura i kultura niemiecka wszystkich epok ze szczególnym
uwzględnieniem XX wieku, stosunki polsko-niemieckie, krytyka literacka. Autor
i wydawca 80 pozycji książkowych oraz kilkuset artykułów, promotor 52 prac doktorskich, członek kilku polskich i zagranicznych towarzystw naukowych. Od 2003 roku
członek Komitetu Nauk o Literaturze PAN.
Hans-Adolf Jacobsen, prof. dr. hab., wieloletni dyrektor Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Bonn. Autor licznych publikacji (także przy współudziale polskich naukowców m.in. z Wrocławia, Poznania i Warszawy) na temat historii stosunków polsko-niemieckich, członek Niemiecko-Polskiej Komisji ds. Podręczników
Szkolnych. Członek zarządu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.
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Lucjan Meissner, dr hab., germanista, politolog, profesor w Katedrze Badań Niemcoznawczych WSSM. Członek władz Stowarzyszenia Germanistów Polskich. Autor
ok. 100 publikacji niemcoznawczych, m.in. Polska i Polacy w myśli politycznej wojskowego
i liberalno-konserwatywnego ruchu oporu w III Rzeszy (2000), Widerstand und Opposition. Die
deutschen Gegner des Nationalsozialismus im Lichte der polnischen Geschichtsschreibung (2006), Interkulturelle und globale Aspekte der Medienkritik in Polen und Deutschland (2008), Die deutschen
Gegner des Nationalsozialismus in Lodz (2010).
Przemysław Sznurkowski, doktor nauk humanistycznych, germanista, literaturoznawca. Autor publikacji i szkiców z zakresu współczesnej prozy niemieckojęzycznej,
najnowszej literatury niemiecko-żydowskiej, polsko-niemieckich stosunków pogranicza. Doktorat w 2006 r. na Uniwersytecie Wrocławskim – rozprawa dotycząca postaw moralnych bohaterów twórczości Siegfrieda Lenza. Dyrektor Instytutu Filologii
Obcych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, adiunkt w AJD oraz Wyższej
Szkole Studiów Międzynarodowych w Łodzi.
Alois Wierlacher, prof. dr hab., studiował germanistykę, historię oraz filozofię
w Kolonii, Wiedniu, Monachium i Bonn. 1964 – promocja. 1964-66 – Assistant Professor w University of California w Los Angeles. 1970-72 – twórca Instytutu Deutsch als
Fremdsprachenphilologie na Uniwersytecie w Heidelbergu. Od 1975 – wydawca rocznika
Deutsch als Fremdsprache (Intercultural German Studies). 1982 – habilitacja. 1983 – profesura
w Hamburgu. 1984-1994 – prezydent Gesellschaft für Interkulturelle Germanistik. 1986-2001
– profesor na Uniwersytecie w Bayreuth. 1994 – założyciel Internationaler Arbeitskreis für
Kulturforschung des Essens, 1996 – Akademie für Interkulturelle Studien. Profesor honorowy
uniwersytetów w Karlsruhe oraz Qingdao (Chiny). Prezydent honorowy Gesellschaft für
Interkulturelle Germanistik oraz członek honorowy Akademie für Interkulturelle Studien. Od
2008 r. członek prezydium Kulinaristik-Forum. Ważniejsze publikacje: Jahrbuch Deutsch
als Fremdsprache (od 1975 r.), Fremdsprache Deutsch (1980), Das Fremde und das Eigene (1985),
Vom Essen in der deutschen Literatur (1987), Kulturthema Fremdheit (1993), Kulturthema Toleranz (1996), Kulturthema Kommunikation (2000), Architektur interkultureller Germanistik
(2001), Handbuch interkultureller Germanistik (współaut. Andrea Bogner, 2003), Kulinaristik
(współaut. Regina Bendix, 2008).
Marian Wilk, prof. dr hab., historyk i politolog. Jego zainteresowania naukowe obejmują najnowszą historię powszechną, ze szczególnym uwzględnieniem historii Rosji
oraz dyplomację Watykanu. Dorobek naukowy obejmuje 20 książek i ok. 150 artykułów, m.in. monografie: Piotr I – car reformator; Rok 1917 w Rosji; Stalin. Biografia polityczna;
Młode pokolenie w ZSRR 1917-1927; Petersburg. Historia stara i nowa; Jan Paweł II – wielki
dyplomata i polityk (współautorstwo i redakcja). Jest założycielem i rektorem Wyższej
Szkoły Studiów Międzynarodowych w Łodzi. W roku 2007 został wyróżniony dyplomem „Europejczyka Roku” w dziedzinie nauki. W roku 2005 otrzymał medal „Sokrates International Award”.
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Andrzej J. Zakrzewski, prof. dr hab., ukończył studia wyższe w Uniwersytecie Łódzkim w 1971 r. Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii uzyskał
w 1976 r. Habilitacja w Uniwersytecie Łódzkim w 1988 r. Tytuł profesora uzyskał w
2000 r. Profesor zwyczajny w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, w której pracuje od 1976 r. Autor wielu prac monograficznych z zakresu historii kultury
i około 150 artykułów naukowych publikowanych w kraju i za granicą. Promotor
6 rozpraw doktorskich. W macierzystej Uczelni pełnił funkcję prorektora ds. nauki,
dziekana wydziału Filologiczno-Historycznego. Aktualnie jest kierownikiem Zakładu Historii Nowożytnej w Akademii im. Jana Długosza. Jest członkiem wielu towarzystw naukowych, w tym Towarzystwa Badań nad Wiekiem XVIII i Voltaire Foundation.
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