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Artykuły
Norbert Honsza

„O wolności, jesteś złym snem!”
Heinrich Heine: geniusz i „błazen“ epoki
Część druga*
Część pierwsza opisuje wczesne lata w Düsseldorfie, gdzie poeta się urodził i uczęszczał do
szkoły, ujawniając bardzo wcześnie niepospolitą wyobraźnię oraz zdumiewającą retorykę.
Marzenia matki o kupiecko-bankowej karierze dla syna nie spełniły się. Bogaty stryj Salomon
opłacał zatem mniej lub bardziej chętnie nie tylko jego studia w Bonn, Getyndze i Berlinie, ale
pozostał sponsorem Heinricha niemal do końca życia. Bywając w berlińskich salonach, gdzie
dyskutowano o oświeceniowych ideałach równości, zyskuje sławę. Ujmuje czytelnika prostotą
formy, melodyjnością i umiejętnością wyrażania szerokiej gamy ludzkich uczuć. Poeta cierpi
jednak z powodu pochodzenia żydowskiego. Dostrzega wobec siebie nienawiść i brak tolerancji. Czuje się osaczony zdrajcami w „gnieździe fałszu”.

Podróż po Harzu
W 1823 roku pisarz opuszcza wprawdzie Berlin na długie lata, ale wraca tam
przy różnych okazjach, m.in. w związku
z pracą w Poczdamie nad kolejną częścią
Obrazów z podróży. Przed rozpoczęciem
ostatniego etapu studiów odwiedza
*
Publikujemy drugi fragment książki, która
ukaże się w 2012 r. Część pierwszą opublikowano w numerze 8/2010

w Lüneburgu rodziców, którzy po „krachu majątkowym”, na życzenie i dzięki
pomocy finansowej wuja Salomona teraz tam właśnie mieszkają. Jest to ciche,
prowincjonalne miasteczko, ale pełne
antysemickich uprzedzeń, dlatego rodzice nie mogą tam czuć się dobrze. Do
tej „rezydencji nudy” przyjeżdża bardzo
młody, ale już obyty przecież ze światem
poeta i okazuje się, że nie znajduje zrozumienia wśród najbliższych. Matka patrzy
na jego „wierszomanię” sceptycznie i od-
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nosi się z dystansem, natomiast siostra
Lotta ledwo ją toleruje. Ojciec żadnego
tekstu nie czytał i trzyma się z dala od tej
twórczości, mocno wierzy jednak w talent
i przyszłą sławę syna, więc zachłannie śledzi wszystko, co o nim piszą. A ponieważ
myśli po kupiecku, wszędzie dostrzegając
czyhającą konkurencję, nie znosi, kiedy
wymienia się w kontekście syna jakiekolwiek nazwisko, nawet Goethego. Obsesja
jest tak silna, że nawet w bibliotece prywatnej nie toleruje dzieł Olimpijczyka.
Niewiele udało mu się w życiu osiągnąć,
więc przerzucił swoje wieczne marzenia
o sukcesie na syna, i chociaż jego twórczości nie zna, ufa bezgranicznie jego talentowi. Boi się wręcz, że go nie zrozumie
i poczuje się nieswojo w świecie duchowym i intelektualnym Heinricha. Ten
rodzaj bezgranicznej miłości i swoistego
zaślepienia będzie mu towarzyszył aż do
śmierci.
Heine nie czuje się również najlepiej
w towarzystwie braci – Gustawa i Maksymiliana. Szczególnie Gustaw – o chytrym
spojrzeniu (Heine o bracie), hałaśliwą
pewnością siebie oraz niepowściągliwą
gadatliwością rani jego wyciszoną osobowość. U młodszego brata dostrzega
natomiast „zarozumiałość średniego
człowieka”, który zachował przez całe
życie „płaską wizję rzeczywistości”. Początkujący poeta nie czuje się więc dobrze
w otoczeniu rodziny. Nie znajduje hamulców dla swej rozbuchanej wyobraźni,
więc drażni go świat zewnętrzny. „Dusza
moja jest elastyczna jak guma, czasem
rozciąga się do nieskończoności, czasem
kurczy się do maleńkiej drobiny”. Jest
to przypadek szczególny i osobliwy: 24letni młodzieniec pozostaje w konflikcie
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ze swoją epoką. Ogromnie cierpi i nadal
marzy o Francji i Paryżu.
Poeta obcuje z małomiasteczkowym
biedermeierem, ale poznaje też światłego
adwokata-liberała Rudolfa Christianiego, który próbuje rozpowszechnić jego
poezję w tej wyschniętej oazie kulturalnej. Na ślubie siostry spotyka się cała
rodzina („Moja najdroższa Lotta cała
jest muzyką, harmonią, rytmem”). Szwagier, Moritz Embden, hamburski kupiec,
dwukrotnie starszy od siostry, wyjątkowo
go irytuje. Uważa go za bezczelnego karierowicza, dla którego jedynym celem małżeństwa jest wejście w koligacje rodzinne
z prominentnym wujem Salomonem.
Hamburski bankier łaskawie przybywa
na ślub sądząc, iż niweluje w ten sposób
różnice socjalne w rodzinie. Jest zresztą
w znakomitym humorze i obsypuje bratanka komplementami. Przyjechał ze
swoją najmłodszą 17-letnią córką Teresą,
która, ze względu na podobieństwo do
Amelii, budzi u Heinego nowe demony
miłosne. „Dawna namiętność wybuchła
we mnie z nową gwałtownością – popadłem we władzę złych uroków”.
Na tym wygnaniu potrzebował kontaktów z przyjaciółmi: jest to okres intensywnej, stosunkowo dobrze zachowanej,
korespondencji z Rousseau, Immermannem, Fouqué oraz przede wszystkim
Moserem w Berlinie, któremu zwierzał
się w sprawach intymnych, dyskutował
o polityce i religii oraz pożyczał od czasu
do czasu pieniądze.
W małym pokoiku domu rodziców
powstaje najpopularniejsza z niemieckich pieśni ludowych Lorelei, której nawet
Adolf Hitler nie był w stanie wytrzebić
z pamięci rodaków, choć tekst podpisywano wówczas eufemistycznie: autor nie-
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znany. Od czasu Walthera von der Vogelweide nikt nie wydał utworu o tak silnej
i porywającej „nucie ludowej”. Do wierszy Heinego powstały piękne kompozycje muzyczne, zresztą nie tylko autorstwa
Roberta Schumanna: Im wunderschönen
Mai, Wenn ich in Deine Augen seh, Lehn deine
Wang an meine Wang, Ein Fichtenbaum steht
einsam, Ich habe im Traum geweint. Proste,
nieskomplikowane w tłumaczeniu i łatwe w percepcji teksty obiegły cały świat.
To Żyd Heine zrozumiał duszę niemiecką, wywołał nostalgię oraz wspomnienia germańskiej przeszłości. Badacze
i „erudyci” zaczęli zajmować się kultem
„pogańskiej” Lorelei, ową „wiekową legendą”, która zrodziła się w fantazji Hei
nego w prowincjonalnym miasteczku.
Lorelei
Nie wiem co to oznacza,
Że smutek na mnie spadł
I myśl ciągle powraca
Do bajki z dawnych lat.
Wieczór już chłodem wionie,
Spokojnie płynie Ren.
Biel gór w blasku płonie
I zmierzch maluje cień.
Na skale oczy mami
Dziewica – istny cud,
Grzechocze pierścieniami,
Włos czesze w lustrze wód.
Grzebieniem czesze złotym
I śpiewa piękny hymn,
Gwałtownie łącząc tony
Z cichymi w jeden rytm.
Żeglarz w czółnie małym
Spętał syreni zew,
Nie widzi groźnej skały,
Zwiódł go przepiękny śpiew.

Dźwięk tej melodii znaczy:
Już nie odpłyniesz stąd!
Kto Lorelei zobaczy,
Tego pochłonie prąd.
(przeł. Ludwik Krasucki)

Heine wyjeżdża na kilka dni do Hamburga, licząc na to, iż zjawi się tu jako
poeta-triumfator. Przybywa do wuja, aby
mu zaimponować berlińskimi sukcesami, ale tutaj nikt tego nie oczekuje. Kuzyn Carl, zarozumiały i butny finansista,
zamienia z nim zaledwie kilka słów. Jedynie Teresa jest zachwycona dowcipnym
kuzynem, a kiedy czyta jej swoje wiersze,
na przemian się czerwieni i płacze ze
wzruszenia. Salomon jest zaniepokojony
ponownymi amorami bratanka, którego
trzeba daleko trzymać od młodszej córki.
Jest gotów dalej finansować jego studia
w Getyndze, byle by jak najszybciej wyjechał z Hamburga. Ba, jest nawet gotów
podwyższyć stypendium do sumy dobrej
pensji swoich urzędników w banku.
Przed opuszczeniem Hamburga, udał
się Heine na kilka tygodni do Ritzebüttel koło Cuxhaven, aby w tamtejszych
wodach leczyć uciążliwe migreny. Tutaj
zetknął się po raz pierwszy z morzem,
które stało się dla niego esencją życia,
było – w jego mniemaniu – nieskończone i nieśmiertelne. Morze stało się jego
fascynującą „ojczyzną”. Dotychczasowy
stosunek poety do przyrody był raczej
dosyć powierzchowny, a przywoływane
często w jego poezji kwiaty, sprawiają
wrażenie poetyckich szczudeł i klisz.
Z morzem natomiast związał się znacznie
intymniej. Urzekła go owa nieuchwytna
morska atmosfera z wiatrami i sztormami oraz ciszą i rozległymi widokami potężnych, dzikich fal. To było autentyczne
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zauroczenie i olśnienie, więc nic dziwnego, że wracał potem na wyspy Norderney
oraz Helgoland i do wielu innych miejsc
nadmorskich. Swoimi wierszami o tematyce morskiej gwałtownie i suwerennie
wtargnął do poezji niemieckiej.
Powrót
Usiadłszy pod chatą rybaka
Patrzyliśmy na morze,
Wieczorne mgły nadciągały
Unosząc się cicho w przestworze.
W latarni morskiej światła
Po troszku już zapalili
I jeszcze jakiś okręt
Spostrzegliśmy w oddali.
Mówiliśmy o sztormach,
O życiu marynarzy,
Jak między niebem a wodą,
Radością a trwogą się waży.
Mówiliśmy o północnych
I południowych krajach,
Dalekich wybrzeżach, ludach
I dziwnych ich obyczajach.
Ganges zapachem, blaskiem,
Kwiatem ogromnych drzew mami
I piękni, spokojni ludzie
Klęczą przed lotosami.
W Laponii naród brudny,
Szerokogęby i mały
Przy ogniu kuca z jazgotem
I piecze ryb kawały.
Dziewczęta słuchały z powagą,
Umilkliśmy na ostatek
I ciemno już się zrobiło,
I znikł nam z oczu statek.
(przeł. Robert Stiller)
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W styczniu 1824 roku zjawia się Hei
ne ponownie w Getyndze. Ponieważ dotąd niewiele uwagi poświęcał studiom
prawniczym, musi solidnie zabrać się do
pracy, w czym mu pomoże bardzo życzliwy dziekan wydziału – profesor Gustav
Hugo, który dostrzegł w jego osobowości
szczęśliwą symbiozę talentu literackiego
z racjonalnym myśleniem przyszłego,
jak mniemał, prawnika. Że się pomylił,
to inna sprawa: Heine nadal najmniej
interesował się prawem, ale uczęszczał
na wykłady filozofa i estetyka Friedricha
Bouterweka i historyka Georga Sartoriusa. Z wielkim niesmakiem uczestniczył
w kilku wykładach z prawa karnego Antona Bauera, gorącego zwolennika kary
śmierci. Ale miał również wielu znajomych, pozwalających zapomnieć o jednostajnym życiu w tej mieścinie uniwersyteckiej. Do nich należeli m.in. późniejszy
pruski minister kultury Karl Otto von
Raumer, nauczyciel gimnazjalny Adolf
Peters czy prawnik Ferdinand Oesterley.
Nauczony przykrym doświadczeniem, trzymał się z daleka od korporacji burszowskich, natomiast aktywnie
uczestniczył w spotkaniach i imprezach
zrzeszenia Westfalia, wycieczkach krajoznawczych oraz spotkaniach literackich.
Kilkakrotnie brał udział w spotkaniach
zrzeszenia „Guestphalia”. „Znalazłem
sobie kilku studentów, arcygłupie typy,
z którymi piję, którzy otaczają mnie, gdy
wstaję od biurka, którzy nie dopuszczają
do mnie żadnej rozsądnej myśli”. Następuje niespodziewana metamorfoza: Hei
ne nie unika już w gronie komilitonów
wypicia kilku kufli piwa, którym jeszcze
gardził w Berlinie. W Niemcy – Baśń zimowa drugi pobyt w Getyndze wspomina
mile:
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Westfalski akcent słyszę znów.
Co tak rozkosznie mnie nęci,
Słodkim wspomnieniem dymi poncz
O druhach miłej pamięci.
O Westfalczykach, kiedy się
Pijało kompanią miłą
W Getyndze aż wzruszenie nas
W uścisku pod stół waliło.
Zawsze ja ten westfalski lud
Kochałem – tak dobry szczery,
Tak wierny, dzielny, prosty tak,
Bez krzty chełpliwej maniery.
[...]
Do bitki i wypitki są
Jednacy – to chłopy walne!
Gdy przyjaźń zawrą – leją łzy:
To dęby sentymentalne.
(przeł. Henryk Monat)

W liście do Mosesa Mosera pisze 25
lutego 1824 roku: „Żyję w ciszy. Corpus
juris jest moją poduszką. Mimo to uprawiam również inne rzeczy, np. czytam
kroniki i piję piwo. Biblioteka i piwnica
ratuszowa rujnują mnie. Również miłość
męczy mnie. To już nie jest dawna, jednostronna miłość do jedynej. Już nie jestem
monoteistą w miłości: podobnie jak
mam skłonności do podwójnego piwa,
tak i w miłości. Kocham medycejską Wenus, która stoi w bibliotece i piękną kucharkę radcy dworu Bauera. Ach. W obu
przypadkach jest to nieszczęśliwa miłość.
Jedna jest z gipsu, a druga ma chorobę
weneryczną”. Jest to typowa Heinowska
mistyfikacja, mimo że był w tym czasie
pod bardzo troskliwą opieką medyczną
doktora Heinricha Marxa. W gronie kolegów dowcipkował na umór, prześcigał
sam siebie w bon motach, ale bywał rów-

nież zarozumiały do granic wytrzymałości, chociaż zdawał sobie sprawę, iż w ferworze ironii i kpiny często przesadza,
czym irytował swoje otocznie.
Małomiasteczkowe życie w Getyndze od czasu do czasu uwierało jednak
Heinego, uciekał wtedy na kilka tygodni
do Berlina, aby nie zrywać nici przyjaźni
z ludźmi z kręgu Varnhagenów. W drodze powrotnej poznał w Kassel malarza
Ludwiga Emila Grimma, brata słynnych
bajkopisarzy.
W połowie września 1924 roku podejmuje czterotygodniową wędrówkę po
górach Harzu: Nordheim, Osterrode,
Clausthal, Goslar, wchodzi na Brocken,
dalej Ilsenburg, Wernigerode, Eisleben,
Halle, wreszcie przez Naumburg i Jenę
dociera do Weimaru, gdzie 2 października składa wizytę Goethemu. Pierwsza
publikacja z tej podróży ukaże się w 1826
roku w „Gesellschafter”, a kilka miesięcy
później jako pierwsza część Obrazów z podróży.
Rozpoczyna swoją prozę znamiennym cytatem Börnego: „Nic nie jest trwałym oprócz zmiany, nic stałym oprócz
śmierci. Każde uderzenie serca zadaje
nam ranę i gdyby nie poezja, życie byłoby
ciągłym krwi broczeniem. Ona daje nam
to, czego nam natura odmawia: wiek złoty, który nie rdzewieje, wiosnę, która nie
przekwita, pogodne szczęście i młodość
wieczystą”.
Do najpiękniejszej w literaturze niemieckiej prozy wplata więc często wiersze, które uwiarygodniają pisarza-poetę.
A więc wstańcie, sny wy stare!
Otwórz, serce, swoje drzwi!
Słodycz pieśni, łza tęsknoty
Znów niech płynie, znów niech brzmi!
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Między jodły pójdę ciemne,
Gdzie wesoły pluszcze zdrój,
Gdzie pomyka jeleń dumny,
Gdzie drozd głosik nuci swój.
Na wysokie wstąpię góry,
Na urwistej skały szczyt,
Gdzie ruiny zamku szare
W blaskach stoją w ranny świt.
Tam w zadumie siądę cichy,
By wspominać dawne dnie
I kwitnące pokolenia,
Których przepych zaćmił się.
Trawa dziś zarasta szranki,
Gdzie się rycerz bił na chwał,
I przemagał najdzielniejszych,
I nagrodę męstwa brał.

[...]
(przeł. Maria Konopnicka)

Wyraźnie można dostrzec, że Hei
ne wielokrotnie używa romantycznych
środków i romantycznego nastroju,
a jednak próbuje wejść na ścieżkę bardziej
progresywną i emancypacyjną. Podróż po
Harzu porównywano z powstałym prawie w tym samym czasie późno romantycznym opowiadaniem Z życia nicponia
Josepha von Eichendorffa. Oba utwory
mają epizodyczną strukturę, opisują wędrówkę, posiadają dygresje liryczne oraz
powołują się na łagodną, choć już mocno
zdemistyfikowaną przyrodę. Ale istotniejsze są różnice między tymi utworami.
Narrator Heinego opowiada w pierwszej
osobie i fikcjonalizuje samego siebie
oraz własne przeżycia, tworząc ciekawą
symbiozę między opowiadaniem a sprawozdaniem. Ponadto opisuje Heine jako
jeden z pierwszych powstający krajobraz
industrialny. Opisy jego są dowcipne
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i krytyczne zarazem. Natomiast Eichendorff nie opuszcza chrześcijańsko-transcendentnej argumentacji.
Heine odbywa pasjonującą podróż
po niemieckich mieścinach, trochę leżących na uboczu tego świata. Spotyka
ludzi prostych, szczerych, ale również
wielu prostaków i tępych mieszczuchów.
Jest bystrym i krytycznym obserwatorem
życia społecznego. Proza przeplatana
subtelnym humorem i zjadliwością, obfitująca w urocze dygresje, pisana piórem
lekkim i pełnym polotu urzekła czytelników, którzy nie znali dotąd także równie urokliwej prozy coraz bardziej głośnego poety. Heine wzbogacił literaturę
niemiecką nowym rodzajem skądinąd
uroczej publicystyki literackiej. „Proza
przyjmuje mnie – pisał w jednym z listów
do Müllera – w swoje szerokie ramiona
i znajdzie pan w następnych tomach Obrazów z podróży wiele prozaicznego szaleństwa, cierpkich słów, raniących i oburzających, a zwłaszcza znajdzie pan tu wiele
polemiki. Zbyt ciężkie czasy nastały i ten,
kto posiada siłę i nieskrępowaną odwagę,
bierze na siebie teraz zobowiązanie, by
z całą powagą wystąpić do walki przeciw
złu”.
Pisarz jawi się w tej prozie niczym wizjoner: znikają uprzedzenia narodowe,
a narodowe przywary coraz częściej mieszają się z europejską cywilizacją, emancypacja wkracza śmiało do społeczeństwa,
szerzą się ideały oświeceniowe Rewolucji
Francuskiej. Proza jego śmiało podejmuje, jak na owe czasy, wątki społeczne.
„Poza Nörten słońce stało wysoko
i błyszczało na niebie; ono uczciwe miało względem mnie zamiary, ogrzewało
mą głowę, ażeby wszystkie zielone myśli
w niej zupełnie dojrzały. Lubego »Słońca«
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nad szynkownią w Nörten także lekceważyć nie należy; zaszedłem tam – obiad
zastałem już gotowy. Wszystkie potrawy
bardzo mi smakowały i lepiej były przyrządzone niż w owej niesmacznej akademickiej kuchni w Getyndze, gdzie mnie
karmiono niesłonym, twardym sztokfiszem i starą kapustą. Uspokoiwszy nieco
żołądek, zauważyłem w tej samej izbie
jakiegoś pana z dwiema damami już na
wyjezdnym. Jegomość był cały zielono
ubrany, nawet okulary miał zielone,
które na jego czerwony, miedziany nos
rzucały odcień podobny do grynszpanu; wyglądał jak król Nabuchodonozor
w późniejszym wieku, gdy według podania na kształt leśnego zwierza samą sałatą
się żywił. Zielony pan życzył sobie, ażebym mu w Getyndze jaki hotel polecił;
poradziłem mu, ażeby pierwszego lepszego studenta na ulicy zapytał o „Hotel de
Brühbach”. Jedna z pań była małżonką
zielonego jegomościa; była to duża, obszerna dama z zarumienioną, szeroką
jak mila kwadratowa twarzą, z dołkami
na policzkach, które wyglądały jak spluwaczki dla bożków miłości, z mięsistym,
obwisłym podbródkiem, który stanowił
nieszczególny ciąg dalszy samej twarzy,
z wypiętrzonym gorsem, najeżonym
sztywnymi koronkami i zębatymi kołnierzykami na kształt wieżyczek i bastionów
u twierdzy, która jak wszystkie inne, zdaniem Filipa Macedońskiego, nie opierałaby się długo osłowi złotem objuczonemu. Druga dama była siostrą i tworzyła
najdoskonalszy kontrast z pierwszą. Jeżeli tamta pochodziła od tłustych krów
Faraona, ta była potomkiem chudych.
Twarz całą stanowiły tylko usta pomiędzy
parą uszu – piersi zaś rozpaczliwie jałowe
przypominały Lüneburską pustać; cała

ta wygotowana figura podobna była do
darmowych obiadów dla ubogich teologów. Obie panie spytały mnie jednocześnie, czy w „Hotelu de Brühbach” stają
także przyzwoici ludzie; odpowiedziałem z czystym sumieniem, że tak, a kiedy
miły trójlistek odjeżdżał, pożegnałem go
raz jeszcze ukłonem przez okno. Gospodarz z „Pod Słońca” uśmiechał się przebiegle, bo zapewne musiał słyszeć o tym,
że karcer w Getyndze został przezwany
przez studentów tamtejszych »Hotelem
de Brühbach«”.
Interesują go ludzie, zwyczaje, ale
również – jak w Clausthal – huta srebra,
kopalnia i mennica. Wziąwszy do ręki
nowo bity talar snuje pełną dowcipu
refleksję: „Młody talarku! Jakie losy cię
czekają; ile złego i dobrego zdziałać potrafisz! Jak będziesz ochraniał występek
i łatał cnotę! Jakże kochanym, a potem
przenikliwym będziesz! Jak będziesz
pomagał hulać, stręczyć, kłamać i mordować! Jak będziesz bez wypoczynku błądził przez czyste i brudne ręce całe stulecia, aż w końcu, obładowany winami
i znużony grzechami, znajdziesz się wraz
ze swoimi na łonie Abrahama, który cię
stopi, oczyści i przekształci do nowego,
lepszego bytu, nim z ciebie zrobią jeszcze
kiedy niewinną łyżkę, którą mój własny
praprawnuczek swą ulubioną papkę jeść
będzie!”.
Schodzi odważnie do szybu „Karolina” – „jest to najbrudniejsza i najnieprzyjemniejsza Karolina, jaką kiedykolwiek znałem [...] Szczeble drabiny są
zabłocone i wilgotne; z jednej schodzi
się na drugą za górnikiem, który ciągle
zapewnia, że nie ma żadnego niebezpieczeństwa, byle się tylko trzymać drabiny,
nie patrzeć pod nogi i zawrotu głowy nie
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dostać albo, Boże broń, nie stąpnąć na
deski z boku, gdzie właśnie warczy lina
od kubłów i skąd przed dwoma tygodniami spadł jakiś nieostrożny biedak i kark
skręcił. [...] Nie dostałem się do najdalszej
głębi, gdzie według zdania niektórych
można już słyszeć, jak ludzie w Ameryce »Hura, Lafayette« wołają; i tak mi się
wydawało, że dość głęboko zaszedłem
wśród tych nieustannych szmerów i szumów, niemiłych poruszeń maszyny, ściekania wód podziemnych i dusznych wyziewów, za coraz bledszym światełkiem
kagańca w samotną noc. Zaprawdę, było
w tym wszystkim coś ogłuszającego, coraz trudniej mogłem oddychać i z coraz
większym wysiłkiem trzymałem się na
śliskich szczeblach drabiny [...]
Większość górników mieszka w Claus
thalu i w połączonym z nim miasteczku Zellerfeld. Odwiedziłem kilku tych
dzielnych ludzi, obejrzałem ich małe gospodarstwa domowe, wysłuchałem kilka
piosenek, do których sobie pięknie na
ulubionej cytrze akompaniują, kazałem
sobie opowiedzieć stare bajki górskie
i odmówić modlitwy, które wspólnie odprawiają, a niejedną dobrą w nich prośbę
powtórzyłem za nimi. Jakiś stary sztygar
utrzymywał, że powinien bym zabawić
dłużej z nimi i górnikiem zostać...”
W Goslar spędza wieczór z przygodnie
poznanymi w podróży paniami, które
bawi opowieściami, a one odwdzięczają
się wspomnieniami z Włoch, które niedawno zwiedziły. Ale najbardziej hałaśliwą grupą, w każdej zresztą gospodzie,
byli oczywiście studenci, z którymi poeta
lubił spędzać wieczory.
Heine twierdził, że Podróż po Harzu
pozostała fragmentem i stała się później
częścią obszerniejszego „korpusu literac-
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kiego” pt. Obrazy z podróży. Poeta urywa –
jak sam to nazywa – owe pstre nitki, które
zostały wplecione w harmonijną całość.
„Jeszcze tak wcześnie, słońce zaledwie
połowę swej drogi przebyło, a moje serce
bije już tak silnie, że zawrotu głowy dostaję i nie wiem już, gdzie się ironia kończy,
a niebo zaczyna, że powietrze zaludniam
swymi westchnieniami i że chciałbym się
znowu rozwiać w słodkie atomy, w jakieś
niestworzone bóstwo”.
Spotkanie z Goethem
Heine kończy swoją podróż w Weimarze,
gdzie 2 października zwraca się do Jego
Ekscelencji Goethego z prośbą o audiencję. „Nie chcę Pana niepokoić, pragnę
tylko ucałować jego dłoń i odejść.” To
krótkie spotkanie obrosło dziwną legendą i trudno dziś, kiedy wszystkie źródła
do znudzenia podają te same fakty, oddzielić prawdę od mitu, tym bardziej, że
sam Heine niewiele miał w tej kwestii do
powiedzenia. Jedynie W Szkole romantycznej (1834) nieco błaznując, tak wspomina:
„Zaprawdę, kiedy go odwiedziłem
w Weimarze i stanąłem naprzeciw niego,
spojrzałem mimo woli w bok, czy nie ujrzę przy nim orła z iskrami w dziobie.
Omal że nie przemówiłem do niego po
grecku; a kiedy zauważyłem, że rozumie po niemiecku, opowiedziałem po
niemiecku, że śliwki rosnące na drodze
między Jeną i Weimarem smakują wyśmienicie”.
To, co o tym spotkaniu wiemy, opieramy na znacznie późniejszym przekazie
brata Heinego – Maksymiliana. Poeta
dosyć konsekwentnie przemilczał wszelkie szczegóły tego spotkania, więc tylko
domniemamy, jak ta wizyta przebiegła.
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Naturalnie ma Heine listy polecające,
m.in. od Varnhagena. Swego czasu posłał Weimarczykowi swój pierwszy tomik
z dedykacją, na który Olimpijczyk nie
zareagował. Jest to nieco dziwne zachowanie. Wprawdzie posyłało Goethemu wielu
młodych autorów swoje książki, ale debiut Heinego był chyba na tyle niezwykły,
że zasługiwał na uwagę. Rodzi się więc podejrzenie, że tkwi za tym „walka pokoleń”
oraz – być może – utajona rywalizacja.
Niedawno przebyta choroba Goethego musiała pozostawić ślady, „na jego
twarzy widnieją głębokie bruzdy, skóra,
podkreślona licznymi zmarszczkami, ma
kolor pożółkłego pergaminu, bezzębne
usta drżą bezustannie z osłabienia”. Młody Heine prawie trzęsie się z podniecenia.
Czeka na jakiś gest, który mógł być sygnałem, że przypomniał sobie jego wiersze,
ale ta „żywa mumia”, ten „weimarski
faraon” przeszywa go przenikliwym,
lekceważącym, by nie rzec pogardliwym
wzrokiem. Żyjąca ikona literatury niemieckiej, genialny Olimpijczyk i autorytet współczesnych, niewiele ma do powiedzenia młodemu człowiekowi. Rozmowa
się nie klei. Heine, choć jeszcze na etapie
wielkiego „dojrzewania intelektualnego”,
wystarczająco często bywał przecież odważny, dowcipny i pewny siebie czy nawet
bezczelny, teraz jest onieśmielony i spotkanie przebiega wręcz banalnie: opowiada Goethemu o swojej wędrówce po Górach Harzu. W pewnym momencie pada
pytanie, mogące być zwiastunem zwrotu
w tym spotkaniu: „A nad czym pan teraz
pracuje?” Niestety moment zaskoczenia
onieśmielił jeszcze bardziej Heinego,
który rzucił dosyć nierozważnie: „nad
Faustem”. Twarz „Zeusa poezji” zastygła
w grymasie, raptownie wstał i tym samym

zakończył wizytę. Ten bezczelny nadreński poeta śmie mu zuchwale zakomunikować, iż zajmuje się materią, która – jak
wspomina w dzienniku – jest dla niego
„najważniejszą sprawą”, z którą mocuje
się przez całe długie życie i którą pragnie
przed śmiercią spektakularnie zakończyć.
A teraz chmary młodzieńców rzucają się
na „jego temat”... Traktuje więc odpowiedź jako buńczuczną frazę. Rozstanie
jest zimne i oficjalne. W dzienniku pod
datą 2 października odnotowuje lapidarnie: „Heine z Getyngi”. To, co mogło być
epokowym wydarzeniem, mimo różnicy
wieku, doświadczeń życiowych i dokonań, zamieniło się w farsę. A szkoda. Przebieg tego spotkania mógł być bowiem
zupełnie inny: bliski bardzo prawdopodobnym marzeniom młodego Heinego
i godny obu poetów.
Goethe wita ciepło i serdecznie przedstawiciela młodego pokolenia poetów,
pyta, jak przyjmowane są jego wiersze
w kręgach berlińskich, w końcu sam tkwi
w prowincjonalnym Weimarze już wiele
lat i jego kontakt z „wielkim światem”
bywa ograniczony. Wyczuwając życzliwość i partnerstwo, wdaje się młody poeta
w pogawędkę pełną iskrzących się dowcipów, tak jak to właśnie on potrafi, a Goethe śmieje się szczerze i serdecznie. Sięga
nawet do manuskryptu i czyta „młodszemu koledze” fragmenty kilku niedawno
napisanych tekstów. Krytyczny i lotny
umysł Heinego wychwytuje istotne momenty i dyskutuje o nich z Mistrzem.
Goethe dziękuje za te mądre uwagi, obejmuje na pożegnanie Heinego i wpisuje do
książki dedykację: „Synowi mojej duszy”,
albo „Mojemu młodszemu koledze »po
fachu«”, albo „Temu, który przejmie sztafetę w biegu na Parnas” itd. itp.
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Wizyta potoczyła się jednak według
nieprzewidywalnego, najczarniejszego
scenariusza i nic dziwnego, że pozostawiła u Heinego głęboką ranę, a wiele jego
późniejszych wypowiedzi, w których wyraża podejrzenie, iż starzec bał się umysłu
oryginalnego, tchnie głęboką goryczą:
„Pochwała Goethego to niemal patent na
miernotę [...] W gruncie rzeczy ja i Goethe
jesteśmy naturami sprzecznymi, które
musiały się odepchnąć [...] Hasłem epoki
Goethego była idea sztuki; przychodzą
dziś nowe czasy z nowymi hasłami”.
Poeta myśli wprawdzie coraz częściej o sfinalizowaniu drogi do zawodu
prawniczego, lecz z drugiej strony usiłuje uciec od nudnych formułek prawniczych i udaje się w świat poezji. W latach
1823-1824 powstaje cykl Powrót, w którym
pomieścił tak znamienite wiersze, jak już
wcześniej wspomniana i cytowana Lorelei,
a także Powiedz, jak możesz usnąć spokojnie,
Świat zaginie, ludzkość minie, Czy ty pamiętasz,
Do twej piersi jak śnieg białej, Lecz narzekali kastraci, Śmierć jest nocą nieprzespaną, Zmierzch
bogów oraz powszechnie znany tekst Donna Klara:
Cichym zmierzchem wśród ogrodów
Błądzi córa don Alkady.
W zamku światła, grzmi trąb warkot,
Dolatuje gwar biesiady.
„Ach! Zamęczą mnie te tańce
I ta mowa słodko brzmiąca
Tych rycerzy, co w pochlebstwach
Porównuje mnie do słońca.
Cały świat mię znudził!... odkąd
Nocą w blasku rozsrebrzonym
Nie znanego mi rycerza
Dźwięk głosu lutni pod balkonem.
Dumny, wzniosły, kształtnych rysów...
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Myśl go co dzień przypomina!
Piękny, blady – śród cyprysów
Stał jak posąg Apollina!”
Tak dumała donna Klara
Utyskując nad swą dolą;
Gdy wtem rycerz, ten sam, przed nią
Staje piękny jak Apollo.
Ściska dłonie, szepcze czule –
Szepce rycerz złotowłosy,
Szeptom liście drzew wtórują,
Drżą na różach krople rosy.
Drżą na różach krople rosy,
Żądz szkarłatem tchnie róż łono.
„Ach! lecz powiedz, moja droga,
Czego lica twe tak płoną?”
„O najdroższy!...To komarów
Żądła – których ukąszenia
Znieść nie mogę jak żydostwa
Nosatego pokolenia!”
Co tam żądła! co tam Żydzi!
Luba! – rzecze rycerz tkliwie –
Patrz, jak kwiatki te oliwne
Z drzew spadają, drżą lękliwie!
Z drzew oliwnych opadają
Białe kwiatki drżąc lękliwie.
Ach! lecz powiedz, moja droga.
Czy ty kochasz mnie prawdziwie?”
„O najdroższy!... Czy ja kocham!
Klnę się tobie każdej chwili
W imię Zbawcy, co go Żydzi
Po zdradziecku umęczyli!”
„Co tam Zbawca! co tam Żydzi!
Luba! – rzecze rycerz tkliwie –
Patrz, jak lilii skroń drzemiącą
Wietrzyk pieści żartobliwie!
Białej lilii ust drzemiących
Wietrzyk bujny pyłek zrywa...
Ach! lecz powiedz, czy twa klątwa
Słów obłudy nie ukrywa?”
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„O najdroższy!... Słów obłudy
Nie mam w sercu – z łaski boskiej –
Tak jak nie mam krzty krwi w sobie
Mauretańskiej lub żydowskiej!”
„Co tam Maury! Co tam Żydzi!
Luba!” – rzecze rycerz tkliwie –
Wiodąc Klarę do altany
Drżącą w wspólnym serc porywie.
[...]
Cicho!... Czasem nad altaną
Wietrzyk jęknie – szczytów gmachem
Cyprys zadrga – fala gnaną
Przemkną szepty łąk zapachem.
A wtem w zamku huk trąb warknął.
Znikła nagle czarów siła.
Z objęć drogich zapomnienia
Donna Klara się zbudziła.
„Żegnaj luby! Lecz przynajmniej
Dziś nim z tobą się rozstanę,
Musisz wyznać mi twe imię
Przez tak długo ukrywane!”
Z skronią szczęściem rozpłonioną,
Tuląc donny dłoń ogniście
I całując usta, oczy...
Rzecze rycerz uroczyście:
„O seniora! Ja twój rycerz,
Twój kochanek złotowłosy,
Jestem synem mistrza, rabbi
Izraela z Saragossy”.
(przeł. Adam Mieleszko-Maliszkiewicz)

Doktor prawa
Heinrich Heine wraca wreszcie do Getyngi, aby zakończyć ostatni semestr studiów
i bronić tez doktorskich. „Chcę jadać obiady na wadze Temidy, a nie na jałmużniczym talerzyku mego wuja. Nie jestem dość
wielki na to, aby znosić upokorzenia”.

Czeka go jednak znacznie trudniejsza
próba. Zdaje sobie mianowicie sprawę,
że na przeszkodzie w przyszłej karierze prawniczej lub urzędniczej stoi jego
żydostwo. „Nie mam już sił na to, aby
za mną wołano: parszywy Żydzie [...]
Ochrzczony i doktor praw – oto czym
wrócę do Hamburga”.
W wielkim sekrecie, niemalże chyłkiem, odbywa się w Heiligenstadt koło
Getyngi jego chrzest, dokonany przez
dwóch pastorów protestanckich, zmieniających imię konwertyty na Heinrich.
Na obiedzie poeta jest wyciszony, skupiony, pełen zadumy i poczucia winy, po
cichu nazywa to tchórzostwem, narzuconym oportunizmem, przecież nigdy
nie był wierzący, a teraz będzie musiał
prowadzić żywot neofity. Ze swoimi wątpliwościami podzieli się w Berlinie z Mosesem Moserem:
„Bardzo byłoby mi przykro, gdyby
mój chrzest mógł się ukazać w pochlebnym świetle. Przysięgam ci, że gdyby
kodeks pozwalał na kradzież srebrnych
łyżeczek, nigdy bym się nie ochrzcił”.
Kilka lat później doda z goryczą: „Temu,
że stałem się chrześcijaninem, są winni
owi Saksonii, którzy nagle we Lipsku,
objawili się jako moi wrogowie – albo
Napoleon, nie mający w gruncie rzeczy
w Rosji żadnego interesu do załatwienia
– albo jego nauczyciel geografii w Brienne, który mu zapomniał powiedzieć, że
w Moskwie jest bardzo zimno w zimie”.
Pewnie jest świadom konsekwencji
nowej sytuacji: oto dla Żydów stał się
zdrajcą, a dla chrześcijan podwójnym
zdrajcą, ponieważ ochrzczonego Heinego uważano na długo przed Nietzschem
za największego antychrysta. Naturalnie
zdaje sobie też sprawę, że stosy dawno
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przestały płonąć, katolicy nie wyrzynają już Hugenotów, a przeciwna strona
nie wiesza papistów. Świadectwo chrztu
było jednak przede wszystkim „biletem
do kultury europejskiej”, chociaż wcale
nie chroniło go przed antysemityzmem.
Młody Heine miota się od ściany do ściany: nie wierzy przecież w pałającego żądzą
Jehowę i nie uznaje również niepokalanego poczęcia Marii. Od czasu wysłuchania
wykładów Hegla, wierzy jedynie w ideę
absolutną, bez religijnych konotacji.
Dotąd nie interesowała nikogo religijna
przynależność Heinego, teraz – kiedy
kończy studia i próbuje ustabilizować
swoją egzystencję, pytają o to wszyscy.
Nawet, jeżeli zechciałby uczyć w gimnazjum, musi przedłożyć świadectwo
chrztu. Wprawdzie zawsze doceniał, że
katolicyzm posiada ową drogę pośrednią
zwaną czyśćcem, co czyniło go barwniejszym, urzekała go wolność woli, w przeciwieństwie do pewnego luterańskiego
„zaskorupienia”, ale z kolei ewangelicy
nie postrzegają ukrzyżowania Chrystusa
jako zmasowanej akcji żydowskiej. Cenił
luteranizm w kontekście literatury niemieckiej; przecież Klopstock, Herder,
Goethe, Schiller, Bürger i wielu innych,
byli protestantami... To były wielkie dylematy, które dręczyły jeszcze nie do końca
ukształtowanego intelektualnie młodego
Heinego.
Na uczelnię wraca więc z ociąganiem
i niechęcią. W owym czasie na uniwersytetach nie było jeszcze obowiązku przedkładania pisemnej rozprawy doktorskiej.
Najpierw zdaje zatem obowiązujący egzamin jurystyczny i 20 lipca 1825 roku
przystępuje do publicznej obrony w języku łacińskim pięciu tez doktorskich.
O najciekawszej i najodważniejszej tezie
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w duchu kodeksu Napoleona: publicznym procesie sądowym – nie dyskutowano. Na szczęście dla Heinego, ponieważ
niemal wszyscy prawnicy Getyngi byli
przeciwnikami otwartych rozpraw sądowych. Z notą dostateczną uzyskuje tytuł
doktora obojga praw, karnego i cywilnego. Prof. Gustav Hugo, dziekan, a zarazem promotor pracy, w uroczystym przemówieniu obdarza młodego candidatus
doctissimus wieloma pochlebstwami,
porównując go nawet do Goethego, co
wprawdzie Heinemu schlebia, ale równie
mocno go zaskakuje. Wuj Salomon, który pojawił się w Getyndze, nie krył, prawdopodobnie pierwszy raz w życiu, satysfakcji oraz dumy z bratanka i oczekiwał
od niego podjęcia jakiegoś praktycznego
zawodu.
Morze Północne
Nadchodzi czas pożegnania z Getyngą, jak się wydaje świeżo upieczonemu
prawnikowi, na zawsze. Zanim dotrze do
Hamburga, spędza kolejne lato nad morzem, na wyspie Norderney u wybrzeży
Morza Północnego. To tam właśnie napisał cykl wierszy, który na trwałe wszedł
do niemieckiej literatury marynistycznej.
Tematyka ta była zresztą niemal zawsze
obecna także w literaturze powszechnej,
by przypomnieć choćby Odyseję Homera,
Robinsona Crusoe Daniela Defoe, a później
również dzieła Victora Hugo oraz Conrada. W poezji istniało wiele pieśni ludowych o morzu oraz tzw. pieśni żeglarskich. Ale to Byron, który zmarł za życia
Heinego, wywarł na nim w tym zakresie
bodaj największy wpływ. W swej poezji
często oddaje zatem zauroczenie morskim żywiołem.
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Sztorm
Wścieka się sztorm
I chłoszcze fale,
A fale, spiętrzone w wściekłe,
Stają dęba, piętrzą i kłębią się żywe
Białe góry wodne,
Okręcik wdrapuje się na nie
Śpiesznie a mozolnie,
Potem nagle zapada się w dół,
W czarne, rozdziawione wód przepaście...
O morze!
Matko piękności, co powstała z piany!
Babko miłości! oszczędź mnie!
Już się trzepoce, wietrzy trupy
Biała, upiorna mewa
I dziób sobie ostrzy o maszt,
I łaknie, żarłoczna, tego serca,
Które chwałą córy twej rozbrzmiewa
I które wnuczek twój, mały urwis,
Wziął dla zabawki.
Próżne są me błagania i prośby!
Zagłusza mój krzyk ryczący sztorm,
Bitewny zgiełk wichrów.
Huczy i gwiżdże, charczy i łomoce,
Jak dom obłąkanych głosów!
A przecież ten zgiełk dają się słyszeć
Wabiące dźwięki harfy,
Dziki od tęsknoty śpiew,
Aż się dusza rozpływa od niego, rozdziera,
I rozpoznaje ten głos.
Daleko, na skalistym brzegu szkockim,
Kędy sterczy szary zameczek
Nad walącym morzem,
Tam w sklepionym wysoko oknie,
Stoi piękna, chora niewiasta,
Aż przejrzysta i jak marmur blada,
Gra na harfie i śpiewa pieśń,
Wicher gmatwa jej długie kędziory
I pieśń posępną niesie
Nad szerokie, wzburzone morze.
(przeł. Robert Stiller)

I to właśnie wiersze z cyklu Morze północne, opublikowane w Obrazach z podróży,
a w 1827 roku włączone do Księgi pieśni,
przyczyniły się do pierwszego dużego
sukcesu wydawniczego, choć nie od razu
spostrzeżono odkrywczość tej poezji,
pisanej wolnym wierszem, który nie był
przecież nową formą w literaturze niemieckiej, ponieważ posługiwali się nią
już Klopstock, Goethe, Novalis, Hölderlin, rzadziej Schiller.
Również w wierszach o tematyce morskiej jest u Heinego wszechobecna kobieta i miłość, jak w Rozbitku czy w Ucieczce:
Na morzu fala pnie się,
Księżycem oświetlana,
Gdzie dwoje kochanków niesie
Łódeczka rozchybotana.
„Jakże ci zbladły lica,
Moja umiłowana!”
„Miły! To łódź rodzica
Wiosłami gwałtownie pchana.”
„Wpław uciekajmy z łodzi,
Moja umiłowana!”
„Miły! Już krzyk dochodzi
I złość klątwami wezbrana.”
„Nad wodą trzymaj usta,
Moja umiłowana!”
Miły! Fala tak chlusta,
Uszy zalewa mi piana.”
„A mnie drętwieją nogi,
Moja umiłowana!”
„Miły! Zgon czuje błogi,
W uścisku twym ukołysana.”
(przeł. Robert Stiller)

Poeta zwierza się przyjacielowi: „O,
jak ogromnie kocham morze, jak serdecznie jestem związany z tym dzikim
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żywiołem, jak dobrze mi jest, gdy ono
huczy [...] Noce nad morzem, wspaniałe,
ogromne... Głębokie odczucie natury”.
Upajał się długimi spacerami wzdłuż
morza, brał lekcje pływania, ale też
w miejscowym kasynie próbował szczęścia w hazardzie. Wieczorami pochłaniał
dziesiątki książek: „Jest tu cudownie,
szum fal, ładne kobiety, dobre jedzenie
i boski spokój”. Prawie nie pisze listów.
Po co rozmawiać z ludźmi, kiedy można
doskonale pogawędzić z morzem.
Wiele lat później wróci do początków
swojej twórczości marynistycznej, wspominając: „Było to okropnie trudne, bo
któż znał wtedy w Niemczech morze?
Dziś wszystkim jest znajome. Ale ongi,
kiedy opisywało się morze, trzeba było
malować coś zupełnie obcego publiczności, a zawsze jest trudno brać się do czegoś, co jest zupełnie nieznane”.
Rozbitek
Nadzieja i miłość! Wszystko zdruzgotane!
A ja sam, jak ten trup,
Którego wyrzuciło gniewne morze,
Leżę na brzegu.
Przede mną faluje wodna pustynia,
Za mną tylko nędza i troska,
Nade mną zaś płyną chmury,
Te szare i bezkształtne córy powietrza,
Co z morza, wiadrami mgły,
Wodę czerpią
I dźwigają, dźwigają z wysiłkiem,
Aż z powrotem ją wleją do morza,
Takie smutne i nudne zajęcie
I bezużyteczne, jak moje życie.
Fale mamrocą, mewy skrzeczą,
Stare wspomnienia owiewają mnie,
Sny zapomniane, zgasłe obrazy
Wynurzają się skądeś, słodkie, dręczące!
[...]
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Milczcie, fale i mewy!
Wszystko przepadło, szczęście i nadzieja,
Nadzieja i miłość! Leżą na ziemi,
Sam, porzucony rozbitek,
I wciskam rozpaloną twarz
W mokry piach.
(przeł. Robert Stiller)

Często wypływał w morze z rybakami
i słuchał ich opowieści o fascynujących
przygodach. Na pełnym morzu odczuwał w pełni bezkresność świata, snuł
rozważania o życiu i śmierci. Zachłannie wsłuchiwał się w ten baśniowy świat,
a jego fantazja podsuwała mu własną wersję o Latającym Holendrze, „wiecznym
Żydzie oceanów”, którą kunsztownie
wplótł w niedokończoną powieść Z Pamiętników pana Schnabelewopskiego, ogłoszoną kilka lat później, przed wyjazdem na
emigrację.
„Legenda o Latającym Holendrze –
pisze Heine – jest wam zapewne znana.
Jest to historia o zaczarowanym okręcie,
który nigdy nie może zawinąć do portu
i już od zamierzchłych czasów krąży po
morzu. Kiedy spotka inny jakiś okręt, kilku ludzi z niesamowitej załogi podpływa
doń na łodzi i prosi o łaskawe zabranie
paczki listów. Listy te trzeba przybić do
masztu, w przeciwnym razie bowiem grozi statkowi nieszczęście, szczególnie wtedy, gdy na pokładzie brak Biblii lub na
fokmaszcie nie ma podkowy. Listy owe
adresowane są zawsze do ludzi, których
nikt nie zna, albo do dawnych zmarłych,
tak że niekiedy prawnuk otrzymuje miłosny list do swej prababki od stu lat leżącej w grobie. Ów drewniany upiór, ów
straszliwy okręt, wywodzi nazwę od swego kapitana, pewnego Holendra, który
niegdyś podczas strasznej burzy poprzy-
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siągł na wszystkich diabłów, że choćby
do sądnego dnia miał żeglować, opłynie
jakiś przylądek, której nazwy nie pamiętam. Diabeł wziął go za słowo i aż do sądnego dnia musi błądzić po morzu, chyba
że wybawi go wierność kobiety. Diabeł
głupi jak to diabeł, nie wierzy w kobiecą
wierność, przeto pozwolił zaklętemu kapitanowi dobijać do lądu raz na siedem
lat dla zawarcia małżeństwa, aby tą drogą
przyśpieszył swoje odkupienie. Biedny
Holender! Częstokroć czuje się już szczęśliwy, kiedy, wybawiony od małżeństwa,
powraca na okręt, pozbywszy się swej wybawicielki”.
Fascynacja morzem silnie zawładnęła
Heinem. „W lirykach morskich przyroda i człowiek oddziałują na siebie wzajemnie, przyroda odzwierciedla uczucia
poety, a w jego duszy odbijają się zmienne obrazy morza. Właśnie w tym wzajemnym oddziaływaniu człowieka i przyrody
leży nieprzemijający czar liryki morskiej
Heinego” (Anna Milska).
Równocześnie dopadały go czarne
myśli, związane z najbliższą egzystencją, nasilała się niepewność: co czeka go
w Hamburgu, ewentualnie w Berlinie.
Poeta kunsztownie „miesza” własne dylematy życiowe ze świeżym spojrzeniem
na pejzaż morski oraz miłością do ojczyzny. Bodaj po raz pierwszy natura jawi się
nie jako kulisy, symbol czy tylko refleks
własnego wnętrza, lecz jako coś realnie
i obiektywnie egzystującego.
Choroba morska
Szare chmury popołudniowe
Coraz niżej opuszczają się na morze,
Co mrocznie rwie się im naprzeciw,
A środkiem okręt pomyka.

Morską słabością zdjęty siedzę wciąż pod

masztem
I spostrzeżenia czynię nad samym sobą.
Jak popiół siwe ze starości,
Refleksje, które miał już ojciec Lot,
Kiedy nadużył dobrych rzeczy
I było mu po nich tak niedobrze.
Chwilami wspominam też dawne historie:
Jak pielgrzymi krzyżonośni z lat

zamierzchłych
Na pławbie burzliwej całowali z wiarą
Pociechę niosący
Obraz przenajświętszej Dziewicy;
Jak chorzy rycerze w morskiej potrzebie
Dam swoich lube rękawiczki
Cisnęli do warg i wnet ulgę czuli A ja siedzę
i niechętnie przeżuwam starego śledzia,
Słonego pocieszyciela mego
W kociokwiku tym i pieskowycie!
[...]
Jak zimą wędrowiec o zmroku tęskni
Do ciepłej, przyjaznej szklanki herbaty,
Tak ciebie łaknie dziś serce me,
Moja niemiecka ojczyzno!
Niech ziemię twą słodką pokryją do

szczętu
Obłęd, huzarstwo, marne wiersze
I mdłe wodniste rozprawki;
Niechaj się twoje zebry tuczą
Różami zamiast ostu;
Niechaj sobie twoje szlachetne małpy
W próżniaczym blichtrze dmą się

wytwornie
I myślą, że są lepsze od innych,
Kołtuńskich, ciężkostępnych bydląt;
Niech sobie twe ślimacze zgromadzenie
Ma się za nieśmiertelne,
Jako że tak powoli pełznie,
I niechaj co dzień zbiera głosy w kwestii:
Czy ser jest robaków, co siedzą w serze?
Niech urządzają wciąż narady,
Jak uszlachetnić egipskie baranki,
I żeby pasterz mógł je strzyc jak inne,
Bez różnicy -.
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A co mi tam, niechaj głupota

z bezprawiem
Całkiem pokryją was, o Niemcy!
Ja mimo wszystko tęsknię do was:
Bądź co bądź jesteście stałym lądem.
(przeł. Robert Stiller)

Niemiecki Wolter w szponach wydawcy
Przełom roku 1826 spędza Heinrich Hei
ne ponownie w Hamburgu. Jego szwagier
Moritz, wisząc przy uchu wuja Salomona
(„zakłamany zbieracz plwocin”) rozpowszechniał prawdziwe i nieprawdziwe historyjki o świeżo upieczonym doktorze
prawa, którego nie chciano wpisać na listę
adwokatów. Poeta natomiast zmienił dosyć radykalnie swój sposób bycia. Przede
wszystkim minęła często nawiedzająca
go melancholia, jest otwarty i próbuje
w ramach mieszczańskiej obyczajowości poruszać się swobodnie po parkiecie towarzyskim. Jego kuzyn wspomina
„dystyngowanego gentlemana, pełnego
wytwornego spleenu”. Ale metamorfoza
trwała zbyt krótko, żeby mogła być prawdziwa, zresztą zdawał sobie doskonale
sprawę, iż mimo marzeń nie nadawał się
do uregulowanej i schematycznej „klatki
mieszczańskiej”. Był tzw. bezrobotnym
akademikiem, którego z wielu względów
nie akceptowano, a radykalizacja polityczna z każdym dniem czyniła jego osobistą sytuację coraz bardziej pozbawioną
nadziei. Mimo rosnącej sławy literackiej,
najbliższe otoczenie poety widzi w nim
tak czy owak nieudacznika oraz „pasożyta bogatego człowieka”.
Prawie nic nie tworzy w tym czasie
(„Uważają mnie za zgasły płomień”)
i wraca oczywiście ponownie niechęć do
Hamburga: „To w dzień jest wielki stra-

22

gan, a w nocy wielki burdel”. Spotyka się
jednak z przyjaciółmi, do których należą
m.in. krytyk i dziennikarz Fritz Meckel,
historyk literatury – prof. Friedrich Gott
lieb Zimmermann, redaktor „Dramaturgische Blätter”, wielbiciel poezji Hei
nego, chociaż równocześnie wymagający
i surowy krytyk. Na pytanie wuja Salomona, czy jego bratanek jest coś wart, odpowiedział: „Jest ogromnie utalentowany,
ale jego sława jest jeszcze młodej proweniencji. Niewątpliwie zostanie wielkim
poetą, dumą całych Niemiec”. Salomon
był zatem na rozdrożu, bowiem z drugiej strony otoczenie donosiło, iż znowu
widziano go w podejrzanych knajpach
w towarzystwie prostytutek. Raz w tygodniu spotyka się z siostrą Varnhagena
i żoną znanego lekarza i literata – Rosą
Marią Assing, w jej salonie. Czuje się tu
wyjątkowo dobrze, ponieważ goście chętnie dyskutują o jego poezji, interesują się
jego stanem zdrowia i znakomicie bawią
się bon motami młodego poety.
W życiu Heinego następuje istotny
zwrot: spotyka człowieka, z którym go
prawie wszystko różniło, niemniej jednak
ta bliska znajomość, chyba niesłusznie
przez niektórych nazywana przyjaźnią,
przetrwała do śmierci poety. Julius Campe, właściciel wydawnictwa Hoffman
und Campe, bo o nim mowa, stał się dla
Heinego tym, kim potężny wydawca Cotta dla Goethego. Poznali się w księgarni
Hoffmann i Campe, gdzie po żartobliwej podobno rozmowie oraz drobnych
przekomarzaniach dotyczących wartości
wierszy Heinego dochodzi do korzystnej
dla obu transakcji. Niejako od ręki poeta
sprzedaje za 50 luidorów Obrazy z podróży.
A przecież nie tak dawno Brockhaus nie
przyjął Podróży po Harzu, zaś wydawca ber-
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liński nie chciał zapłacić nawet dwóch
luidorów. W maju 1826 roku wychodzi
pierwsza część Obrazów z podróży wraz
z cyklami wierszy Powrót, Podróż po Harzu
i Morze Północne. Nowy wydawca wspaniałomyślnie pozwalał młodemu pisarzowi
prawie na wszystko, umieszczając w tym
wydaniu również przez Gubitza i cenzurę berlińską skreślone utwory. Na rynku
recepcyjnym następuje szok i sensacja:
Heine pisze również prozę! Ukazało się
1500 egzemplarzy i bardzo wiele recenzji:
„Proza przyjmuje mnie w swoje szerokie ramiona – donosi pisarz w liście do
Müllera – i znajdzie pan w następnych
tomach Obrazów z podróży wiele prozaicznego szaleństwa, cierpkich słów, raniących i oburzających, a zwłaszcza znajdzie
pan tu wiele polemiki. Zbyt ciężkie czasy
nastały i ten, kto posiada siłę i nieskrępowaną odwagę, bierze na siebie teraz zobowiązanie, by z całą powagą wystąpić do
walki przeciw złu”.
W zbiorze prozatorskim Heine świadomie miesza gatunki i rodzaje tekstów
i dzięki czterem częściom dostosowuje
się do unowocześnionego dziewiętnastowiecznego rynku wydawniczego. Literatura podróżnicza posiadała długą i dobrą
tradycję, by wspomnieć chociażby Odyseję
Homera, poetyczną prozę z fikcjonalnymi elementami Laurence’a Sterne’a czy
też Z życia nicponia Josepha von Eichendorffa, ale Heine wzbogacił ją o nowe
impulsy. Ostrość satyry i celność dowcipu (chociaż krytykowano go również
za manieryzm i subiektywizm) stały się
znamionami tej nowej prozy. Równocześnie „przebił się” jako fascynujący pisarz
polityczny.
W wymuszoną przez cenzurę „ciszę
cmentarną” uderza istny piorun: entu-

zjazm miesza się z ostrą krytyką. Polityka
wkracza do akcji: Najpierw dwór hanowerski, a potem Prusy i Austria zakazują
rozpowszechniania publikacji, co – jak się
okazało – było tylko wodą na młyn popularności. Czytelnicy wyrywają sobie prozę
Heinego z rąk. Już dawno nie czytano tak
bezczelnej gloryfikacji Napoleona lub
ostrej krytyki Watykanu, „owego olbrzymiego pająka z Rzymu”. Heine dotknął
nerw epoki. Czytelnik podziwiał zarówno
barwność opisów, jak i błyskotliwy humor
poety, ale nie mógł również nie zauważyć
ostrej satyry społecznej, która wypowiedziała wojnę feudalnym Niemcom.
Choć w lipcu 1827 roku było w magazynie jeszcze 650 egzemplarzy, Campe
nalega na wydanie drugiej części Obrazów z podróży. Niemalże pod presją, pisze
poeta pośpiesznie Idee. Księga Le Grand
i wydaje tom wraz z Morzem Północnym II,
Listami z Berlina oraz epigramatami Karla
Immermanna, które to rozdrażniły z kolei innego poetę Augusta von Platena tak
dalece, że doszło do piekielnej awantury
z Heinem, do której powrócimy jeszcze.
Heine nosił się w swoim czasie z zamiarem rozpoczęcia pracy nad autobiografią. Idee. Księga Le Grand jest niewątpliwie jej zakamuflowaną próbą. Poeta
porywa czytelnika (pod różnymi postaciami) w podróż po wielu kontynentach.
W Indiach przeżywamy istną mistyfikację: autor wodzi za nos czytelnika, nieprzyzwoicie z nim igrając.
„Jak się żyje w niebie, madame, może
sobie pani chyba wyobrazić, tym lepiej, iż
jest pani zamężna. Zabawa jest tam wręcz
znakomita, miewa się przeróżne przyjemności, żyje się pośród samych uciech
i radości – naprawdę jak u Pana Boga za
piecem. Jada się od rana do nocy, a kuch-
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nia jest tak dobra jak u Jagora; pieczone
gęsi latają dokoła z miseczką sosu w dziobie i czują się pochlebione, jeśli się je
spożywa; błyszczące od masła torty rosną
dziko jak słoneczniki, wszędzie strumienie bulionu i szampana, wszędzie drzewa
z powiewającymi na nich serwetkami,
a człowiek je, wyciera sobie usta i znowu
je, nie psując sobie żołądka, śpiewa się
psalmy lub igra i baraszkuje z milutkimi,
tkliwymi aniołkami albo spaceruje się po
zielonej łące Alleluja, a białe powłóczyste
szaty są bardzo wygodne; i nic nie zakłóca tu uczucia błogiego szczęścia, żaden
ból, żadna przykrość...”
Ów przywołany tu Monsieur le Grand
jest symbolem wierności wobec cesarza.
„Kiedy myślę o cesarzu to znów mam
w duszy wiosnę i słońce i długa lipowa
aleja w kwieciu przede mną stoi, na zielonych gałązkach słowiki śpiewają, wodospady szemrzą jak srebro płynne, po
kwietnikach roztulają się kwiaty i podnoszą triumfalnie swe piękne głowy”.
Wydawca Julius Campe był tylko
o pięć lat starszy od Heinego. Lubił kpić,
iż z piętnaściorga rodzeństwa jest końcową czerwoną latarnią. Dzieciństwo miał
trudne, a między 9-13 rokiem życia pracował nawet w fabryce tytoniu. Potem przez
wiele lat obracał się w kręgach oficyn wydawniczych i księgarń, między innymi
w Norymberdze i Berlinie, podróżował
po Włoszech, ale przede wszystkim miał
na wskroś kupiecką duszą. Był absolutnie
pozbawiony kultury literackiej, miał natomiast znakomicie rozwinięty instynkt
i świetną intuicję. Umiejętnie „polował”
zatem na nowości, bezbłędnie węsząc
młode talenty. „Można by powiedzieć –
słusznie konstatuje S. Valentin -, że nie
mając najmniejszego pojęcia o materiale
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intelektualnym, w którym pracował, nie
mylił się jednak nigdy co do jego wartości
handlowej. Wierzył ślepo w swój instynkt.
Może właśnie dlatego, że nie był obciążony erudycją ani własnym zdaniem, mógł
się odważyć na lansowanie nieznanego
autora albo wywołującej sprzeczne sądy
książki. Wolał nawet autorów nieznanych
od zbyt popularnych. Było w nim coś
z myśliwego albo z podróżnika zwiedzającego namiętnie nieznane terytoria”.
Jego dobroduszna twarz potrafiła
zmylić niejednego kontrahenta. Jeżeli
chodziło o pieniądze, sentymenty były
mu obce: chytrze potrafił, niczym wytrawny lichwiarz, deprecjonować utwór
w oczach autora i brutalnie się targować,
chociaż dawno wiedział, że manuskrypt
kupi. Instynkt podpowiedział mu, iż należy od młodego Heinego kupić nie tylko pierwsze wydanie Księgi pieśni (1827),
ale również wszystkie następne. Powiedzmy jednak w tym miejscu wyraźnie: We
wszystkich cyklach Księgi pieśni znaleźć
można wiele wierszy słabych, dla dzisiejszego czytelnika nie do zaakceptowania.
Dostrzec można wyraźny proces trywializacji pieśni romantycznej: owe zarumienione lica, usteczka, serduszka i aniołeczki są po prostu komiczne. Wprawdzie już
w tekście Romantyzm (1820) wypowiada
się za świeżością i plastycznością swojej
liryki, nie całkiem jednak rezygnując ze
„standardów romantycznych”. Dopiero
jednak nieco dojrzalszy Heine wyczuł czy
zrozumiał, iż nie może bezkrytycznie powielać ludowego paradygmatu, stąd jego
późniejsze wysiłki zmodernizowania
konwencjonalnego dziedzictwa romantycznego.
W przyszłości, już na emigracji, Campe będzie płacił swojemu „sztandarowe-

Norbert Honsza: „O wolności, jesteś złym snem!”
mu” poecie znaczne sumy, lecz kiedy
zwietrzy jego duże potrzeby, będzie
okrutnie obniżał stawkę. Powstała wręcz
paradoksalna sytuacja: pisarz i wydawca
zawierają „handlowe partnerstwo”: wydawca, którego majątek rośnie, uważa się
za dobroczyńcę, ponieważ spadł z nieba
wiecznie borykającemu się z kłopotami
finansowymi poecie. Jego wydawnictwo
hamburskie było niemalże modelowym
przykładem dynamicznie rozwijającego
się kapitalistycznego rynku literackiego,
ale doskonale wyczuwał również wyzwania nowych czasów: wydawał literaturę,
która nazwalibyśmy dzisiaj opozycyjną,
rozumiał postęp i był otwarty na przyszłość. Jako Selfmademan podjął wysokie ryzyko wydawania młodej literatury
okresu biedermeierowskiego. To w jego
wydawnictwie ukazały się książki takich
autorów, jak: Börne, Gutzkow, Wienbarg, Hoffmann von Fallersleben, Weerth i wielu innych. Naturalnie między
Campem i Heinem były również okresy pełne napięć i kryzysów, a rzekoma
przyjaźń nie wykluczała niebotycznych
niekiedy awantur. Związek ich przypominał kiepskie małżeństwo, w którym
zarzuty zdrady i groźby rozstania były
na porządku dziennym. Naturalnie zawsze chodziło wyłącznie o honoraria.
W chwilach złości obrzucają się obelgami: Heine jest diwą, a Campe tuzinkowym producentem. Zdarzają się też
momenty humorystyczne, jak ten chociażby, gdy na podstawie stylu listów
wydawcy poeta stwierdza, iż Obrazy z podróży mógł sobie spokojnie sam napisać.
Mimo poważnych kryzysów, szczególnie kiedy Heine żył na emigracji, to nieco kuriozalne „małżeństwo literackie”
przetrwało do końca.

„Nie posyłajcie poety do Londynu”
Drugi tom Obrazów z podróży staje się
w trudnych i tchórzliwych czasach metternichowskich wydarzeniem politycznym i literackim, jako że nikt w tym
okresie nie dotykał tak bolesnych spraw
społecznych. Mistrz ironii i satyry musi
więc mieć się na baczności, ponieważ
jego pamfletami interesuje się policja
polityczna. „Od kiedy już nie jest modne
noszenie miecza u boku – powiada poeta
-, tym bardziej potrzebny staje się dowcip
w głowie. I jeśli nawet byłoby się tak kapryśnym, by posługiwać się dowcipem
nie tylko jako konieczną bronią, lecz
dla celów napastniczych, to nie należy
zbytnio unosić się z tego powodu, o wy
szlachetne pantalony niemieckiej ojczyzny! Każdy atakujący dowcip, który nazywacie satyrą, przynosi dobry pożytek
w tych złych, nieużytecznych czasach.
Żadna religia nie jest w stanie poskromić
zachcianek małych władców ziemi ani
ośmieszyć ich bezkarnie, rumaki ich tratują wasze zasiewy, wasze córki głodują
i sprzedają swoje wdzięki brudnemu parweniuszowi; wszystkie róże tego świata
stają się łupem przemijającego jak wiatr
pokolenia pokątnych maklerów, uprzywilejowanych lokajów, a przed swawolą
bogactwa i jego przemocą nic was nie
uchroni – jak tylko śmierć i satyra”.
Heine wie doskonale, że Niemcy już
nigdy nie wybaczą mu gorzkich słów,
wypowiedzianych m.in. w Idee. Księga Le
Grand. Irytuje go ludzka głupota, a jeden
z głupców, „w którego głowie nie nastąpiło jeszcze zupełne zaćmienie słońca”,
przemówił do niego: „O głupcze, który
udajesz mędrca, a jednak nie masz tyle
rozumu, co rekrut w łonie matki! Czy
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nie wiesz, że wielcy tego kraju wywyższają
tylko tych, co sami się poniżają, sławiąc
krew władców, jako lepszą od własnej?
W dodatku zadzierasz z pobożnisiami
tego kraju! Czy to naprawdę tak trudno
przewracać błogo oczyma, złożone modlitewnie ręce ukryć w rękawach surduta,
niby jagniątko boże zwiesić pokornie głowę, szeptać wyuczone na pamięć wersety
Biblii? Wierz mi, żadna dostojna osoba
nie zapłaci ci za bezbożność, ludzie miłosierdzia będą cię nienawidzić, oczerniać
i prześladować i nie zrobisz kariery ani
w niebie, ani na ziemi”.
Ma poczucie, że wszyscy go nienawidzą, a to, co robi, jest szaleństwem.
A on kocha przecież rozsądek. Należy
z Niemiec wyjechać, choćby na krótko,
aby wyciszyć powstałe wokół emocje.
Wyrusza do Anglii, w nadziei, iż ucieka
przed „zakazami cenzuralnymi, zapachem więzień, wojskowymi paradami,
religianctwem i idiotyzmem”. Miało się
jednak okazać, że złudzenia dosyć szybko
przeszły w rozczarowanie.
Naturalnie – jak zresztą cała jego egzystencja – i ten wyjazd zależał od wsparcia
wuja Salomona. Ten nader sceptycznie
patrzył na nowe „zawirowania” wokół
bratanka, a szczególnie drażniła go jego
hardość, wystawił jednak czek na 400 funtów w banku Rothschilda (inne źródła
mówią o 200 funtach), mający być zabezpieczeniem w razie większych kłopotów
finansowych. Heine w pierwszych dniach
po przyjeździe podejmuje bez zmrużenia
oka całą sumę, a bankier zaprasza „zamożnego” młodzieńca na obiad.
Życie w Anglii było wprawdzie drogie, ale poeta nie do końca roztrwonił tę
sumę: spłacił bowiem stare długi i, nie
ufając samemu sobie, przekazał Varnha-
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genowi 800 talarów, aby je przechował na
„czarną godzinę”. Mimo to nie uniknął
po powrocie do Hamburga olbrzymiej
awantury: postąpił „jak najobrzydliwszy
łajdak”, jak sam komentuje, lecz de facto
długi nigdy specjalnie go nie krępowały,
uważał je wręcz za wyraz humanizmu:
zwierzęta długów nie mają.
Na Wyspach Brytyjskich nie był oczekiwany. Jedynie „Morning Herald” z 22
maja skonstatował lakonicznie: „Dr Hei
ne. German satirist and poet”, is now in
London, on his tour to Paris”, a “Foreign
Quarterly Review” odnotował edycję
drugiej części Obrazów z podróży.
Anglia przyniosła zupełnie nowe
doświadczenia. Heine zainteresował się
angielskim systemem parlamentarno-demokratycznym, więc chętnie przysłuchiwał się z galerii potyczkom politycznym
na różne tematy – od wolnego handlu
począwszy, a na roli i ekspansji imperium
kolonialnego skończywszy. W wielkim
podnieceniu słuchał gwałtownych ataków liberalnego premiera George Canninga na Święte Przymierze. „Ten okres
czasu pozostanie mi na wieki w pamięci
i nigdy nie zapomnę tej godziny, kiedy
słyszałem go przemawiającego o prawach
ludów i kiedy usłyszałem te słowa wolności, które jak święte grzmoty dudniły po
całej ziemi pozostawiając echo pociechy
w chacie Meksykańczyka, zarówno jak
w lepiance Hindusa”. Z nie mniejszą
uwagą wsłuchiwał się też w argumenty
przywódcy opozycji – Broughama czy
radykała Williama Cobbetta i co więcej,
niektóre z nich przyjmował. Doskonale
zdawał sobie sprawę, że Anglia ze swoim
drapieżnym kapitalizmem znacznie wyprzedza Niemcy, potwornie duszące się
w feudalnych okowach.
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Uczestniczył w rozprawach sądowych
w Old Bailey, gdzie w śmiesznych wręcz
sprawach zapadały wyroki śmierci. Bywał
na wyścigach konnych i giełdzie, odwiedził znany dom psychiatryczny Bedlam,
który mocno nim wstrząsnął. W Londynie doskwiera mu jednak okrutna samotność. Nie uczestniczy w życiu towarzyskim, jak ongiś w Berlinie. Mieszka
w skromnym mieszkaniu przy Craven
Street 32 i narzeka, że nikt nie rozumie
po niemiecku, czyli najprawdopodobniej język angielski nieco krępował jego
aktywność. Uczęszcza mimo to na koncerty i do teatru. W Drury Lane Theatre
ogląda m.in. słynnego aktora Edmunda
Leana w głośnych kreacjach Ryszarda III,
Macbetha i Othello.
Miastem nie jest zachwycony: odczuwa jakiś dziwny dystans mentalny i kulturowy. „Nie posyłajcie poety do Londynu! Ta obnażona surowość wszystkich
przedmiotów, ta niezwykła jednostajność, ten maszynowy ruch, ten posępny
wyraz samej nawet radości, ten tak przesadnie rozległy Londyn – wszystko to
tłumi fantazję i rozdziera serce. A jeżeli
jeszcze poślecie tam poetę niemieckiego,
marzyciela, który zatrzymuje się przed
każdym zjawiskiem, czy to będzie obdarta żebraczka, czy błyszczący sklep złotnika – o, źle z nim będzie...”
Przemierza ulice z kłębiącym się
pstrokatym tłumem i staroświeckimi
budowlami, gdzie przepych wystaw sklepowych kontrastuje z przeraźliwą nędzą,
a dumny lord na rumaku pogardliwie
spogląda na to mrowisko, które jest dla
niego zwykłym motłochem. Pisze Szkice
z Anglii, będące rezultatem bystrych obserwacji i diagnoz brytyjskiego życia społecznego. Ten skądinąd przecież krótki

pobyt na Wyspach Brytyjskich wyostrzył
u poety zmysł społeczny. Bez trudu dostrzegał więc problemy socjalne: „Przepych i nędza, prawowierność i niewiara,
wolność i niewolnictwo, okrucieństwo
i łagodność, uczciwość i złodziejstwo
– wszystkie te przeciwstawności w ich
szaleńczych krańcowych stanach [...]
Wszędzie widać bogactwo i elegancję –
i tylko w odległych uliczkach i ciemnych,
wilgotnych zaułkach gnieździ się nędza
w łachmanach wśród łez”.
Potrafił jednak w obliczu owych kontrastów nad Tamizą dowcipnie dywagować nad wolnością: „Anglik kocha wolność jak swoją prawowitą żonę, posiada
ją i chociaż czasem obchodzi się z nią
niezbyt czule, jednak umie w razie potrzeby bronić jej jak mężczyzna, i biada
fircykowi w czerwonym surducie, który
się przedostanie do jej uświęconej sypialni – czy to będzie lowelas, czy rzezimieszek. Francuz kocha wolność jak swoją
narzeczoną. Płonie uczuciem do niej,
rzuca się do jej stóp z najbardziej dosadnymi zaklęciami, bije się za nią na śmierć
i życie, popełnia dla niej tysiące głupstw.
Niemiec kocha wolność jak swoją starą
babkę”.
Nieco uwagi poświęca również w swoich londyńskich doniesieniach Walterowi
Scottowi, wciąż modnemu, choć kontrowersyjnemu powieściopisarzowi, z którym polemizuje w kontekście jego książki o Napoleonie, z którą głęboko się nie
zgadza. Przytacza nawet recenzje ze stuttgardzkiego „Literaturblatt” i berlińskich
„Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik”.
O Anglikach będzie miał do końca życia
marne zdanie: mieszanina frywolności
i purytanizmu, która ujawniła mu się
z całą mocą w operze, kiedy dwie matrony
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przez cały spektakl narzekały na obnażone tancerki. „Po raz pierwszy w życiu odwiedziły one to miejsce spotkań eleganckiego świata i nie znalazły dość silnych
słów dla wyrażenia nieopisanego wstrętu,
kiedy zaczął się balet i piękne, podkasane
tancerki jęły pokazywać swoje lubieżne,
pełne gracji ruchy, wyciągać długie, zgrabne, pokuśliwe nogi i żwawo jak bachantki
rzucać się w objęcia skaczących ku nim
tancerzy. Zmysłowa muzyka, prymitywny
strój w postaci trykotu cielistej barwy, skoki – wszystko to wyciskało z biednych kobiecinek krople zimnego potu, rumieniły
się aż po piersi z oburzenia”.
Dziwny jest ów chłód i dystans do Anglików. U schyłku życia, w Paryżu, angielska przyjaciółka („piękna jak anioł śmierci”) zarzuci mu wręcz, iż nigdy ich nie
znosił. Heine odparł podobno: „To prawda, mój Boże i nawet nie wiem, co miałem
przeciwko Anglikom, dla których byłem
tak okrutny, była to czysta złośliwość
z mojej strony; w gruncie rzeczy wcale
ich nienawidziłem, nigdy ich nie znałem.
Byłem raz tylko w Anglii – bardzo dawno
temu, ale nie poznałem się tam z nikim.
Londyn wydał mi się nieskończenie smutny, a ludzie na ulicach nieznośni”. Ale
jest jeszcze jeden powód dystansu do Anglików, bardzo istotny: mają na sumieniu
jego ulubionego cesarza!
W ostatnim fragmencie szkiców odrywa się od kontestowanej Anglii i wraca
do „swojej” Francji. Wiele uwagi poświęca rewolucji francuskiej, „przełomowej
erze w dziejach świata, kiedy nauka o wolności i równości tak zwycięsko wyłoniła
się z ogólnego źródła poznania, które
zwiemy rozumem i które jest jakby nieustannym objawieniem powtarzającym
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się w każdej ludzkiej głowie i dającym
podstawę wiedzy – o wiele doskonalszym
objawieniem niż owo tradycyjne, które
ujawniło się tylko nielicznym wybrańcom, a które masy ludzkie muszą przyjąć
na wiarę”. W Heinem rozpala się ostry
antyklerykalizm: „wielkiego mówcę
z Góry Oliwnej, prawdziwego bohatera
wolności”, klechy uczynili najmniejszym
Bogiem. Zamiast zająć się nim ku chwale
ludzkości, powiada poeta, szkalowano
rewolucję francuską i spotwarzano jej bohaterów. „W szkołach kazano dzieciom
uczyć się na pamięć wszystkich tak zwanych okropności rewolucji, a na jarmarkach przez pewien czas pokazywano tylko
wymalowane jaskrawo obrazy gilotyny.
Nie można, rzecz prosta, zaprzeczyć, iż tę
maszynę, którą wynalazł francuski, wielki, światowej sławy ortopeda, monsieur
Guillotin, i za pomocą której można bardzo łatwo odłączyć głupią głowę od złego
serca – iż tę wygodną maszynę uruchamiano trochę za często, ale przecie robiono to tylko w przypadkach nieuleczalnej
choroby, na przykład zdrady, kłamstwa,
słabości, i pacjentów męczono niedługo,
nie torturowano ich i nie łamano kołem,
jak niegdyś w dawnych, dobrych czasach
męczono, torturowano i łamano kołem
tysiące, dziesiątki tysięcy roturiers i vilains, mieszczan i chłopów”.
Heine daje w tych fragmentach upust
swojej złości wobec aktualnych podłych
oszczerców, dla których lud jest kanalią,
a wolność zuchwalstwem. Jest to kolejna apoteoza Francji, która nie powinna
nas po wieloletnim zauroczeniu Napoleonem zaskoczyć. „Obłudni krętacze
i świętoszki, snujący się pomiędzy nami,
zgarbieni pod ciężarem swoich tajemnych grzechów, ośmielają się zohydzić
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epokę, może najświętszą ze wszystkich
epok przeszłych i przyszłych, epokę
przynoszącą siebie w ofierze za grzechy
wieków minionych i za szczęście tych,
co nadejdą, Mesjasza wśród stuleci, który
nie miałby siły udźwignąć swego ciężkiego krzyża i cierniowej korony, gdyby od
czasu do czasu nie wyśpiewał wesołych
kupletów i nie kpił sobie z nowych faryzeuszy i saduceuszów. Ogromne bóle byłyby nie do zniesienia bez takiego dowcipkowania i szydzenia! [...] Tak, muszę
powtórzyć słowa, którymi rozpocząłem
te kartki: wolność jest nową religią, religią naszych czasów. Jeżeli Chrystus nie
jest nawet Bogiem tej religii, to jednak
jest jej największym głosicielem i jego
imię napełnia kojącym światłem serca
jego uczniów. Francuzi zaś są wybranym
narodem nowej religii; w ich języku zostały wyrażone jej pierwsze ewangelie
i dogmaty; Paryż – to nowa Jeruzalem,
a Ren – to rzeka Jordan, co dzieli ziemię
obiecaną wolności od kraju Filistynów.”
To brzmi jak nowa wersja Marsylianki,
lecz stan ducha poety bliższy jest raczej
„omdleniu”, spowodowanemu miłością
do narodu niemieckiego, a tęsknotą do
francuskich dzwonów wolności. Ale zanim dojrzeje do Paryża, czeka go jeszcze
kilkuletnie, czasami bardzo bolesne, intermezzo niemieckie.
„Zbłąkany słowik” w Bawarii
„Przygoda” z Wyspami Brytyjskimi
nie należała zapewne do najbardziej
udanych w życiu poety. Wraca zatem
przez Norderney do Hamburga. Na wyspiarskiej promenadzie jest traktowany
z najwyższą rezerwą: ludzie omijają go
wzrokiem lub najzwyczajniej schodzą

z drogi, nie odpowiadają na pozdrowienia. Prawdopodobnie chodzi o Obrazy
z podróży, – gdzie pozwoliłem sobie na
wiele uszczypliwości – domyśla się poeta. Nie spotyka też urodziwej hrabiny
Solms. Z niesmakiem, niejako w pośpiechu, opuszcza więc kurort i udaje się do
Hamburga, gdzie czeka go, wspomniana
wcześniej, awantura z wujem Salomonem za lekkomyślnie zrealizowany czek
w Londynie. Do bliskiego niemal apopleksji milionera odzywa się ironicznie:
„Wiesz wuju, najlepsze w tobie jest to, że
nosisz moje nazwisko”.
Tymczasem Julius Campe wydaje kolejną książkę – Księgę pieśni, do której poeta
jak gdyby nie przywiązuje większej wagi,
jako że jest to zbiór już znanych i w różnych miejscach publikowanych wierszy.
Przy okazji dowiaduje się, że Goethe
wypowiedział się negatywnie o Obrazach
z podróży, czym już specjalnie się nie przejmuje, ponieważ coraz częściej słyszy, iż
w kontekście twórczości Olimpijczyka
wymienia się jego nazwisko. Próbuje
ponownie znaleźć sobie miejsce w Hamburgu: jest w przyjacielskich stosunkach
z pisarzem Augustem Lewaldem, aktorem i dramaturgiem Karlem Augustem
Lebrunem, utrzymuje też dłuższe liaison z późniejszą aktorką wiedeńskiego
Burgtheater Theresą Peche. I kiedy wydawało się, że nadal będzie musiał zmagać się z przeciwnościami losu, zupełnie
niespodziewanie nadchodzi oferta od
największego w ówczesnych Niemczech
wydawcy – Johanna Friedricha Cotty,
który zaprasza Heinego do redagowania
„Neue Allgemeine Politische Annalen”,
z pensją 2000 guldenów rocznie („Należę
do najdroższych lalek Cotty”). Propozycja ta mogła diametralnie odmienić do-
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tychczasowe życie poety („Piękna myśl
stać się przywódcą liberałów w Bawarii”).
A że nie odmieniła, zobaczymy wkrótce.
Johann Friedrich Freiherr Cotta von
Cottendorf (1764-1832), przyjaciel Żydów oraz ich obrońca w Landtagu, był
wpływowym wydawcą dzieł literackich,
edytorem Goethego i Schillera oraz klasyki niemieckiej, płacącym autorom, jak
na owe czasy, sute honoraria. Był także
szalenie bogatym właścicielem „Augsburger Allgemeine Zeitung”, największej
i najbardziej wpływowej gazety niemieckiej, czytanej w całej Europie.
Trzydziestoletni Heine miał wielką
nadzieję, że zwróci uwagę tegoż wydawcy
i zostanie jego autorem, co było niemożliwe, ponieważ wydawnictwo (również
po śmierci pryncypała) raczej ignorowało młodą literaturę i skupiało się na estetycznym kanonie klasyki weimarskiej.
Alternatywą pozostawała więc oficyna
Campego. W liście do Friedricha Merckela z dnia 14 kwietnia 1828 roku Hei
ne pisze: „Jeśli chodzi o ostatni list do
Campego, to na pewno przyznasz mi rację. On ponosi winę, iż moją egzystencję
muszę utrzymywać pisaniem recenzji.
Natomiast jak pięknie postępuje Cotta.
Wierz mi, jest nobliwym człowiekiem.
Pozwala żyć pisarzowi i nie chce na jego
koszt błyszczeć typograficznie. Kiedy
śledzę, co czyni dla Uhlanda i Platena,
to muszę się sam przed sobą wstydzić”.
Owa pełna pretensji korespondencja
z Campem ciągnęła się do samej śmierci
pisarza. Na jeden z listów, 11 maja 1854
roku Campe odpowiedział: „Powiada
pan, iż mam być posłuszny, jak Cotta
Goethemu, ale proszę porównać swoją pozycję z Goethem, który opanował
świat książek i był Dalajlamą literatury.
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Wszystko, co od niego pochodziło było
rozchwytywane i święte”.
Podróż do Monachium była marszem
triumfalnym. Sława pisarska Heinego
potwierdziła się w pełni. W Getyndze
przyjmuje go stary profesor Sartorius,
w Kassel bracia Grimm. Kilka dni spędza we Frankfurcie ze znacznie starszym
Ludwigiem Börne, który również był
konwertytą i z którym łączyły go liberalno-republikańskie poglądy. Dyskutują
o aktualnej sytuacji politycznej, o pazernych wydawcach, Napoleonie, Metternichu, Goethem oraz o judaizmie i chrześcijaństwie, będącym dla Heinego jedynie
religijnym kokonem człowieczeństwa.
I mimo że Börne dołączył później do
krytyków poety, Heine nigdy nie wypowiadał się o nim źle. Nota bene napisany
dziesięć lat później esej Ludwig Börne, eine
Denkschrift należał do ulubionej lektury
Tomasza Manna. Spotyka się również
z kompozytorem Ferdinandem Hillerem
oraz swoim przyszłym przeciwnikiem, satyrykiem Moritzem Saphirem. W Heidelbergu odwiedza studiującego medycynę
brata Maksymiliana. Jako autor Obrazów
z podróży zostaje wydalony z Württembergii, jak ongiś Schubart i Schiller. W Stutt
gardzie spotyka się z kolegą ze studiów,
literatem Wolfgangiem Menzelem, późniejszym denuncjantem i wrogiem osobistym. Wtedy jeszcze byli zgodni w negacji
klasycznych i romantycznych paradygmatów, a Heine zrecenzował pozytywnie
jego Die deutsche Literatur.
W listopadzie 1827 roku przybywa
Heine do Monachium, aby wraz z Friedrichem Ludwigiem Lindnerem kierować redakcją wspomnianego już czasopisma. Od samego początku zabiega
o utalentowanych współpracowników,
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a sam przygotowuje do druku Szkice z Anglii. Na pierwszy rzut oka miasto robi
na nim korzystniejsze wrażenie niż surowy Berlin. I nic dziwnego, albowiem
w latach dwudziestych 19. wieku metropolia przeżywała wielką transformację,
m.in. dzięki aktywności Ludwika I, który
objął tron bawarski w 1825 roku. Jako
wielbiciel i mecenas sztuki chciał uczynić z Monachium stolicę nauki, kultury
i sztuki. Choć król był człowiekiem dość
niecierpliwym i wykazywał skłonności
absolutystyczne, a jako wierzący i praktykujący katolik nienawidził rewolucji
francuskiej, pokładali w nim wielkie
nadzieje zarówno teutomani, „prawdziwi Niemcy” i klerykałowie, jak również
artyści oraz ludzie nauki. Dostrzegano
bowiem w jego działaniu istotne impulsy mogące ożywić intelektualnie rozleniwioną Bawarię. Ale chociaż z uznaniem
trzeba mówić o różnych mądrych decyzjach w rodzaju drastycznego okrojenia
budżetu wojskowego na rzecz prac publicznych, budowy kanału łączącego Dunaj z Menem, budowy pierwszej w Niemczech linii kolejowej czy też przeniesienia
Ludwig-Maximilians-Universität z Landshut
do Monachium, to trzeba powiedzieć,
że nierzadko miewał też pomysły iście
groteskowe, by nie rzec księżycowe. Pisał również wiersze, z których kpiono
w całych Niemczech, ponieważ łamały
wszelkie zasady gramatyki i poetyki. Ludwik I otaczał się chętnie mężami stanu,
którzy również uprawiali lub wspierali
twórczość literacką. Należał do nich miedzy innymi pochodzący z Nadrenii minister spraw wewnętrznych Edward von
Schenk, wielbiciel poezji Heinego. To on
właśnie przedstawił poetę królowi, którego chciał przekonać, by wybaczył „zbłą-

kanemu słowikowi” poglądy polityczne
i zgodnie z ówczesnymi procedurami
ofiarował katedrę literatury na uniwersytecie monachijskim. „Należy pan – pisał
Heine – do rzadkich ludzi, którzy dbali
o to, aby mi zapewnić jakieś stanowisko
w świecie. Mam nadzieję, że król bawarski będzie za to kiedyś panu wdzięczny”.
Cała sytuacja zakrawa nieco na groteskę: buntownik i niemal trybun ludowy
Heine ma zostać pod skrzydłami króla,
w bogobojnej Bawarii „prawomyślnym”
profesorem. Wprawdzie ochoczo próbował się do tej roli przystosować, lecz na
zgniłe kompromisy nie poszedł. Jeszcze
krótko przed rozstrzygnięciem owej
profesury pisał 6 września 1828 roku do
Mosera: „W Monachium sądzi się, że
teraz złagodniałem wobec arystokracji,
ponieważ żyję w jej blasku i kocham oraz
jestem kochany przez urocze arystokratki. Mylą się! Miłość do równości, nienawiść do kleru nigdy nie była silniejsza niż
obecnie. Staję się wręcz jednostronny.
Ale właśnie, żeby działać, człowiek musi
być jednostronny”.
Mimo że o posadzie profesorskiej
marzył co najmniej od czasu promocji,
uważał te działania w Bawarii za jedno
z większych łajdactw, choć był gotów
je przełknąć w imię realizowania wielkich idei postępowych. Cotta dostarczył
królowi książki poety. Pozostało tylko
cierpliwie czekać. Tymczasem redaktor
Heine (w tym okresie pisze niewiele)
uaktywnia się towarzysko, bywa w salonach, uczęszcza do opery i teatru, obcuje
z malarzami i światem sztuki. Niestety
narzeka na zdrowie, podobno coraz bardziej podupadające z powodu klimatu.
Obcuje raczej w liberalnych kręgach
(Harro Harring, Gustav Kolb), unikając
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konserwatystów skupionych wokół katolickiego teologa Ignaza von Döllingera,
przyjaciela Augusta von Platena. Ekstremalny katolicyzm generował w tym czasie w Monachium nastroje antysemickie,
które prawdopodobnie przynajmniej
w części zaważyły na tym, iż nie otrzymał
upragnionej profesury. Dzisiaj można
się tylko domyślać, jak silne musiały być
intrygi wokół pisarza skoro wpłynęły na
negatywną decyzję króla.
Jako redaktor jest Heine chybioną
inwestycją. Niezbyt go interesuje redagowanie czasopisma, które nie cieszy się
wielką poczytnością, ponieważ Niemcy
– wyrokuje poeta – nie interesują się polityką. W połowie lipca 1828 roku Cotta
zawiesza tytuł. Heine jest wolny i może
wreszcie wyruszyć do Italii.
Podróż do Włoch
O tej podróży marzył przez wiele lat, przy
czym nie bez wpływu pozostawały częste
rozmowy z hamburskim wydawcą, który przemierzył ten kraj wzdłuż i wszerz.
Campe pisze do Karla Immermanna:
„Byłbym bardzo szczęśliwy wiedząc, że
Heine, z jego darem wizji plastycznej, jest
we Włoszech. Ukazałby nam kraj w sposób zupełnie nowy”.
Pozbawiony na krótki czas trosk materialnych i większych konfliktów, które
– czego wówczas nie mógł przewidzieć
– dopiero miały nadejść, pisze radośnie:
„To był najlepszy czas w moim życiu. Pijany szczęściem, miłością, nadmiarem sił,
wędrowałem po szczytach alpejskich, marząc o wielkich i dzikich czynach, które by
sławę moją rozgłosiły po całej ziemi, aż do
najdalszych wysp, gdzie prosty rybak opowiadałby o mnie siedząc przy ognisku”.
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Szuka radości życia, natchnienia
i zapomnienia. „Przyroda jest tu piękna
i ludzie godni miłości. W tym górskim
powietrzu, którym się oddycha, zapomina się o swych małych troskach i bólach,
a dusza jakby się poszerza”. Jedzie do
kolebki renesansu, do ojczyzny Petrarki,
Dantego i Leonarda da Vinci. W podróży
czyta z nabożeństwem Podróże włoskie Goe
thego. Trasa wiedzie przez Tyrol, gdzie
chłonie przedsmak południa, co nie
przeszkadza mu, by pod adresem Tyrolczyków rzucić kilka uszczypliwych uwag:
„Tyrolczycy są piękni, uczciwi, grzeczni
i o niezbadanym umysłowym ograniczeniu. Są zdrową rasą ludzką. Może dlatego, że są za głupi, żeby chorować.” To są
już niemalże standardowe zdania Heinego, które nie powinny budzić ani emocji,
ani zdziwienia.
Udaje się do Werony, Brescii, Bergamo, Mediolanu i przez pola dawnej bitwy
pod Marengo do Bagni di Lucca, gdzie
otoczony pięknymi kobietami szczególnie beztrosko spędza czas w kąpieliskach. Nadal jest pełen optymizmu co
do otrzymania posady na uniwersytecie
monachijskim. Dobrze usposobiony pisze nawet do stryja Salomona list w lekko
pojednawczym tonie: „Nie chcę myśleć
o żalach, jakie mógłbym mieć do stryja, a są one może większe niż stryj może
przypuszczać. Proszę, żeby i stryj zapomniał niektórych swoich pretensji do
mnie, sprowadzających się w gruncie rzeczy do spraw pieniężnych; gdyby zsumować wszystko do ostatniego grosza, wyszłaby z tego suma, którą milioner może
wyrzucić przez okno. Moje pretensje do
stryja są nieobliczalne, gdyż zawierają się
w kategoriach duchowych, a korzeniami
tkwią w głębiach mojego cierpienia”.
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Pogoda ducha przekłada się na wenę
twórczą: „Ach, Schenk! Moja dusza jest
tak pełna, tak przelewająca się przez brzegi, że nie mogę inaczej, muszę napisać
parę entuzjastycznych książek”. Pisze pośpiesznie i łapczywie. Fragmenty wysyła
natychmiast do „Morgenblatt für gebildete Stände”. Powstały niezapomniane
opisy przyrody i pomników kultury.
Poeta nie stronił przy tym od opisów atmosfery w małych miasteczkach, a przy
okazji wyrażając pogardę dla arystokracji: „Jakie jest wielkie zadanie naszych
czasów? Jest nim emancypacja. Nie tylko
Irlandczyków, Greków, Żydów frankfurckich, indyjskich Murzynów i podobnych
uciśnionych narodów, lecz emancypacja
całego świata, przede wszystkim Europy, która dostatecznie do tego dojrzała
i uwalnia się obecnie od paska, na którym
ją wiodła nieubłaganie arystokracja, kasta
możnych. Niech sobie kilku filozofujących renegatów wolności dokonuje subtelnych łamańców, by nam udowodnić,
że miliony ludzi zostały stworzone na
juczne zwierzęta dla paru tysięcy uprzywilejowanych jeźdźców. I tak nie zdołają
nas o tym przekonać, dopóki, jak mówi
Voltaire, nie wykażą czarno na białym,
że pierwsi przyszli na świat z siodłami na
plecach, a drudzy z ostrogami u nóg”.
W upalne dni zagląda do kościołów
i upaja się chłodem, określając katolicyzm mianem komfortowej „religii letniej” („Można wygodnie poleżeć w ławkach, modląc się i grzesząc w myślach,
a madonny w niszach uśmiechają się
przyjaźnie, zaś w rogu stoi zupełnie niepotrzebnie »brązowe krzesło ratunkowe
sumienia«”).
Pisze kolejne rozdziały Podróży do
Włoch: Die Bäder von Lucca (Kąpiele w Luc-

ca), które mają nowelistyczny charakter
oraz Die Stadt Lucca (Miasto Lucca). Zdumiewający jest realizm w prozie Heinego. Jego wnikliwe opisy i spostrzeżenia
przerywane są cudownymi degresjami
oraz – jakże inaczej – subtelną ironią.
Chwilami razi jednak patetyczny ton,
jak w Podróży z Monachium do Genui, kiedy
pisze: „Nie wiem naprawdę, czy zasługuję na to, by mi kiedyś ozdobiono trumnę
wieńcem laurowym. Poezja, jakkolwiek
ją bardzo lubiłem, była mi zawsze tylko
świętą igraszką lub poświęconym środkiem do celów niebiańskich. Nigdy nie
przywiązywałem wielkiej wagi do sławy
poetyckiej i czy chwalą moje pieśni, czy
je ganią, mało mnie to obchodzi (co akurat jest nieszczerym wyznaniem – N.H.).
Ale połóżcie mi miecz na trumnie, bo
byłem dobrym żołnierzem w walce o wyzwolenie ludzkości”.
We Florencji spędza aż dwa miesiące, czekając na informacje od Schenka
w sprawie nominacji. Tymczasem w monachijskim czasopiśmie „Eos”, z którym
współpracuje jezuita Ignaz von Döllinger, ukazuje się artykuł, szkalujący Hei
nego jako „bezwstydnego Żyda”, poniewierającego chrześcijańskie ideały. Wtedy
też dowiaduje się, że fakt opublikowania
w minionym czasie epigramatów Immermanna dotknął hrabiego Platena, który
teraz szykuje wielką „zemstę literacką”.
Bogu ducha winien Heine nie zaprzątał
sobie specjalnie głowy tymi plotkami, albowiem osobiście nie żywił nigdy żadnej
urazy do skądinąd dobrego autora ód
i zwolennika orientalizmu. Wstawił się
nawet swego czasu za nim u kilku ludzi,
żeby ratowali go z nędzy.
We Włoszech otrzymuje alarmujące wieści o ciężkiej chorobie ojca.
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Niezwłocznie opuszcza Italię, ale już
w czasie podróży, w Würzburgu, dowiaduje się o śmierci ojca w dniu 2 grudnia
i pochówku na cmentarzu w Hamburgu.
Była to dla syna niepowetowana strata.
Poeta zapada się w otchłań niebotycznego bólu, ponieważ mimo braku intelektualnej symbiozy z ojcem, darzył go wielką czułością i ufnością. W gruncie rzeczy
byli pokrewnymi duszami i kto wie, czy
pisarz nie opłakuje zarazem samego siebie. Jeszcze wiele lat później wraca do tej
śmierci pisząc:
„Lata upłynęły, zanim zrozumiałem
tę stratę, ale nigdy nie udało mi się na
myśl o niej opanować bólu. To dziwne, że
niepodobna uwierzyć w śmierć człowieka, gdy się nie widziało, jak umiera. Nie
wierzy się, aby ktoś, kogo się kocha, mógł
umrzeć. Możemy sobie powiedzieć, że
to może się stać któregoś dnia, ale w to
nie wierzymy, na nieszczęście, i nie traktujemy tych, których kochamy, tak jak
byśmy powinni, gdybyśmy uwierzyli, że
możemy ich stracić... Jesteśmy dla siebie
nawzajem o wiele za mało dobrzy”.
Załamanie było widoczne nawet dla
nieco dalszego otoczenia, a Rachela von
Varnhagen dostrzegła nawet zmiany fizyczne na twarzy w postaci skrzywionych
ust i nerwowych grymasów. Tę z natury
rzeczy trudną sytuację pogarszają mocno
knowania klerykałów w sprawie profesury, które stają się wręcz obsesją.
Egzekucja Platena: Polemika stulecia
Po powrocie Heinrich Heine odwiedził
natychmiast grób ojca, spotkał się z obolałą matką i pojednał z całą rodziną. Zdawał sobie sprawę, że bez dalszej pomocy
stryja jego egzystencja będzie niemożliwa.
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Jedynie bracia nadal go irytowali. Gustav
kompletnie pozbawiony talentu do robienia interesów uwikłał się w chybione
przedsięwzięcia i szybko zbankrutował.
Heine kpił nawet wtedy, że wszystkie
soki do robienia interesów wyssał z rodziny stryj Salomon. Brat Maksymilian na
szczęście zaniechał prób literackich i został lekarzem wojskowym w służbie cara
rosyjskiego na Bałkanach, gdzie toczyła
się wojna z Turkami.
Wkrótce opuszcza więc nudnawy
Hamburg i wraca do Berlina, gdzie ponownie rzuca się w wir życia towarzyskiego. I tym razem szczególnie chętnie obraca się w towarzystwie młodych tancerek
i aktorek, choć oczywiście bywa też na
koncertach, chodzi do teatru, dużo czyta
i w zasadzie leniuchuje. Wreszcie decyduje się na ukończenie trzeciego tomu Obrazów z podróży, a na miejsce „twórczego
azylu” wybiera Poczdam. Do Friederike
Robert napisze: „Niczego innego nie widzę jak niebo i żołnierzy. Żyję tu jak Robinson na samotnej wyspie. Czuję się źle
w każdym calu. Czy jestem chory? Głupi?
Zakochany? Któż to rozróżni?”
Campe, licząc na wywołanie wielkiego skandalu literackiego, przy którym
upiecze własną biznesową pieczeń, zwraca uwagę Heinego na pamflet Romantyczny Edyp, autorstwa Augusta von Platena.
Rozdrażnienie poety osiąga apogeum
i trudno się dziwić, skoro Platen dotykając struny nadwrażliwości Heinego
na sprawę własnego pochodzenia nazywa go „chlubą synagogi” i „Pindarem
plemienia izraelskiego”, którego „pocałunki czuć czosnkiem”. Odżywa w poecie teoria spiskowa związana z fiaskiem
monachijskiej profesury i podejrzewa, że
Platen również maczał w tym palce. Na-
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wiasem mówiąc prawdopodobnie niesłusznie, ponieważ adwersarz był wprawdzie uznanym poetą, autorem klasycznie
pięknych, ale zimnych i epigonalnych
wierszy, lecz nie miał w Bawarii żadnych
wpływów politycznych i żył samotnie
na skraju nędzy. W tej sytuacji jednak
cały impet polemiczny Heinego poszedł
w jego kierunku. „Kiedy klerykały monachijskie zaatakowały mnie po raz pierwszy, kiedy mnie poczęstowały moim
żydostwem, śmiałem się tylko, bo uważałem to za zwykłe głupstwo. Ale kiedy
dostrzegłem system w tych wyzwiskach,
kiedy przekonałem się, że ten wstrętny
koszmar staje się wampirem, pijącym
krew moją, kiedy zrozumiałem intencje
Platena, kiedy przez księgarnie dowiedziałem się o istnieniu podobnych publikacji ... chwyciłem za broń i począłem
uderzać najsilniej, jak tylko zdołałem”.
Do Kąpieli w Lucca pośpiesznie dopisuje ogromnie emocjonalne i polemiczne dwa rozdziały, X i XI, w których dominują niestety sprawy osobiste. Wydawało
mu się, iż poprzez Platena zaatakuje całą
mafię „klechów, pederastów, bardziej
rozpowszechnioną i potężniejszą, niż się
sądzi”. Burza była nieunikniona. Argumentacja Platena bez wątpienia była rzeczywiście wyjątkowo płaska, by nie rzec
prostacka, aczkolwiek próbował później swój antysemityzm nieco złagodzić
stwierdzeniem: „To, że jest Żydem, nie
jest moralną ułomnością, lecz komiczną ingrediencją”. Co więcej, nie znając
twórczości Heinego, ale słysząc przecież
o jego sławie śmiał pisać „nieznany poeta”. Stąd jakakolwiek merytoryczna
dyskusja literacka była z góry skazana na
niepowodzenie. Zresztą obaj polemiści
w swoim sarkazmie i zgorzknieniu za-

tracili miarę racjonalnych argumentów,
bo Heine też posunął się za daleko zarzucając przeciwnikowi odmienność seksualną i ubóstwo materialne, co szczególnie oburzyło krytyków. Hrabia Fugger,
przyjaciel Platena, chciał w jego imieniu
oskarżyć nawet Heinego o oszczerstwo,
ale pomny klęski, jaką poniósł swego czasu Oskar Wilde, zaniechał działań.
Heinrich Heine zawsze twierdził, że
nie chciał potępiać Platena za homoseksualizm, lecz za obłudę i zakłamanie,
niemniej jednak prawdą jest, że oparł się
jedynie na rozpowszechnionej plotce,
a poetyckie metafory Platena pomylił
z rzeczywistością.
Niewybredna, jak by nie było, krytyka
ze strony Heinego uderzyła w niego niczym bumerang. Demagogia jego zirytowała niemalże całe ówczesne środowisko
literackie, które zdawało sobie sprawę,
iż poglądy adwersarzy wcale nie były
diametralnie różne. Żydowski chłopiec
z düsseldorfskiej Bolkerstrasse wierzył
w restauracyjne Niemcy Metternicha
i nienawidził bawarskich Jezuitów, natomiast Platen potępiał zabory w Polsce
i był autorem maksymy: „Tylko wolny
naród jest godny swojego Arystofanesa”.
Pewnie do końca nie byli tego świadomi,
ale przecież obaj byli zarazem outsiderami i przeciwnikami Ancien régime, od
którego jako pisarze byli uzależnieni.
Rzucali na siebie śmiertelne obelgi i próbowali unicestwić się środkami infamii.
To wszystko pachniało wzajemną denuncjacją. Platena zgubił instynkt samozachowawczy, bowiem musiał wiedzieć,
że jego pamflet sprowokuje ciętego Hei
nego do „wielkiej bitwy”, naruszającej
bez skrupułów życie osobiste hrabiego.
Heine natomiast złamał wprawdzie tabu
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w kręgach literackich, przedstawiając
swobodną dyskusję między markizem
Gumpelino, jego sługą Hiacentem oraz
Dr. Heinem o miłości męskiej i żeńskiej,
ale też przekroczył pewne granice cywilizowanej polemiki. Nieco później zresztą zdał sobie z tego sprawę i chciał przy
okazji kolejnych wydań usunąć ten tekst.
Z nieznanych powodów w edycjach niemieckich zamysł nie został zrealizowany,
natomiast we francuskim wydaniu polemika z Platenem nie znalazła się.
Konflikt ten niewątpliwie przysporzył Heinemu przeciwników. Nawet
Immermann, który był jego zarzewiem,
próbował się zdystansować: „Dosyć tej
samozagłady. Trucizna i żółć są niszczącymi muzami” i tylko Varnhagen usiłował w „Gesellschafter” jako jeden z nielicznych bronić przyjaciela: „Nie chcemy
się rozwodzić o winie lub niewinności
oskarżonego, chcemy tylko zanotować
fakt: dokonano egzekucji, kat okazał się
mistrzem, głowa spadła”. Zastanawiające
jest, w czyim imieniu Heine natarł tak
gwałtownie na homoseksualistów. Przez
całe życie był wrogiem „zakłamanych
ascetów” i tzw. nazaretańskiej moralności. Przecież nie sposób sądzić, że uczynił
to w imię etyczno-erotycznych zasad wartości chrześcijańskich, bowiem chrzest
potraktował wyłącznie jako przepustkę
do kultury europejskiej. Słusznie pisał
Hans Mayer w tym kontekście, że zgodnie z receptą epoki, Heine „destylował”
w swojej poezji szczęśliwą i nieszczęśliwą
miłość. Ale nie miało to wiele wspólnego
z jego osobistą sytuacją.
Franciszek Liszt miał swoją Marie
hrabinę d’Agoult, Chopin George Sand,
Alfred de Musset Rachel Felix, Balzac
Ewelinę Hańską. W życiu Heinego nigdy
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nie było centralnej postaci kobiecej. Obracał się w trójkącie matki (kochana stara
kobieta), Raheli Vernhagen (podziwiana
przyjaciółka, będąca żoną przyjaciela)
oraz Matyldy (dobre grube dziecko). Co
ponad to? Miłości studenckie oraz wiele
kokot. Czyżby był Heine niespełnionym
Don Juanem o poetyckiej i romantycznej
pasji kochania? – pyta Hans Mayer. A
może natarcie na Platena i szukanie „normalności” w życiu erotycznym wiąże się
w jakiś sposób z jego własną niedoskonałością? „Swoimi zastrzeżeniami wspierał
konserwatywne i oficjalnie pruderyjne
kręgi arystokratyczne i mieszczańskie.
Człowiek oświecenia generował dowcipy rodem z kasyn oficerskich [...] Chciał
wprawdzie (według własnych słów) przeprowadzić egzekucję komedii Platena,
ale walczył przeciwko sobie. Dlatego też
nie został zwycięzcą” (H. Mayer).
Przedstawiona polemika ma swój
wydźwięk aż po czasy współczesne i jest
w jakimś sensie straszliwą traumą Niemiec. Żydów i homoseksualistów zawsze
prześladowano, ale w okresie drugiej wojny światowej zamykano ich w obozach
koncentracyjnych celem unicestwienia.
W drugiej połowie XX wieku restrykcyjne paragrafy wobec homoseksualistów
w wielu krajach złagodzono lub zlikwidowano, ale uprzedzenia nadal istnieją.
Antysemityzm jest w większości krajów
tępiony, a mimo to pojawia się tu i ówdzie w najobrzydliwszej formie.
Ostatni rok w ojczyźnie
30 września 1829 roku Heine wraca znowu do Hamburga i zamieszkuje w znacznie lepszych niż bywało warunkach, przy
Mühlenstrasse. Wydawca Campe pona-
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gla go z przesłaniem manuskryptu, więc
narzuca sobie duże tempo pracy i wkrótce wysyła pierwszą część. Korekta nadchodzi szybko, ale poetę nie zadowala,
mówiąc eufemistycznie, jakość papieru,
który przyrównuje do swoich starych kalesonów. W rezultacie harpagon – Campe godzi się na lepszy papier pod warunkiem, iż uszczupli honorarium, a poeta
będzie jeszcze więcej (sic!) pisał. Kiedy
książka ukazała się ze słynną polemiką,
Heine nieco się przestraszył, iż tak obcesowo zaatakował „trupa” Platena, że ten
może się ożywić i zanadto wierzgać. W liście do Varnhagena zastanawia się nawet,
czy nie powinien jednak wrócić do Berlina i tam grzecznie i spokojnie pracować.
W Hamburgu nadal obraca się
w lepszym lub gorszym towarzystwie.
Nie stroni od życia nocnego, bywa także
w dzielnicy rozpusty, która dzisiaj znana
jest jako dzielnica czerwonych latarń, Reeperbahn. Obcuje z paniami z półświatka, a owe spotkania nie kończą się tylko
na tańcach. Nigdy zresztą nie ukrywał
tych wyraźnych ciągotek do wyrafinowanych kokot, skądinąd pogardzanych
przez stryja, który dostrzegał w tym środowisku i w rozpuście utopione własne
pieniądze.
Często przebywa w nędznej norze
przyjaciela, głuchego malarza Petera Lysera, gdzie próbuje nawet tworzyć przy
parzonej przez gospodarza herbacie.
Wieczorem jedzą skromną kolację, złożoną jedynie z solonych śledzi.
Spacery po mieście stają się uciążliwe,
ponieważ atakuje go – jak mówi – bliżej
nieokreślony motłoch, bo jako „nisko
urodzony” poeta śmiał zaatakować arystokratę. Uczęszcza na wykłady o literaturze angielskiej profesora Friedricha

Gottlieba Zimmermanna, poznaje znanego filozofa Lorenza Okena, kompozytora Alberta Methfessela, który chce
komponować muzykę do jego poezji.
Odpowiada mu towarzystwo malarza
i pisarza Petera Lysera oraz maklera
Hartwiga Hessego, który zwrócił jego
uwagę na Saint-Simonstów. Ich pismo
programowe „Exposition de la Doctrine
Saint-Simonienne” wywarło na Heinem
duże wrażenie.
W tym czasie zawarł też znajomość
z jedną z oryginalniejszych postaci epoki: Niccolo Paganinim, chudym i niezgrabnie poruszającym się muzykiem,
któremu kruczo czarne włosy opadały
na ramiona. Był wręcz zafascynowany
kompozytorem nieśmiało stąpającym
po hamburskich brukach i otoczonym
legendą, według której uciekając z galer po zabójstwie niewiernej kochanki
zaprzedał duszę diabłu. Heine nosił się
nawet z zamiarem napisania większego
studium o muzyku, ale nieroztropnie
odstąpił temat Augustowi Lewaldowi,
czego w późniejszych latach żałował,
ponieważ przyjaciel nigdy tematu nie
zrealizował. Choć Heine specjalnie nie
pasjonował się muzyką, w Nocach florenckich poświęcił zarówno postaci jak
i koncertowi Paganiniego niezwykle sugestywny fragment:
„Rzeczywiście, ujrzałem samego Paganiniego. Miał na sobie ciemnoszary
surdut, sięgający aż do kostek, przez co
postać jego wydawała się bardzo wysoka.
Długie czarne włosy opadały mu w bezładnych lokach na barki i tworzyły jakby
ciemną ramę dla bladej, trupiej twarzy,
na której troska, geniusz i piekło wyryły
swe niezatarte znaki [...] Choć jednak Paganini wyglądał mi już dostatecznie ba-
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jecznie i awanturniczo, gdym go widział
w jasne południe przechadzającego się
pod zielonymi drzewami hamburskiego
Jungfernstieg: jakże mnie dopiero zdumiało to strasznie dziwaczne zjawisko
w wieczór koncertu. W Hamburskiej
Komedii odbywał się ten koncert i miłująca sztukę publiczność zebrała się tam
już wcześnie i w takiej ilości, że z trudem
zdobyłem jeszcze miejsce koło orkiestry. Aczkolwiek był to dzień załatwiania poczty, ujrzałem jednak w lożach
pierwszego rzędu cały kulturalny świat
handlu, cały Olimp bankierów i innych
milionerów, bogów kawy i cukru, u boku
grubych bogiń-małżonek, Junon z Wand
rahm i Afrodyt z Dreckwall. Pobożna
cisza panowała w sali. Wszystkie oczy
zwrócone były ku scenie. Wszystkie uszy
gotowały się do słuchania [...] Wreszcie
jednak ukazała się na scenie ciemna postać, jak gdyby wyszła z podziemia. Był
to Paganini w swym czarnym galowym
stroju: czarny frak i czarna kamizelka
straszliwego kroju, jaki przepisany jest
może przez piekielną etykietę na dworze
Prozerpiny; czarne spodnie trzepotały
trwożnie wokoło cienkich nóg. Długie
ramiona zdawały się jeszcze dłuższe, gdy
w jednej ręce trzymał skrzypce, a w drugiej spuszczony smyczek i dotykał nim
nieomal ziemi, gdy przed publicznością
zginał się w swych niesłychanie dziwacznych ukłonach. W kanciastych krzywiznach jego ciała tkwiło coś okropnie
drewnianego i jednocześnie coś śmiesznie zwierzęcego, tak że przy tych ukłonach opadała nas nieodparcie szczególna
ochota do śmiechu; ale twarz jego, która
wskutek jaskrawego oświetlenia z orkiestry wydawała się jeszcze bledsza, trupio
blada, miała wtedy coś tak błagającego,
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coś tak głupkowato pokornego, że jakaś
straszna litość tłumiła naszą ochotę do
śmiechu. Czy tych ukłonów nauczył się
od automatu czy od psa? Czy to proszące
spojrzenie pochodziło z oka śmiertelnie
chorego, czy też czyha za nim szyderstwo
chytrego sknery? Czy to człowiek żywy,
który właśnie kona i ma na arenie sztuki,
jak umierający szermierz, bawić publiczność swymi ostatnimi drgawkami? Czy
też jest to umarły, który powstał z grobu, wampir ze skrzydłami, który wysysa
nam, jeśli nie krew z serca, to w każdym
razie złoto z kieszeni [...]
Już z pierwszym pociągnięciem smyczka zmieniły się dokoła niego kulisy; stał
nagle z swym pulpitem muzycznym w pogodnym, wesołym pokoju, ozdobionym
w sposób bezładny meblami w esyfloresy,
stylu Pompadour; wszędzie małe lusterka,
złocone amorki, chińska porcelana, przemiły chaos wstążek, girland kwietnych,
białych rękawiczek, podartych koronek,
fałszywych pereł, diademów ze złotej blachy i inne boskie fatałaszki, jakie zwykło
się znajdować w studio primadonny [...]
Gdy Paganini zaczął grać na nowo,
pociemniało mi w oczach. Tony nie
zmieniały się w jasne formy i barwy; postać mistrza spowiła się raczej posępnymi
cieniami, z których mroku dźwięczały
ostre, jękliwe tony jego muzyki. Tylko
czasem, gdy wisząca nad nim lampka
rzucała nań skąpe światło, dostrzegłem
pobladłą twarz, w której jednak młodość
wciąż jeszcze nie zgasła. Dziwne było jego
ubranie, w dwu barwach, z których jedna
była żółta, druga czerwona. Na nogach
dźwigał ciężkie kajdany. Za nim poruszało się widmo, którego wesoła fizjonomia
miała coś z kozła, a należące doń, zda się,
długie włochate ręce, sięgały chwilami,
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jak mi się widziało, pomocniczo w struny skrzypiec, na których grał Paganini.
Prowadziły mu też niekiedy rękę, w której trzymał smyczek, i wtedy pobekujący
śmiech uznania towarzyszył tonom, które coraz boleśniej i krwawiej wypływały
ze skrzypiec. Były to tony podobne do
śpiewu upadłych aniołów, którzy obcowali z córkami ziemi, i wygnani z królestwa błogosławionych, z płonącymi ze
wstydu twarzami zstąpili do podziemia.
Były to tony, w których bezdennej głębi
nie lśniła ani pociecha, ani nadzieja. Gdy
święci w niebie słyszą takie tony, zamiera pochwała Boga na ich zbielałych wargach, i płacząc zakrywają pobożne głowy!
Chwilami, gdy w melodyjne udręczenia
tej gry wdzierały się obowiązkowe pobekiwania koźlego śmiechu, dostrzegłem też
w głębi mnóstwo małych babinek, które
ze złośliwą wesołością kiwały brzydkimi
głowami i skrzyżowanymi palcami drażniąco, z uciechą z cudzej krzywdy skrobały rzepkę. Ze skrzypiec wypływały wtedy głosy trwogi, straszliwe westchnienia
i łkania, jakich nigdy jeszcze nie słyszano
na ziemi i nigdy może na ziemi znów słyszeć się nie będzie, chyba w Dolinie Jozafata, gdy zabrzmią ogromne trąby sądu
i nagie trupy wypełzną z grobów, czekając swego losu... Ale udręczony skrzypek
pociągnął nagle smyczkiem z tak obłąkaną rozpaczą, że łańcuchy pękły nagle
z brzękiem i niesamowity pomocnik
znikł wraz z szyderczymi jędzami”.
W maju 1830 roku wydaje stryj Salomon wielki bankiet, na którym jest również jego bratanek. Przy stole dochodzi
wprawdzie do drobnego spięcia, kiedy
rozmowa schodzi na Platena, ale w sumie trzyma Heine złośliwy język w ryzach i schlebia Salomonowi nazywając

go „złotym wujaszkiem”. Nic dziwnego,
jest przecież świadom, iż wkrótce będzie
potrzebował większej sumy pieniędzy.
Mimo rozległych i różnorodnych przecież kontaktów czuje się samotny i nieco
bezradny. Rośnie też nieufność zwłaszcza wobec wydawcy, którego nazywa łajdakiem, bo z jednej strony wydaje jego
utwory i zarabia na tym, z drugiej zaś tajemnie przeciwko niemu spiskuje. Wiele
kąśliwych oraz ironicznych spostrzeżeń
na temat ówczesnego Hamburga zawarł
w późniejszym, mocno autobiograficznym szkicu Z pamiętników pana Schnabelewopskiego: „Hamburg do dobre miasto;
same przyzwoite domy. Nie panuje tu
straszny Makbet, lecz Banko. Bankowy
duch rządzi wszystkim w tym małym wolnym mieście, którego widomą zwierzchnością jest szacowny i światły senat [...]
Mieszczanie mogą tu czynić, co chcą,
a światły senat również może robić, co
mu się podoba; każdy jest tu panem swojej woli. Jest to republika. Gdyby Lafayette nie miał szczęścia znaleźć Ludwika
Filipa, zaleciłby na pewno swoim Francuzom hamburskich senatorów i starszyznę. Hamburg jest najlepszą z republik
[...] Hamburczycy to dobrzy ludzie i dobrze jedzą. W kwestiach religijnych, politycznych i naukowych poglądy ich są
bardzo różnorodne, ale w stosunku do
jadła panuje urocza jednomyślność!”
Dowcipnie i złośliwie opisuje swoje
podboje, dostrzegając często, niczym zasłonę, na czole swoich wybranek, pewną
dozę głupoty. Znalazła się wśród nich poczciwa Heloiza, która „dawała biednym
ostatniego szylinga; bywała nawet często
w takim położeniu, że oddawała ostatnią
koszulę, kiedy tego żądano. Taka była dobroduszna. Oddawała wszystko – nie wy-
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łączając moczu”. Poeta dalej brnie w tej
ironii i przedstawia czytelnikowi dwie
hamburskie przyzwoitki. „Są to: madame Pieper i madame Schnieper. Pierwsza
była piękną kobietą w pełni dojrzałych lat,
o wielkich czarniawych oczach, wysokim,
białym czole, czarnych przyprawianych
lokach, śmiałym, starorzymskim nosie
i pysku, który był gilotyną dla każdego
dobrego nazwiska. Zaprawdę nie mogło
być dla żadnego nazwiska łatwiejszej maszyny straceń niż pysk madame Pieper;
nie dawała mu się długo trzepotać, nie
czyniła długich przygotowań; kiedy jakiekolwiek dobre nazwisko dostawało się
między jej zęby, uśmiechała się tylko – ale
ten uśmiech jak spadający nóż – i odcięta
godność spadała do worka. Była zawsze
wzorem przyzwoitości, godności, pobożności i cnoty. Podobnie można pochwalić madame Schnieper. Była to delikatna
kobietka o małych strwożonych piersiątkach, okrytych zazwyczaj żałośnie cienką
zasłoną, jasnoblond włosach i jasnoniebieskich oczach, które przerażająco mądrze wyzierały z białej twarzy [...] Śmiech
jej był tak samo śmiertelny dla każdego
dobrego imienia, ale nie jak topór, lecz
jak afrykański trujący wiatr, od którego powiewu więdną od razu wszystkie
kwiaty; żałośnie zwiędnąć musiało każde
dobre imię, owiane jej najlżejszym uśmiechem. Była zawsze wzorem przyzwoitości, godności, pobożności i cnoty”.
W czternastym rozdziale owego tylko
pozornie fikcyjnego pamiętnika, bohater krytycznie dywaguje o kobietach, lecz
jego słowa brzmią wyraźnie „po Heinowsku”:
„O wy, kobiety, wiem ja, że umiecie płakać, ale łzy nie są zupą. Jesteście
stworzone na nasze nieszczęście. Wa-
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sze spojrzenie jest kłamstwem, a wasze
tchnienie jest zdradą. Kto pierwszy napoczął grzeszne jabłko? Gęsi uratowały
Kapitol, ale przez kobietę zginęła Troja.
O Trojo, Trojo, święta warownio Priama,
upadłaś z winy kobiety! Kto przywiódł
do zguby Marka Antoniusza? Kto kazał
zamordować Marka Tuliusza Cycerona?
Kto zażądał głowy Jana Chrzciciela? Kto
był przyczyną okaleczenia Abelarda?
Kobieta! Historia pełna jest przykładów,
jak przez was giniemy. Każdy wasz czyn
jest głupstwem, każda wasza myśl jest
niewdzięcznością. Dajemy wam naszą
miłość, najwznioślejszy, najświętszy płomień naszego serca – a co dajecie nam
w zamian? Mięso, kiepskie wołowe mięso
i jeszcze gorszą kurę”.
Hamburg coraz silniej męczy poetę
i dusi, ale doskwiera mu w różnej formie
także własna ojczyzna. Czuje, iż za swoją „Zivilcourage“ będzie musiał ponieść
konsekwencje i opuścić Niemcy. Dokąd
ma emigrować? Chwilowo wyjeżdża ponownie na wyspę Helgoland, skąd 1 lipca
1830 roku pisze:
„Jestem zmęczony i pragnę spokoju [...] Co za ironia losu, żeby mnie, tak
lubiącemu wygodnie spoczywać i tonąć
w duchowej kontemplacji, żeby mnie właśnie przypadło w udziale wyrywać moich
biednych współrodaków z beztroskiego
trybu życia i wprawiać ich w ruch! Ja, co
lubię nade wszystko śledzić wędrówkę
obłoków, odgadywać metryczne czarodziejstwa słowa, podsłuchiwać tajemnice
żywiołów i pogrążać się w cudownym
świecie starych baśni... ja musiałem wydawać kroniki polityczne, roztrząsać współczesne zagadnienia, pobudzać rewolucyjne dążności, namiętności podniecać
i bez ustanku szarpać za nos biednego
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niemieckiego Michela, żeby się wreszcie
ocknął z krzepkiego snu olbrzyma [...]”
Rozważa ewentualności ucieczki:
„Znowu na Południe? Do kraju, gdzie
dojrzewają cytryny i złote pomarańcze?
[...] A może na Północ?. Ach, białe niedźwiedzie są teraz niebezpieczniejsze niż
kiedykolwiek, od kiedy się cywilizują [...]
Czy może pojechać znowu do przeklętej
Anglii? [...] Powinno się jeszcze ludziom
dopłacać, żeby tam mieszkali [...] Nie, za
nic w świecie do tego podłego kraju, gdzie
maszyny poruszają się jak ludzie, a ludzie
jak maszyny [...] Wydaje mi się czasami,
że wącham nudę, którą wyparowują z siebie synowie Albionu [...] A może udać się
do Ameryki, do tego potwornego więzienia wolności, gdzie niewidzialne łańcuchy uciskać mnie będą jeszcze boleśniej
niż widzialne we własnym kraju i gdzie
najohydniejszy ze wszystkich tyranów,
motłoch, ćwiczy się w brutalnym panowaniu [...] Jeżeli się nie mylę, to właśnie
w Nowym Jorku zdarzył się wypadek, że
pewien protestancki kapłan tak się oburzył na ucisk kolorowych ludzi, iż pogardziwszy niecnym przesądem, wydał własną córkę za mąż za Murzyna. Gdy tylko
w mieście dowiedziano się o tym prawdziwie chrześcijańskim postępku, wrogi
tłum wtargnął do domu pastora i ten tylko ucieczką uratował się od śmierci, dom
jego został jednak zburzony, córka zaś
chwycona przez motłoch, padła ofiarą
jego rozwydrzenia. She was flinshed, to
znaczy rozebrano ją do naga, umazano
smołą, wsadzono do rozprutej pierzyny
i w takim stanie włóczono po całym mieście, złorzecząc i urągając nieszczęsnej.
O wolności, jesteś złym snem!”
Na Helgoland ponownie oddaje się
urokowi morza (I znowu siadujemy

wieczorami razem i prowadzimy z sobą
tajemne rozmowy). Planuje „zawiesić na
kołku politykę i filozofię (co nota bene
nigdy się nie udało – N. H.) i znowu oddać się kontemplowaniu przyrody i sztuki. Uważa, iż morze stało się częścią jego
duszy. Nie ma tu wielkich planów twórczych. Zabrał tylko kilka książek, m.in.
Historię Langobardów, Biblię, Homera oraz
kilka rozpraw o czarownicach, o których
zamierza napisać książkę. Nieco się nudzi, co przypisuje temu, że Helgoland
jest jeszcze zarządzany przez brytyjskiego gubernatora.
„O zmierzchu – pisze w liście 1 sierpnia – błąkałem się samotnie po brzegu.
Dokoła panowała uroczysta cisza. Wysokie sklepienie nieba podobne było do
kopuły gotyckiego chramu. Niby niezliczone lampy wisiały na nim gwiazdy, ale
świeciły ponuro i drżąco. Fale huczały jak
wodne organy; burzliwy chorał dźwięczał
bolesną rozpaczą, ale i niekiedy – triumfem. W górze nade mną przesuwał się
zwiewny korowód białych obłocznych
postaci, niczym procesja mnichów idących z pochylonymi głowami, z głęboką
troską w oczach... Zdawało się nieomal,
że wszyscy idą za czyimś pogrzebem...
Kogo chowają? Kto umarł? – zapytywałem sam siebie. – Może wielki Pan?”
Mieszka z kilkoma innymi osobami
w domu marynarza. Z sąsiadem z Królewca dyskutuje o Trójcy Świętej. Pan radca prawny pasuje przy Duchu Świętym,
pełniącym jego zdaniem rolę trzeciego
konia w dyliżansie pocztowym, za którego wprawdzie trzeba zapłacić, ale którego nikt nigdy nie widział. Na parterze
mieszka Holender, który niczym się nie
interesuje poza słonymi śledziami. Heine
puentuje: „To już lepiej Duch Święty”.
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Jest rozdygotany, jego duszę dręczy
wielki niepokój: „Są ptaki – pisze – przeczuwające kataklizmy żywiołowe, jak
burze, powodzie itp.; bywają też ludzie
przeczuwający rewolucje społeczne. To
ich paraliżuje, oszałamia, wprawia w rozterkę”. Miał oczywiście na myśli siebie,
co potwierdzi jego ówczesny przyjaciel
Ludolf Wienbarg, pisarz i filozof, późniejszy przywódca poromantycznego ruchu literackiego „Młodych Niemiec”:
„Gdyby od Heinego zależało zburzenie ustalonego porządku, przemiana
świata i jednym pociągnięciem pióra
stworzenie idealnego ustroju, zawahałby
się niewątpliwie. Świat i życie dają mu
materiał do satyry, do przejmujących wizji, do wylewności poetyckiej; jego sympatie i antypatie są bardzo mocne, umie
się entuzjazmować wielkimi charakterami historii; ale przepaść dzieli go od walczących tłumów, od ludzi czynu”.
Na Helgolandzie dowiaduje się o wybuchu we Francji rewolucji lipcowej, którą upaja się z przesadną euforią: „Lafayette, trójkolorowy sztandar, Marsylianka...
Jestem oszołomiony. Śmiałe nadzieje
gwałtownie wzbierają we mnie, wyrastają
jak drzewa o złotych owocach i dzikich,
wydłużających się gałęziach, które podnoszą liście aż do chmur [...] Niebo jest
pełne dźwięcznych tonów, a morze – czuję to znowu – pachnie świeżo upieczonym ciastem. Tam w górze, w błękitnych
przestworzach nieba, bez przerwy grają
radosne skrzypce, a w szmaragdowych falach słychać jakby wesoły dziewczęcy chichot [...] Lafayette, trójkolorowy sztandar, Marsylianka... Znikła moja tęsknota
do spokoju. Znowu teraz wiem, co powinienem, co muszę czynić... Jestem synem
rewolucji, więc znowu chwytam za oręż
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zaklęty, nad którym moja matka wypowiedziała czarodziejskie błogosławieństwo... Kwiatów! Kwiatów! Uwieńczę
nimi swą głowę na śmiertelny bój! I lirę
dajcie mi, lirę, żebym zaśpiewał bitewną
pieśń! Słowa podobne gwiazdom płomiennym, co z wysokości strzelają w dół
i niszczą pałace, i oświetlają chaty... Słowa podobne błyszczącym oszczepom,
które wzlatują aż pod niebo i śmiertelnie
rażą pobożnych obłudników, co wkradli
się tam, do najświętszego przybytku...
Jestem cały radością i pieśnią, ogniem
i mieczem!”
W Cuxhaven, 19 sierpnia wyraża zadowolenie, iż nawet w Hamburgu, gdzie
nienawiść do Francuzów była zawsze wyjątkowo duża, teraz panuje podobno entuzjazm. „Tak, wszędzie, we wszystkich
krajach ludzie nader łatwo zrozumieli
znaczenie tych trzech lipcowych dni
i święcą w tym tryumf własnych interesów. Wielki czyn Francuzów zbyt jasny
jest dla wszystkich narodów i wszystkich
inteligencji, zarówno wyższych, jak i niższych, i w stepach baszkirskich wstrząśnie
umysłami tak samo jak w górach Andaluzji”.
Wraca zatem poeta do Hamburga,
lecz tu doznaje wstrząsu: w mieście szaleje akcja pogromowa. „Tłumy zbierają
się na ulicach, wdzierają się do lokali
publicznych napastując wszystkie osoby
o wyglądzie semickim; rzucają kamienie w okna żydowskich kamienic; nawet
dom Salomona Heinego pada ofiarą rozszalałego motłochu. W ciągu dwóch dni
każdy Żyd nie mogący wylegitymować się
świadectwem chrztu, wychodząc na ulice,
poważnie narażał się. Wiele domów żydowskich pada pastwą zniszczenia i grabieży, odłamki szkła zalegają chodniki aż
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do dnia następnego, kiedy rząd decyduje
się wkroczyć i każe uprzątnąć ulice policji...” (A. Valentin)
Sytuacja finansowa Heinego jest nad
wyraz kiepska, ponieważ – bynajmniej
nie po raz pierwszy i ostatni – poróżnił
się ze stryjem. Próbuje znaleźć posadę,
na którą nie ma jako „liberał” i poeta,
znajdujący się permanentnie na liście
drakońskiej wówczas cenzury, żadnych
szans. Tym razem decyzja o opuszczenia
kraju jest już ostateczna. „Wierzę w cofanie się postępu; – ironizuje w kwietniu
1831 roku – jestem pełen jak najgorszych
wróżb i śnię każdej nocy, że pakuję walizki i jadę do Paryża, aby odetchnąć
świeżym powietrzem, aby oddać się całkowicie mojej nowej religii i może otrzymać święcenia jako kapłan [...] Nie chcę
zdychać jak pies, któremu nałożono kaganiec... tam, gdzie rządzi kij, tam jest
ojczyzna niewolników”.
Hamburg żegna 1 maja 1831 roku.
Stryjowi Salomonowi wpisuje na pożegnanie do księgi familijnej: „Pożycz mi
sto tysięcy talarów i zapomnij na wieki
kochającego Cię bratanka”. 9 maja zatrzymuje się na kilka dni we Frankfurcie.
Znajomy konstatuje, iż poeta wcale nie
wygląda na Republikanina: „Ten blady
młody mężczyzna o delikatnych rysach,
rozmarzonych oczach, miękkich blond
włosach... w eleganckim czarnym ubraniu, z różą w butonierce, drugą trzyma
między palcami, siedzi elegancko i swobodnie na kanapie”.
Tu we Frankfurcie powstaje jeden z najbardziej znanych portretów Heinego,
wykonany przez Moritza Oppenheima.
Przez Heidelberg, Karlsruhe, Straßburg,
Nancy, Chalons-sur-Marne i Chateau-leThierry przybywa 19 maja do Paryża.
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Rozważania literackie
Klaus Schuhmann

Der „Dämon der Geschichte“ –
Arnold Zweig in den Festungen
seiner Jugend
Wer den Namen von Arnold Zweig, dem
Romancier, mit dem Wort „Festung“ in
Verbindung gebracht sieht, wie es in dem
Essay „Die Festungen meiner Jugend“
geschehen ist, denkt gewiss zuerst an die
in seinem Roman „Die Erziehung vor
Verdun“ von deutschen Artilleristen beschossene französische Festung Douaumont und nicht an Schlesien, wo Arnold
Zweig geboren wurde und aufwuchs,
umgeben von „Wällen“ (wie Max Herrmann in Neiße) und militärischen Bauten, wie sie Zweig in seiner Geburtsstadt
Glogau bestaunen konnte: eine Festung,
die das Stadtbild prägte und in der Erinnerung des jüdischen Emigranten wieder
aufschien, als sie in den letzten Monaten
des 2. Weltkriegs noch einmal als militärische Bollwerke dienen sollten. Seinem
Prosastück aus dem Jahr 1945 kommt
auch deshalb einige Bedeutung zu, weil
Arnold Zweig keine Autobiographie
hinterlassen hat, aus der Auskunft über

seine schlesischen Jahre eingeholt werden könnte.
In „Die Festungen meiner Jugend“
erhält man sie:
Die kleine Festung Glogau, in der ich
geboren wurde, lag mit ihren grauen
und roten Mauern überaus friedlich
an beiden Ufern der Oder, und wenn
sie von Soldaten wimmelte, war das
nur der natürliche Ausdruck des
preußischen Staates, dessen Wachstum
durch Krieg und wieder Krieg in der
Geschichtsstunde als der natürliche
Prozeß geschildert wurde, mit welchem
der Staat seinen Weg macht. (…) Und die
Oderbrücke, in deren Nähe ich geboren
wurde – welch ein abenteuerliches
Gebälk trug sie in der Mitte, weil sie
doch aufgezogen werden mußte, um die
Flußdampfer durchzulassen, die auf dem
breiten ruhig strö- menden Oderfluß
Reihen von Schleppkähnen stromauf
zogen, damit sie in Oberschlesien mit
Kohle beladen, nach Stettin zurückkehren konnten.
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Damals war kindliche „Soldatenromantik“, was Jahrzehnte später in einem
der ersten Romane über den 1. Weltkrieg mit dem Titel „Der Streit um den
Sergeanten Grischa“ in Kritik an eben
jenem preußischen Militarismus umschlug, dessen preußische Erscheinungsform hier in seinen baulichen Manifestationen als Zeugnis von „Wachstum
durch Krieg“ den Knaben von einst begeistert hatte, so wie die Kirchen durch
ihre bloße Existenz schon ein Gefühl der
Zugehörigkeit entstehen lassen konnten,
obwohl die Familie Zweig ihren religiösen Riten an anderer Stelle nachging. In
welchem Maß der Knabe einem Trugbild
erlag, wird durch die Schlusssätze des
Glogau-Kapitels angezeigt:
Ach, wir ahnten damals nicht, daß die
moderne Gesellschaft auf tönernen Füßen errichtet war, dort, wo das Volk von
der wirklichen Lenkung der Geschichte
durch das „geschichtliche Wachstum der
Staatsgewalt“ von wirklicher Selbstregierung ausgeschlossen war.
Mit diesen Anfangssätzen seines Textes gibt Zweig zu Protokoll, dass es dieser
„Dämon der Geschichte“ gewesen ist,
der ihn dazu brachte, noch einmal in seine Jugendjahre einzutauchen:
Wer hätte je geglaubt, daß sie noch
einmal in einem modernen Kriegsbericht
auftauchen würden, die unbefestigten
und befestigten Städte, in denen meine
Kindheit und Jugend sich abspielte? Aber
der Dämon der Geschichte läßt seiner
nicht spotten.

Und schon mit dem nächsten Satz
meldete sich beim Zeitungsleser im britischen Mandatsgebiet unüberhörbar
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die Erzählerstimme des Romanciers, der
vom „großen Krieg der weißen Männer“
handelt:
Der vorige Krieg warf Deutschland
auf den Stand vor der Reichsgründung
zurück, weil das Unrecht, der
Friedensbruch, die Abschleifung der
Kulturkruste durch die Ereignisse
von 1914 zwischen Sarajewo und der
Kriegserklärung noch immerhin
im Maßstab dessen blieben, was das
neunzehnte Jahrhundert an politischen
Verschwörungen und Überfällen
schon erlebt hatte. Diesmal aber –
welch ein Abstand! Bis in die Steinzeit
muß man zurückgreifen, um die
Vernichtung unserer Zivilisation zu
verstehen, die 1933 mit der Einrichtung
der Konzentrationslager und der
Austreibung aller Ideale von Humanität,
Gerechtigkeit und Wahrheitsliebe aus der
deutschen Öffentlichkeit einsetzte.

Daß sich der Emigrant von diesen
politischen Ereignissen so betroffen
sah, als lebte er noch in den nun militärisch umkämpften schlesischen Städten, verrät die Überleitung, mit der die
Vaterstadt als eine jener Festungsstädte
in den Rückspiegel seiner Erinnerungen
tritt. Dort in der Festungsstadt Glogau
wurde Zweig am 10. November 1887
als Sohn eines Sattlermeisters geboren.
Über die nachfolgende Station seines
Lebens heißt es eingangs, daß sie „damals stolz darauf war, niemals ihre Juden ausgetrieben zu haben“, die „nagelneue Kolonialstadt Kattowitz“ nämlich,
in die ihn „das zweite Jahrzehnt meiner
Jugend“ führte:
Kattowitz war ursprünglich ein
Eisenhammer, gelegen zwischen
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den Erzgruben der Grafen von
Donnersmarck und den Wäldern
der Fürsten von Pleß und der Herren
von Thiele-Winkler. Bevölkert wurde
Kattowitz der Mehrheit nach von
polnisch sprechenden katholischen
Arbeitern, deren Sprache aber, das
sogenannte Wasserpolnisch, stark
von tschechischen und deutschen
Elementen durchsetzt war, von jüdischen
Kaufleuten und von einer deutschen,
meist protestantischen Beamtenschaft.
(…) Sie empfand sich gelegen mitten
zwischen Wien und Berlin, den beiden
Zentren mitteleuropäischen Geistes
gleich nahe, und ignorierte alles, was
zwischen ihnen noch an wichtigen
Plätzen an der Eisenbahn lag, zum
Beispiel die Provinzhauptstadt Breslau.

In dieser Stadt, in die der Sattlermeister Adolf Zweig übergesiedelt war,
spielte er außerhalb seines Berufslebens
noch eine andere wichtigere Rolle. Er
war Mitbegründer der Kattowitzer Ortsgruppe der zionistischen Bewegung und
ebenso jüdischer Handwerksvereine in
Kattowitz. Dort, wo die Zweigs 1896 angelangt waren, besuchte der Sattlersohn
die städtische Realschule und spätere
Oberschule. Hier öffnete sich ihm, über
den damals üblichen Schulstoff hinaus
schon Shakespeares Werk in einem Band,
so daß er 1919 sagen konnte:
Entscheidende Jugenderlebnisse:
mein Judentum; Bach; Beethoven;
Shakespeare. Viel später: Nietzsche und
Goethe. (Ursprünglich bin ich vielleicht
Musiker, nämlich Dirigent.)

An das politische und literarische
Zeitgeschehen führten ihn nicht von
ungefähr zwei namhafte Literaten heran,

die sich mit ihren Zeitschriften nachhaltig Gehör bei ihm verschaffen konnten:
In der Tat kamen die Wiener und
Berliner Zeitungen und Zeitschriften
ziemlich gleichzeitig nach Kattowitz,
und der Einfluß von Karl Kraus kreuzte
sich mit dem Maximilian Hardens
und Siegfried Jacobsohns in unseren
Gehirnen.

Auch die Namen der in dieser Stadt
lebenden Schriftsteller und Künstler lassen sich hören:
Der Maler und Dichter Ludwig Meidner,
der Dichter Arnold Ulitz, der bei
Langemarck gefallene Dichter und
Philologe Rudolf Clemens bildeten die
Kerntruppe einer Zeitschrift, die wir,
schon Studenten, alle zwei Monate in
Kattowitz erscheinen ließen und um
die sich mehrere junge Begabungen
philosophischer und wissenschaftlicher
Art verdient machten. Unser geistiges
Rendezvous fand statt in der kleinen
Buchhandlung unseres Freundes Georg
Hirsch – vor nicht langer Zeit in einem
Lager in Polen umgekommen -, und
wenn der furchtbare Zusammenbruch
vollendet sein wird, werden die nach
Palästina Geretteten Ausschau halten,
wer von den damaligen „Gästen“ noch
am Tisch des Lebens weiterspeist.

Zwei Namen dürfen als Mitstreiter
an dieser Zeitschrift nicht ausgespart
bleiben: die der Brüder Jakob und Franz
Hacks, nicht zuletzt deshalb, weil ein
namhafter Dramatiker namens Peter,
der in Breslau geboren wurde, ebenfalls
diesen Namen trug.
Das dritte Kapitel in „Die Festungen
meiner Jugend“ beginnt mit der Nennung gleich dreier Städte:
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Im dritten Jahrzehnt meines Lebens
aber geschah es, daß von den Städten,
die jetzt im Heeresbericht füllen, drei
eine wichtige Rolle spielten: Breslau,
Frankfurt und Küstrin.

In diesem Jahrzehnt erscheint die anfangs nur als „Provinzhauptstadt“ wahrgenommene Stadt an der Oder in einem
anderen Licht: als Universitätsstadt nämlich.
Mein erstes Semester studierte ich in der
schönen alten Kirchen- und Oderstadt
Breslau und lernte Architektur und
Mittelalter sehen und empfinden.
Von der frühen Backsteingotik des
mächtig aufgetürmten Domes bis zum
geschwungenen und reichen Barock der
Bischofspaläste auf der Dominsel – welch
ein ununterbrochener Niederschlag
kulturellen Werdens im Austausch
zwischen Westen und Osten! Was für eine
Schulung ging für einen angehenden
Erzähler und Prosaisten allein von der
Fassade und den gegliederten Massen des
Rathauses aus, das die Größe einer alten
Handelsstadt würdig repräsentierte. Ja,
in Breslau begann ich zu schreiben. (…)
Die Stadt Breslau war ein Haupttor des
Austausches zwischen der polnischen
und der deutschen Welt, und der Einfluß
von München und Dresden kreuzte sich
dort mit dem von Warschau und selbst
Budapest.

Gleichsam als Beweis dafür zählte
Zweig auch hier namhafte Persönlichkeiten auf, die aus dieser Stadt kamen oder
dort lebten: Ferdinand Lassalle, Alfred
Kerr und Emil Ludwig. Auch Bernhard
Schottländer, ein „Redakteur der führenden sozialistischen Zeitung“ gehört
in diese Namensreihe, von dem Zweig
zu berichten weiß, daß knapp ein Jahr
darauf (1920, K. Sch.) „(…) der Körper
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dieses Bernhard Schottländer hinabgeschwommen (kam), erschossen von
Freikorps während des Kapp-Putsches.
Er hatte ein Bändchen Hölderlin in der
Tasche, als man ihn herausfischte …“
Auch hierbei war der „Dämon der
Geschichte“ bösartig im Spiel. Denn:
die Banden, die ihn und andere
Häftlinge töteten, trugen den Namen
jenes Hauptmanns Aulock, der sich
inzwischen während der Schlacht in der
Normandie durch die völlig sinnlose
Verteidigung von Saint-Molo einen
Weltnamen gemacht hat.

Die schlesische Universitätsstadt, in
der Zweig 1907 seine Studienjahre begann, folgten fünf weitere nach, wo der
angehende Schriftsteller mehrere Disziplinen studierte: Germanistik, moderne
Sprachen, Philosophie, Kunstgeschichte
und Psychologie. Eberhard Hilscher teilte er 1962 in einem Brief mit:
Im ersten Semester 1919 ging ich noch
einmal nach Tübingen und studierte
Literaturgeschichte und Soziologie.

Auf dem akademischen Ausbildungsweg dorthin frequentierte Zweig
in den Jahren zuvor noch München,
Berlin, Göttingen und Rostock, wobei
er sich mehr und mehr zum Schriftsteller berufen fühlte und seine Erlebnisse
wiederum in einem 1912 entstandenen
„Roman-Fragment“ liegen blieben (Teile
davon wurden in die später entstandene
Tatra-Novelle „Über den Nebeln“ aufgenommen). Auf seiner Publikationsliste
standen nun schon so gültige Prosawerke
wie „Die Novellen um Claudia“ (1912)
und die Tragödien „Abigal und Nabal“
(bei Ernst Rowohlt) und „Ritualmord in
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Ungarn“, eine „Jüdische Tragödie“, 1914
im Hyperion Verlag erschienen, unter
dem veränderten Titel „Die Sendung Semaels“ 1918 im Verlag von Kurt Wolff in
Leipzig noch einmal.
Die letzte Festungsstadt, an die Zweig
sich erinnerte, heißt Küstrin, berüchtigt
durch die Hinrichtung eines Mannes
Namens Katte, mittels deren einst der
preußische Soldatenkönig seinen Sohn
Friedrich Mores lehrte.
Ihr begegnete er mit einem Seitenblick zurück auf das Kriegsschicksal seiner ersten Universitätsstadt:
Und während nun die Rote Armee
das alte Breslau mit seinen Brücken
und hinausgeschobenen Forts
umzingelt und mit jener strategischen
Meisterschaft, die Churchill schon am
alten russischen Generalstab rühmte,
die modernsten Kriegsmittel erfolgreich
paart – während dieser letzten Phase der
Eroberung Schlesiens tauchen noch drei
Silhouetten auf von Städten, die mir
unvergeßlich bleiben werden, auch wenn
sie sich mittlerweile in Trümmerhaufen
verwandeln sollten. Das erste ist die
Lagerfestung Küstrin, in der ich zum
erstenmal mit einer Kompanie aus
deutschen Arbeitern, Kleinbürgern,
Angestellten und Studenten im
Gleichschritt durch die Straßen zog,
in grauer plumper Uniform und voll
Überzeugung, daß es notwendig sei,
diesen Krieg nicht von außen zu sehen,
sondern mitten drin zu stecken und
umgeformt zu werden durch die innige
Berührung mit der Mühsal des Lebens,
den Sorgen und Hoffnungen der Massen,
dem Geruch und Licht der Landschaft
und der Straßen Küstrins.

Es ist der Ort, an dem auch Zweig
vom „Dämon der Geschichte“ geschlagen wurde, als er sich im Sommer 1914

freiwillig zum Kriegsdienst meldete und
gen Westen mit nach Frankreich ziehen
durfte, dorthin, wo er nahe Verdun jene
Erfahrungen machten konnte, die Jahre
später den Roman „Erziehung vor Verdun“ möglich werden ließen.
Von solch einer Sicht auf den 1. Weltkrieg war der Freiwillige, der Jahre später in „Ober Ost“ als Schreiber diente,
noch weit entfernt. Er wollte, wie er
es beim Ausdrucken aus der Festung
Küstrin erlebte, zum „Volk“ gehören
und – wie nicht wenige andere deutsche
Schriftsteller – der „machtgeschützten
Innerlichkeit“ entkommen, in der sie
in der Vorkriegszeit gelebt hatten und
nun ihre Zugehörigkeit zu Kaiser, Volk
und Vaterland damit unter Beweis stellen wollten, dass sie wie Arnold Zweig
in „Judenzählung vor Verdun“ die Opfer vorzeigten, die sie dafür brachten:
Es sind die auf dem Schlachtfeld gefallene Krieger jüdischer Herkunft, deren
Zweig gedenkt.
Mit diesem Ur-Erlebnis – von späteren Historikern die „Mutterkatastrophe
des 20. Jahrhundert genannt“ – wuchs
Zweig im Verlaufe mehrer Jahrzehnte
zu, was er den „großen Krieg der weißen
Männer“ nannte.
Auch in den Nachkriegsjahren blieben die inzwischen zu Polen gehörenden
Städte seiner Jugend weiter in Zweigs
Blickfeld, aus überpersönlich-politischen Gründen und aus privat-familien
geschichtlichen. Drei dieser publizistischen Arbeiten erschienen dann auch
nicht zufällig in polnischen Blättern:
„Zum Aufstand des Warschauer Gettos“
1962 in „Folks Sztyme“ in Warschau,
„Gefährliche Nachbarschaft entgiftet“
1960 in „Życie Literackie“ und „Gruß an
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Polen“ 1964 in der Zeitschrift „Przyjaźń“
in Warschau. In „Ungefährliche Nachbarschaft entgiftet“ sind die beiden genannten Aspekte am deutlichsten:
Im Sommer 1948 kehrte ich nach Europa
zurück aus dem palästinensischen
Mandatsgebiet des Völkerbundes,
unmittelbar nachdem es sich in den
Staat Israel verwandelt hatte, (…) und
meine Schwester Ruth hatte in einem
ihrer letzten Briefe, die mich in Haifa
erreichten, darum gebeten, falls ich
nach Deutschland zurückkehre, von der
polnischen Regierung die Erlaubnis zu
bekommen, die Gräber unserer Eltern
aufzusuchen und zu photographieren,
die sich auf dem jüdischen Friedhof in
Kattowitze/Oberschlesien befanden.
Meine Eltern hatten das Glück gehabt,
wie man sich heute ausdrücken muß,
ihr Leben noch vor dem Jahre 1933
zu beenden. Ihre Gräber waren durch
würdige Grabsteine aus Porphyr
gekennzeichnet worden.

Als Zweig 1949 nach den GoetheFeierlichkeiten in Warschau, an denen
er teilgenommen hatte, die Möglichkeit
bekam, diesen Wunsch seiner Schwester
wahr werden zu lassen, suchte er vergeblich nach diesen Gräbern und musste sich
nun selbst einen Reim darauf machen,
wohin deren Grabsteine entschwunden
waren:
Wahrscheinlich hatte man sie zu
Schrotter zerschlagen, um die Straßen
für Panzer gangbar zu machen, jenen
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Panzern, die als Auftakt des zweiten
Weltkriegs am 1. September 1939 die
Landschaften Polens überrannten.
Wie sich das abspielte, berichtet der
ausgezeichnete Roman „September“
von Jerzy Putrament, der auch
deutschen Lesern in einer vortrefflichen
Übersetzung zugänglich ist. (…) Wo und
wie dieses Verschwinden (gemeint ist jetzt
die „Jüdische Gemeinde von Kattowitz“,
K. Sch.) organisiert wurde, hatte ich beim
Besuch von Birkenau und Auschwitz zur
Kenntnis genommen, in Augenblicken,
zutiefst entsetzt von dem Rücksturz in
die Barbarei, die mit dem deutschen
Namen aufs schrecklichste verbunden
ist und geschichtlich in ehernen Lettern
verbunden bleibt.

Zweig beschloss seinen Beitrag mit
der schon wieder fragilen Gewissheit:
Heute stehen wir am Beginn einer neuen
weltgeschichtlichen Epoche, welche
das politische Mittel Krieg in abgelebte
Jahrzehnte verweisen wird, weil zugleich
mit der Technik des Menschen auch seine
Einsicht in das gewachsen ist, was der
Existenz des Menschen auf der Erde Sinn
verleiht.

Literaturnachweise:
Arnold Zweig: Essay. Zweiter Band. Aufsätze
zu Krieg und Frieden, Berlin und Weimar
1967
Georg Wenzel (Hg.): Arnold Zweig 1887–
1968. Leben und Werk in Dokumenten
und Bildern. Mit unveröffentlichten Manuskripten und Briefen aus dem Nachlaß,
Berlin und Weimar 1978

Artykuły

Iwona Stępień

Czesław Miłosz w Dzienniku Jana
Lechonia
W Dzienniku1 Lechonia ważne miejsce zajmują notatki na temat różnych postaci
– znajomych, przyjaciół, osób powszechnie znanych. Sposób kreowania tych
dziennikowych wizerunków jest zróżnicowany, zależy od stopnia zażyłości
z opisywaną osobą, pozycji towarzyskiej,
przynależności do danej formacji kulturowej, wzajemnych kontaktów. Nie bez
znaczenia są, rzecz jasna, osobiste sympatie czy antypatie, jakie autor dziennika
przy tej okazji ujawnia. Mamy tu zatem
do czynienia z eksponowaniem istotnej
więzi pomiędzy pisarzem a światem, także światem wartości, światem kultury.
Jedną z postaci, jaka wyłania się
z Lechoniowych zapisków, jest Czesław
Miłosz. Obaj kształtowali się w okresie
Dwudziestolecia międzywojennego, ale
należeli do programowo przeciwstawnych grup poetyckich tego czasu, a przede
wszystkich do różnych generacji. Kiedy
Miłosz – żagarysta debiutuje w 1933 roku
Poematem o czasie zastygłym, Lechoń - skamandryta ma już za sobą spektakularny
debiut poetycki, jakim był wydany w 1920

1
J. Lechoń, Dziennik t.1 1949-1950, Dziennik t.2
1951-1952, Dziennik t.3 1953-1956, opr. R. Loth, Warszawa 1992. W artykule cytaty pochodzące z tego wydania Dziennika oznaczam w tekście, podając w nawiasie
numer tomu i stronę.

Karmazynowy poemat2. Przebywa on w latach trzydziestych w Paryżu, gdzie pełnił
funkcję attaché kulturalnego. Poeci spotykają się w stolicy Francji, co potwierdza
dedykacja w Księdze Gości Lechonia: „Skończonemu” poecie hołd od szczeniaka – Czesław
Miłosz 29/VI 19353. Wpis dedykacyjny ma
wydźwięk dwuznaczny. Określa istotę
relacji między twórcami. Z jednej strony
potwierdza szacunek Miłosza dla starszego od siebie poety, z drugiej zaś epitet
skończony konotuje jego ironiczny stosunek do Lechonia.
Punktem stycznym w biografiach
obydwu poetów okazuje się pobyt w Stanach Zjednoczonych. Lechoń przebywa
w Ameryce na emigracji od początku lat
czterdziestych, ginie tam śmiercią samobójczą w 1956 roku. Pobyt Miłosza w Stanach Zjednoczonych dzieli się na dwa
okresy. Pierwszy przypada na lata służby
dyplomatycznej w reżymowej ambasadzie waszyngtońskiej (1946-1949), drugi
okres rozpoczyna się już po śmierci Lechonia, od 1960 r. Wtedy autor Trzech zim
został zaproszony na wykłady literatury
polskiej na uniwersytecie w Kalifornii

2
J. Kwiatkowski, Literatura Dwudziestolecia, Warszawa 1990, s. 161, 46.
3
Księga gości Jana Lechonia, opr. B. Dorosz, Toruń
1999, s. 42.
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w Berkeley4. Miłosz, po doświadczeniach
pracy w charakterze attaché kulturalnego w ambasadzie w Waszyngtonie i ambasadzie paryskiej w latach 1950–1951,
wybiera status emigranta5. Warszawa dla
obydwu poetów stanowiła miejsce młodzieńczej działalności literackiej, Paryż
okazuje się obszarem realizacji ambicji
dyplomatycznych, w Ameryce z kolei
przeżywają – każdy na swój sposób - doświadczenie emigracyjności. Obaj tworzyli literaturę diarystyczną na emigracji.
Lechoń w latach 1949-1956 pisał Dziennik,
wydany po raz pierwszy w Londynie w latach 1967-1973, Rok myśliwego6 to diariusz
Miłosza prowadzony od 1 sierpnia 1987
do 31 lipca 1988 r.
W Dzienniku Lechonia, podejmującym
próbę odtworzenia klimatu przedwojennej Warszawy, Miłosz zostaje przywołany
w notacji: Wciąż nowe smaki, psikusy i wspomnienia – wśród dedykacji mojej ocalonej biblioteki. Dedykacje Kruczkowskiego, Przybosia,
Miłosza (t.2, s. 308). Pojawia się on jako
postać uosabiająca przechodzącą w przeszłość historię Dwudziestolecia. Lechoń
jednak nie przywołuje go w swoich wspomnieniach tak, jak wspominał swoich
rówieśników, poetów z kręgu Skamandra, przyjaciół. Sam Miłosz tak pisał po
latach o autorze Karmazynowego poematu:
Ależ Lechoń głupi nie był! Najzjadliwszy dowcip, postrach warszawskiej kawiarni! I wśród
intelektualnych markiz brylował! I w tych salonach wydobytych ambasadach był podziwiany,
4
M. Stępień, Czesława Miłosza odkrywanie Ameryki,
[w:] Tenże, Dalekie drogi literatury polskiej (szkice o literaturze emigracyjnej), Kraków 1989, s. 303.
5
M. Danilewicz-Zielińska, Szkice o literaturze emigracyjnej półwiecza 1939-1989, Wrocław 1999, s. 197.
6
Cz. Miłosz, Rok myśliwego, Kraków 1991. Cytaty
pochodzące z tego wydania diariusza oznaczam w tekście, podając w nawiasie tytuł i stronę.
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dokąd by nawet nie wpuszczono mnie, prostaka
z Wilna7! Autora Zniewolonego umysłu raził
snobizm Lechonia, którego doświadczył
bezpośrednio na wspólnym śniadaniu
w Paryżu8. Fakt ten z kolei sam Lechoń
pomija milczeniem w swoim diariuszu.
Może ono sugerować chłód czy niechęć,
mającą swe źródło w odmienności poglądów estetycznych. Autor Roku myśliwego
pisał na temat swoich preferencji literackich: Nie potrafiłbym odtworzyć moich lektur
[...]. W poezji był to Leopold Staff i Skamander, czyli „A wiosną niechaj wiosnę, nie Polskę
zobaczę.” Skąd wziął się mój spór z literacką
konfraternią? Bo nie ulegało wtedy wątpliwości, że największym poetą jest Tuwim, mieli też
zwolenników Słonimski i Lechoń, ja natomiast
zakochałem się w poezji Iwaszkiewicza, co uchodziło za dziwactwo (Rok myśliwego, s. 177).
Prymarna rola formacji Skamandra
i jej wpływ na kulturę przedwojennej
Warszawy oraz na kształtowanie gustów
literackich były niezaprzeczalne. Miłosz
wskazuje, że Lechoń był przede wszystkim reprezentantem grupy i to raczej
pod jej adresem formułuje zarzuty: Nie,
Lechoń w „Dzienniku” jest ograniczony nie
swoim własnym, przyrodzonym ograniczeniem,
ale ograniczeniem swojej struktury czy formacji
(Duże cienie, s. 28-29) - dostrzegając przy
tym kontynuację owej formacji w życiu
emigracyjnym (Rok myśliwego, s. 159). Autor Arii z kurantem Miłosza całkowicie
dyskredytuje: Odróżniam Miłosza od poetów,
którzy coś naprawdę własnego stworzyli. Halina
Wierzyńska i Fela Kranc powiedziały mi dziś,
że jest to „ktoś”. Nie chcę się kłócić, ale właśnie
myślę, że jest to „nikt” (t.1, s. 263). Tak rady7
Cz. Miłosz, Duże cienie, „Kultura” Paryż nr 10/30
1 październik 1972, s. 28-29.
8
zob. A. Fiut, Czesława Miłosza autoportret przekorny,
Kraków 1994, s. 291.
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kalna opinia autora Dziennika na temat
twórczości Miłosza, zdradzająca wyraźną niechęć do poety, prowadzi do degradowania jego twórczej osobowości: Czy
ci ludzie powariowali? Czy naprawdę wierzą,
że po dwudziestu latach ktoś będzie czytał [...]
Miłosza? (t.2, s. 21). Takie pytania, prowadzące do całkowitej dyskredytacji twórczości autora Zniewolonego umysłu, Lechoń
mnoży, posługując się argumentacją bez
podbudowy merytorycznej: Jeżeli Miłosz
dotąd nie napisał arcydzieła, to nie znaczy, że
go napisze po pięćdziesięciu latach. Można być
niemalże pewnym, że go nie napisze nigdy (t.2,
s. 335).W świetle tych opinii Lechoń jawi
się jako krytyk daleki od obiektywizmu.
Wystarczy zresztą sięgnąć do pamiętników Lechonia – pisze Miłosz – który nie rozumiał mojej
poezji ani w ząb. Jeżeli nie rozumiał Lechoń, to
co mówić o innych czytelnikach wychowanych na
rymowanej, melodyjnej poezji Skamandra9.
Lechoń wydaje się być uprzedzony do
twórczości Miłosza, której nie starał się
zgłębić i rozumieć. Na przyczynę takiego
stanu rzeczy wskazuje Miłosz: Wspomniałem o Lechoniu, którego znałem, ale z którym
jakiekolwiek porozumienie czy dyskusja były
właściwie niemożliwe. Uważam Lechonia za
bardzo wybitnego poetę, i staram się pojąć jego
straszliwe męki, które przechodził w Nowym
Jorku, ale porozumienia właściwie żadnego nie
było między nami ani wtedy, ani teraz – to zupełnie inne światy. I sięgając do moich pism i do
pism Lechonia można stwierdzić, dlaczego dwaj
poeci polscy, co prawda należący do różnych pokoleń, okazali się tak różni i należący do tak
zupełnie innych formacji umysłowych (Ulizane
„Wiadomości”, s. 140).

Według tej argumentacji, brak wzajemnego porozumienia i możliwości
podjęcia merytorycznego dialogu wiąże
się z odmiennością poglądów estetycznych i ideowych poetów. Miłosz wybiera
status emigranta dopiero w 1951 roku,
po sześcioletniej służbie dyplomatycznej PRL-u (Szkice o literaturze emigracyjnej,
s. 205). Wydarzenie to skomentowała
pozostająca w Warszawie Maria Dąbrowska: Ten numer [„Kultury”] pełen jest Miłosza. Ma kłopoty, bo nie tylko Ameryka nie chce
go do siebie puścić, ale i emigracja polska nie chce
mu wybaczyć, że po sześciu blisko latach służby
rządowej „warszawskiej” raptem „wybrał wolność”. Za te sześć lat musi płacić i płaci mówiąc
w radiu amerykańskim o nieznośnym życiu
w kraju, choć tego życia wcale nie zna10. Postawa Miłosza wzbudzała niechęć zarówno
w komunistycznej Polsce, jak również
w środowisku emigracyjnym w Nowym
Jorku i Londynie - mowa o emigrantach
skupionych wokół „Wiadomości” Mieczysława Grydzewskiego. Propagowali
oni postawę emigracji bezkompromisowej, która istotę swej działalności upatrywała w oderwaniu od ugodowej polityki Kraju (Szkice o literaturze emigracyjnej, s.
382). Niezgoda na przyjęcie pojałtańskiego porządku (traktowanego jako kolejny
rozbiór Polski) stała się podstawą przyjęcia postawy emigrantów niezłomnych11.
Należał do nich m.in. Lechoń, który
niezwykle żywo i emocjonalnie reagował
na postawę Miłosza w swoim Dzienniku:
Bardzo nieprzyjemna rozmowa z Erdmanami.
Udając naiwnych mówią oni: „My nie wiemy,
co Miłosz miał na myśli”. Jak to nie wiedzą?

Cz. Miłosz, Ulizane „Wiadomości” [w:] „Wiadomości” i okolice. Szkice i wspomnienia T.2, red. M. Supruniuk,
Toruń 1996, s. 139.

10
M. Dąbrowska, Dzienniki 1951-1957, wstęp
i przypisy T. Drewnowski, Warszawa 1988, s. 69.
11
zob. I. Opacki, Jan Lechoń, [w:] Literatura emigracyjna
1939-1989 T.1, red. J. Garliński, Katowice 1994, s. 33.

9
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Rozważania literackie
Mówię im, że miał na myśli pieniądze. Na co
oni: „Skąd Pan wie”? Stąd, że istnieje intuicja
i jako pisarz myślę, że ją posiadam. „Ja uważam, mówi Erdmanowa, że nie można używać
takich argumentów, jak pieniądze”. I dodaje:
„Przecież jest zupełnie możliwe, że Miłoszowi podobało się dużo rzeczy w Polsce - np. uniwersytety
zapełnione młodzieżą robotniczą”. Czyli, że Bezpieka, mordowanie ludzi. Rosyjskie wojska, pogrom kultury - to jest nic, to są drobiazgi, których
taki Miłosz mógł nie zauważyć. Ohydne (t.2, s.
140). Przytoczony w dzienniku dialog służy przede wszystkim wyrażeniu własnego
zdania na temat działalności Miłosza.
Poetyka dwugłosu uwydatnia także antagonizmy wśród polskiej emigracji.
Lechoń przyjmuje ton oskarżycielski,
formułuje zarzuty pod adresem konformizmu Miłosza, zestawiając jego postawę z losem innych: Miłosz brał reżymowe
pieniądze wtedy, kiedy rozstrzeliwano najlepszych
Polaków i jeszcze teraz urąga i daje moralne nauki emigracji. Rajchman, Matuszewski umarli
skrzywdzeni jeden na progu biedy, a drugi po latach całych konania w nędzy. I „Kultura”, i jej
redaktorzy - moraliści nawet tego nie dostrzegli.
Nawet nie dostrzegli, że Rajchman umarł (t.2,
s. 192). Portret Miłosza jest niepochlebny, w świetle tych zapisków jawi się jako
człowiek obojętny na niedolę polskich
emigrantów: Miłosz tymczasem bynajmniej do
Kraju nie wrócił, ograniczając związek z nim do
pobierania pieniędzy z Warszawy (t.2, s. 266).
Lechoń oskarża autora Zniewolonego umysłu o hipokryzję, którą dostrzega w stanowisku ideologicznym „Kultury”, z którą
sympatyzował Miłosz. Autor Dziennika
daje wyraz swojej antypatii wobec pisma
Jerzego Giedroycia, jak również niechęci
osobistej wobec pisarzy tam publikujących: W „Kulturze” znowu wypociny dziesięciorzędnych poetów na temat przeżycia się Ska-
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mandra ideologów rzekomo nowej poezji. Ani
mi wypada z tym polemizować, ani nie chcę.
Ale uważam naprawdę, że Miłosz jest talentem trzeciej klasy, że Sułkowski pisze ciągle ten
sam mglisty wiersz – a o reszcie ideologów nie
warto mówić (t.3, s. 218). Portret Miłosza
wyłaniający się z dziennikowych zapisów
jest niepełny i nieobiektywny. Przyczyną
niechęci diarysty do poety jest postawa
ideologiczna, zupełnie nieprzystająca
do poglądów skamandryty. Ta krytyczna postawa przysłania ludzki wymiar
osobowości Miłosza. Autor diariusza jej
nie dostrzega, daje przede wszystkim wyraz swoim emocjom skupia się bowiem
na swoich emocjach i sądach: I Miłosz
ma czelność udawać, że dopiero teraz zorientował się, że jest spętany (t.2, s. 188); Rozmowa
o Miłoszu, która doprowadziła mnie do dzikiej
furii, tak, że jeszcze teraz cały kipię (t.2, s. 192);
Miłosz w swoim „Ketmanie”, drukowanym
oczywiście w „Kulturze” robi obrzydliwą woltę
(t.2, s. 266); Artykuł o Miłoszu w „Lif’ie”naturalnie inspirowany przez Polaków. Rzygać
mi się chce na myśl, że na to wyzyskują oni stosunki z takim pisarzem (t.2, s. 385). Lechoń
w Dzienniku nie przebiera w słowach, posługuje się wulgaryzmami, podobnie jak
w zapiskach listownych kierowanych do
Grydzewskiego: Przecież Miłosz jest to rzadkie gówno, a „Stara cegielnia” – stary klozet.12
Dostrzec tu można eskalację niechęci
Lechonia do Miłosza - nie tylko jako do
poety, ale i człowieka: Jeżeli Miłosz ma w sobie odrobinę uczciwości, powinien się powiesić,
a w każdym razie pójść do fizycznej pracy, aby
dowieść, że jest „z ludem” (L, t.1, s. 460).
12
Mieczysław Grydzewski, Jan Lechoń, Listy 19231956 t.1 – t.2, opr. B. Dorosz, Warszawa 2006, s. 173.
Cytaty pochodzące z tego wydania listów oznaczam
w tekście, podając w nawiasie dużą literę L, nr tomu
i stronę.

Iwona Stępień: Czesław Miłosz w Dzienniku Jana Lechonia
Stawiając Miłosza wyłącznie w negatywnym świetle, Lechoń prezentuje i samego siebie; jego skrajne, często niesprawiedliwe sądy ujawnią brak empatii,
pochopną ocenę postawy, której motywów (jak wynika z Dziennika) nie starał
się poznać ani zrozumieć. Pomija nawet
milczeniem w Dzienniku ważny gest Miłosza. Autor Roku myśliwego wspomina:
W 1946 roku odwiedziłem w nowojorskim szpitalu Lechonia, którego znałem z Paryża i którego
nie lubiłem, ale należał mu się szacunek jako
jednemu z mistrzów mej młodości, a podobno
był chory na raka. Tenże jednak Lechoń odnosił
się do mnie w swoich pismach raczej pogardliwie (Rok myśliwego, s. 159). Miłosz, mimo
pełnego rezerwy stosunku do Lechonia,
wyraża należny mu szacunek, traktując
go jako poetę swojej młodości. Szczerość
tego wyznania stoi jednak w wyraźnej
opozycji z Traktatem poetyckim, w którym
autor z dystansem, a nawet ironią odnosi
się do politycznej emigracji, którą reprezentował Lechoń. Jednocześnie przekreślał znaczenie poezji Lechonia powstałej
w późniejszym okresie jego życia, na emigracji (Dalekie drogi literatury polskiej, s. 353).
Autor Dziennika w sposób lakoniczny,
ale przychylny recenzuje wczesną twórczość żagarysty: Mimo to uważałem jego tom
[Krzysztofa Baczyńskiego] za piękną zapowiedź jak […] pierwszy zbiór Miłosza (t.3, s.
689) - zaprzecza jednak temu w liście do
Grydzewskiego: Czytałem „Trzy zimy” Miłosza, które kiedyś wydały mi się dobre. „Gówno”, jak powiedział Or-Ot w czasie ekshumacji
(L, t.2, s. 118).
Odbiór twórczości Miłosza w realiach
emigracyjnych jest zgoła odmienny od

wcześniejszego, co potwierdzają i inne
wypowiedzi: Artykuł Miłosza o Czechowiczu
w „Kulturze” to, jeśli można tak powiedzieć,
Himalaje małości (t.3, s. 431). Emocjonalne
zacięcie Lechonia ustępuje miejsca stonowanej, analitycznej krytyce: Sylwetki
czterech pisarzy w „Zniewolonym umyśle” –
wspaniałe, określenie „europejski” świetnie przystaje do tego Miłosza, który jest tak bardzo niepolski. Jest to arcydzieło analizy psychologicznej,
która nie jest psychoanalizą, przy czym styl, […]
naprawdę robi wrażenie ukrywanego bogactwa.
Ale przeczytawszy to wszystko robi się zimno
na sercu, podziwia się tego Miłosza, ale zarazem ma się dla niego prawie litość – albo strach
przed nim. Ta inteligencja jest jak nóż ostra, ale
też jak nóż zimna i okrutna. Myśli się sobie,
czy on się kiedyś popłacze, rozryczy właśnie nad
sobą, czy zrozumie, że jest właściwie nieszczęśliwy, tak chroniąc ten swój talent przed wszystkimi nieszczęściami, przed wszystkim, co by mogło
właśnie zrobić z niego jego wymarzonego siebie,
tego wielkiego Miłosza (t.3, s. 843). Powyższy
zapis pojawia się pod koniec życia Lechonia. Jako jedyny stanowi próbę obiektywnej oceny Miłosza. Krytyka osobowości
twórczej Miłosza zrównoważona jest tu
z wydobyciem wartościowych aspektów
omawianego utworu. Lechoń w tym czasie być może w głębi duszy myślał o zgodzie, czego dowodzi zapis snu: Całą noc
jakieś sny o Miłoszu, tak jakby on na odległość
wzywał mnie do zgody. Tylko, że to nie był całkiem Miłosz (t. 2, s. 421).
Diarysta nie potrafił zaakceptować
postawy ideologicznej Miłosza na emigracji. Autor Zniewolonego umysłu dostrzegał z kolei „trudną emigrację” Lechonia,
choć nie do końca ją rozumiał.
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Klaus Schuhmann

Kinderschuhe aus Lublin
Am 10. August 2010 warteten Rundfunk
und Fernsehen in Deutschland mit einer
Meldung auf, die bei kundigen Lesern
sogleich ein Assoziation hervorrief: die
Erinnerung an ein Gedicht, dessen Titel
mit einem Detail der Mediennachricht
zu tun hat: in Majdanek war eine Baracke
des einstigen Vernichtungslagers abgebrannt, in denen die S c h u h e der dort
Ermordeten als Mahnmal aufbewahrt
werden. Darunter auch die von Kindern
jüdischer Herkunft.
Was an diesem Ort des Schreckens
von Deutschen an Juden vollbracht wurde, wurde freilich erst kurz vor dem Ende
oder nach dem 2. Weltkrieg aktenkundig
und auf diese Weise auch Schriftstellern
zur Kenntnis gebracht, die sich nach
1933 vor Verfolgung und Verhaftung in
Sicherheit bringen mussten: in der Emi
gration außerhalb des „Dritten Reiches“.
Johannes R. Becher gehörte zu ihnen
ebenso wie der Österreicher Theodor
Kramer, beide Lyriker, die zu Zeitzeugen
des 2. Weltkriegs schon in diesen Jah
ren geworden waren und nun erfuhren,
was auf den für Vernichtung der Juden
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bestimmten Territorien außerhalb des
„Reiches“ vor sich gegangen war.
In einem Auswahlband Kramers stehen nicht zufällig zwei Gedichte nebeneinander, die thematisch zusammen gehören: „Requiem für einen Faschisten“
und „Der Ofen von Lublin“. Im ersten
Text ist zu lesen:
So zog es dich zu ihnen, die

marschierten;
wer weiß da, wann du auf dem Marsch

ins Nichts
gewahr der Zeichen wurdest, die sie zieren?
Du liegst gefällt am Tage des Gerichts.

Das Gedicht zeigt den Ort, an dem
dieser Faschist möglicherweise zum Täter geworden ist, dessen Untaten „am
Tage des Gerichts“ gesühnt werden müssen. In einem Dreistrophen-Text ist es
nachzulesen:
Es steht ein Ofen, ein seltsamer Schacht,
ins Sandfeld gebaut, bei Lublin;
es führten die Züge bei Tag und bei Nacht
das Röstgut in Viehwagen hin.

Klaus Schuhmann: Kinderschuhe aus Lublin
Es wurden viel Menschen aus jeglichem

Land
vergast und auch noch lebendig

verbrannt
im feurigen Schacht von Lublin.
Die flattern ließen drei Jahre am Mast
Ihr Hakenkreuz über Lublin,
sie trieb beim Verscharren nicht

ängstliche Hast,
hier galt es noch Nutzen zu ziehn.
Es wurde die Asche der Knochen sortiert,
in jutene Säcke gefüllt und plombiert
als Dünger geführt aus Lublin.
Nun flattert der fünffach gezackte Stern
im Sommerwind über Lublin.
Der Schacht ist erkaltet; doch nahe und

fern
legt Schwalch auf die Länder sich hin,
und fortfrißt, solang nicht vom

Henkerbeil fällt
des letzten Schinderknechts Haupt,

an der Welt
die feurige Schmach von Lublin.

„Ofen“, „Röstgut“ und „Viehwagen“
sind Worte, die hinreichend erklären, zu
welchem Zweck dieses Lager eingerichtet
und betrieben wurde, und die nach der
Befreiung bekannt gewordene Zahl der
Toten und der dort ebenfalls zu späterer
Verwendung aufbewahrten Schuhe lassen keinen Zweifel daran, dass es sich in
Majdanek um einen Ort des Verbrechens
gehandelt hat, über den bis in die unmittelbare Gegenwart – Günther Schwarbergs Buch „Der Juwelier von Majdanek“ – geschrieben wird.
Johannes R. Becher konnte dies aus
erster Hand tun und auf die Reportage
„Das Vernichtungslager“ von Konstantin Simonow zurückgreifen, dessen Text
in der von Becher herausgegebenen Zeit
schrift „Internationale Literatur“, die in

Moskau erschien, im 10. Heft des Jahres
1944 abgedruckt wurde, begleitet von
einem Gedicht, das aus Bechers Feder
stammt: „Kinderschuhe von Lublin“.
Anders als der dreistrophige Bericht
Theodor Kramers erzählt der deutsche
Lyriker das grausame Geschehen in einer
vielstrophigen Ballade, in der die Kinder
als „Zeugen“ auftreten, gleichsam der
Nachwelt ihre Geschichte in Reim und
Metrum gesetzt reportierend:
Von all den Zeugen die geladen,
Vergeß ich auch die Zeugen nicht,
Als sie in Reihn den Saal betraten,
Erhob sich schweigend das Gericht.
Wir blicken auf die Kleinen nieder,
Ein Zug zog paarweis durch den Saal.
Es war, als tönten Kinderlieder,
Ganz leise, fern, wie ein Choral.

Nicht nur an der „Ich“ genannten
Person ist erkennbar, dass hier nicht in
der Fachsprache der Justiz gesprochen
wird. Bechers Wortwahl dieser Jahre ist
eine auratische, die wie ein „Choral“
klingen soll.
Dass er freizügig mit den Fakten umgeht und eine imaginäre Szenerie vor
dem Leser aufbaut, ist auch an den Folgestrophen zu sehen, in denen von den
Schuhen der Kinder berichtet wird:
Es war ein langer bunter Reigen,
Der durch den ganzen Saal sich schlang.
Und immer tiefer ward das Schweigen
Bei diesem Gang und Kindersang.
Voran die Kleinsten von den Kleinen,
Sie lernten jetzt erst richtig gehn,
– auch Schuhchen können lachen,

weinen –
Ward je ein solcher Zug gesehn!
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Es folgen mehrere Strophen, in denen einzelne Kinder und deren Schuhwerk beschrieben werden, endend mit
den Versen:
Zum Schluß ein Paar, ganz abgetragen,
Das macht noch immer mit, wozu?
Als hätte es noch was zu sagen,
Ein paar zerrissener Kinderschuh.

Der sich anschließende Vierzeiler
leitet, in eine Frage gekleidet, in den Gerichtsteil der Ballade über, in dem die
Zeugen zu Wort kommen und – Bechers
wichtigste Intention – die deutschen Urheber dieses Todeslagers angeklagt werden:
Ihr heimatlosen, kinderlosen,
Wer schickt euch? Wer zog euch aus?
Wo sind die Füßchen all, die bloßen?
Ließt ihr sie ohne Schuh zu Haus? …

Der Dichter ist sich sicher, dass „die
Henker wie gefesselt liegen“ werden „und
zittern vor dem Schuldbeweis“, denn:
Der Kindermord ist klar erwiesen.
Die Zeugen all bekunden ihn.
Und nie vergeß ich unter diesen
Die Kinderschuhe von Lublin.
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Obwohl durch den Brandverlust dem
moralischen Weltgericht einige Hundert
Beweisstücke fehlen werden, gibt es noch
immer ein Gedicht, auf das es zurückgreifen kann, wenn von den Schicksalen
der Kinder die Rede sein wird, die so wie
in Lublin zu Tode gebracht wurden. Es
könnte den Platz der verbrannten Schuhe einnehmen.
Ob der Weg jener Kinder, die Brecht
in seinem Gedicht „Kinderkreuzzug“,
das 1942 in „The German American“ in
New York zum ersten Mal gedruckt wurde, in eines dieser Lager führen wird, las
sen die Schlussstrophen offen, in denen
es heißt:
In Polen, in jenem Januar,
Wurde ein Hund gefangen,
Der hatte um seinen mageren Hals
Eine Tafel aus Pappe hangen.
Darauf stand: Bitte um Hilfe!
Wir wissen den Weg nicht mehr.
Wir sind fünfundfünfzig,
Der Hund führt euch her.
(…)
Die Schrift war eine Kinderhand.
Bauern haben sie gelesen.
Seitdem sind eineinhalb Jahre um.
Der Hund ist verhungert gewesen.

Dieter Stolz: Alfred Döblins „Reise in Polen“

Dieter Stolz

Alfred Döblins „Reise in Polen“
oder Solche Schriftsteller braucht
jedes Land, jederzeit
„350 000 Juden wohnen in Warschau,
halb soviel wie in ganz Deutschland.
Eine kleine Menge sitzt verstreut über die
Stadt, die Masse haust im Nordwesten
beieinander. Es ist ein Volk. Wer nur
Westeuropa kennt, weiß das nicht.
Sie haben ihre eigene Tracht, eigene
Sprache, Religion, Gebräuche, ihr uraltes
Nationalgefühl und Nationalbewußtsein.
Aus Palästina, ihrem Stammland, wurden
sie vor zwei Jahrtausenden geworfen.
Dann trieben sie sich in vielen Ländern
herum, teils wandernd, teils gejagt,
Händler, Kaufleute, Geldleute, geistig
immer in enger Berührung mit dem
Wirtsvolk, dabei fest an sich haltend.
[…] Immer warf sich ökonomischer Haß
über sie, Abneigung gegen das fremde
Volk, Widerwille, Furcht vor ihrem
fremden Kult. Dieses Polen nahm sie im
dreizehnten Jahrhundert auf.“

In der ersten Hälfte der zwanziger Jahre des 20. Jahrhunderts ereigneten sich
in Berlin pogromartige Vorgänge, „der
Nazismus stieß seinen ersten Schrei
aus“, und Alfred Döblin, Sohn einer
jüdischen Kaufmannsfamilie, fasst den
Entschluss sich umfassender als bisher
über die Hintergründe der gewalttätigen
Ausschreitungen zu informieren: „Ich
fragte mich also und fragte andere: Wo

gibt es Juden? Man sagte mir: In Polen.“
Daraufhin startet der ansonsten wenig
reiselustige Wahlberliner im September
1924 eine ca. zwei Monate lange Vor-OrtRecherche unter politischen Vorzeichen:
„Ich will wissen, was in dem Land jetzt
vorgeht, welche Kräfte, Gewalten den
Staat organisieren, welche Kräfte offi
ziell und welche inoffiziell regieren. […]
Ich frage: Wer hungert im Lande, und
wer ist satt? Was sind hier die politischen
Verbrechen?“
Vor- und nachbereitet wurde diese
Reise durch die Lektüre von lokalen Zeitungen und einschlägigen Werken zur
bewegten Geschichte Polens, zur Kunst-,
und Literaturgeschichte des Landes sowie zu historischen Aspekten und aktuellen Strömungen des Judentums. Doch
lesenswert erscheint der im November
1925 veröffentlichte Bericht von heute aus betrachtet weniger durch die ins
Buch eingearbeiteten Fakten und ihre
Bewertung, als durch die für Döblin bis
dato ungewöhnliche Präsens eines Autornahen, an die Eigenverantwortung jedes
Individuums appellierenden Ich-Erzählers: „Den Kopf zwischen den Schultern
trägt jeder für sich.“ Das auf den Willen,
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den Geist, ja, explizit auf „die – Seele“
des Einzelnen bauende Ich dieses unverstellt autobiografisch fundierten Reiseberichts überzeugt durch beeindruckende Wahrnehmungen. Der aufmerksame
Beobachter brilliert durch eine keineswegs zufällige Auswahl an Gesprächsprotokollen und sprachlich verdichteten
Anekdoten, aber auch durch wunderbar
klingende Aufzählungen, Namenslisten
und Warenkataloge. Auf der anderen Seite besticht das die Perspektive lenkende
Subjekt durch eine bislang unerhörte
Offenheit im Hinblick auf „mystische“
Erschütterungen aus heiterem Himmel,
etwa angesichts des Kruzifixes mit dem
„hingerichteten Rebellen“ in der Ma
rienkirche von Krakau. Das Kreuz wird
in dieser wegweisenden Szene zum Mitgefühl erweckenden Zeichen für die gefallene, von Schmerz, Jammer und Leid
durchdrungene Schöpfung erhoben:
„Der mächtigen Realität habe ich mein
Herz zugewandt, dem toten Mann, dem
Hingerichteten am Holz über den Betenden. – Die Elektrische ist nicht realer, als
was ich fühle.“
Am Anfang seiner ganz persönlichen
Erfahrungen in Polen steht allerdings
kein religiöses Erweckungserlebnis, sondern eine ganz diesseitige Gefühlsirritation: „Ich stehe an einer Haltestelle,
studiere die sehr höflichen Tafeln der
Straßenbahn, die alle vorüberfahrenden Linien und ihre Route angeben. Da
kommt im Gedränge auf mich zu ein
einzelner Mann mit bärtigem Gesicht,
in schwarzem lumpigen Kaftan, schwarze Schirmmütze auf dem Kopf, lange
Schaftstiefel an den Beinen. Und gleich
dahinter, laut sprechend, in Worten,
die ich als deutsch erkenne, ein anderer,
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ebenso schwarzrockiger, ein großer, mit
breitem roten Gesicht, rote Flaumhaare
an den Backen, über der Lippe. Redet
heftig auf ein kleines armselig gekleidetes Mädchen ein, wohl seine Tochter;
eine ältere Frau mit schwarzem Kopftuch, seine Frau, geht bekümmert neben
ihr. Es gibt mir einen Stoß vor die Brust.
Sie verschwinden im Gedränge. Man beachtet sie nicht. Es sind Juden. Ich bin
verblüfft, nein, erschrocken.“
Nachdem das Interesse des AutorIchs zunächst der Beschreibung des Distanz erlaubenden Stadtbildes von Warschau gegolten hatte, wird der von außen
Kommende in diesem Augenblick zum
ersten Mal direkt mit den offenbar Befremdung auslösenden Objekten seiner
Neugier konfrontiert. Erst als das verunsicherte Ich seine vorgefassten Bilder
und die ersten Berührungsängste abgelegt und dadurch gelernt hat, genau hinzusehen, gewinnt es luzide Einsichten,
die weit über private Tagebucheinträge
hinausweisen. Immer näher geht er an
die Wirklichkeiten heran und trotz aller
Sprachbarrieren auf Menschen mit ganz
eigenen Geschichten zu: auf Schuhputzer und Straßenhändler, auf einen Rabbi
in der Geschäftsstraße oder einen Priester
in der großen Synagoge, auf eine attraktive Verkäuferin im Goldwarengeschäft
oder eine rabiat ans Werk gehende Frau
im Fenster der Gänseschlachterei.
Erst jetzt, tatsächlich angekommen
„in Polen, in einer wogenden großen
polnischen Stadt“, zeigt sich der zwischen Anziehung und Befremden hin
und her gerissene „Tourist“, der „westliche Passant“ mit familiären Wurzeln
im Osten offen für das Faszinosum
„gelebtes Judentum“ und frönt seiner

Dieter Stolz: Alfred Döblins „Reise in Polen“
Entdeckerlust entlang der das Buch gliedernden Reiseroute in Wilno, Lublin,
Lemberg, Krakau, Zakopane, Lodz und
Danzig. Ein erstes Zwischenergebnis lautet so: „Ich kann mich nicht enthalten
zu denken, wie ich hinausgehe: Welch
imposantes Volk, das jüdische. Ich habe
es nicht gekannt, glaubte, das, was ich
in Deutschland sah, die betriebsamen
Leute wären die Juden, die Händler, die
in Familiensinn schmoren und langsam
verfetten, die flinken Intellektuellen, die
zahllosen unsicheren unglücklichen feinen Menschen. Ich sehe jetzt: das sind
abgerissene Exemplare, degenerierende,
weit weg vom Kern des Volkes, das hier
lebt und sich erhält.“
Gleichzeitig ist Döblin, der letztlich
doch nur ein von inneren Widersprüchen
zerrissener Zuschauer in einem fremden
Land bleiben kann, bestürzt über das materielle Elend, vor allem aber über den
zum Ekel gesteigerten Hass, dem die jüdische Bevölkerung auch in Polen schon
in den zwanziger Jahren ausgesetzt war.
Parolen wie „Polen, kauft nicht bei Juden!“, denn das seien „Fäulnispilze“,
„Parasiten“, „eine Bakterienrasse“, man
„wisse nicht einmal, ob es einen Sinn
hat, sie ganz zu zerstören, zu zerschlagen
und aufzusaugen“, lassen das Autor-Ich
kommentarlos, ohnmächtig in seiner
Beobachterrolle erstarren. Die von Men-

schen gemachte Geschichte ging weiter.
Eine Tatsache bleibt: „Wir können heute
Döblins Buch nicht lesen, ohne daran zu
denken, was später kam“ (Heinz Graber).
Nur zwanzig Jahre nach seinem Besuch
leben in Warschau keine Juden mehr, ist
jüdische Kultur in ganz Polen durch die
mörderische Systematik der Nationalsozialisten auf Jahrzehnte hinaus zu einer
historischen Erscheinung geworden,
während der ressentimentgeladene Antisemitismus − allen Verbrechen gegen das
Judentum zum Trotz − nach wie vor in
einer Unzahl von Köpfen wütet, nicht
nur in Polen und Deutschland.
Lektüreempfehlung: Alfred Döblin: Reise
in Polen. Deutscher Taschenbuch Verlag
München 2000, 384 Seiten.

Alfred Döblin, geboren am 10. August
1878 als Sohn einer jüdischen Kaufmanns
familie, war Nervenarzt in Berlin. 1933
emigrierte Döblin nach Paris, 1940 floh er
nach Amerika und konvertierte zum Katholizismus. Nach dem Krieg kehrte er als
französischer Offizier nach Deutschland
zurück. Er war Herausgeber der Literatur
zeitschrift »Das goldene Tor« (1946-1951)
und Mitbegründer der Mainzer Akademie (1949). 1953 übersiedelte er wieder
nach Frankreich. Er starb am 26. Juni
1957 in Emmendingen bei Freiburg.
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Kurt Schneider

Hans Frank,
der „Schlächter von Polen“,
und der geschändete Wawel
Schenk, Dieter: Krakauer Burg. Die Machtzentrale des Generalgouverneurs Hans Frank
1939-1945. Ch. Links Verlag, Berlin 2010. 206
S., 180 Abb.

Der in Krakau gelegene Wawel, benannt
nach dem gleichnamigen Hügel auf dem
er entstand, ist ein Gebäudeensemble
mit Königsschloss und Kathedrale als
Bischofssitz. Krakau war ab 1076 das politische und bald auch das intellektuelle
Zentrum des Landes und ab 1320 wurden
mehr als 30 polnische Könige und Königinnen auf dem Wawel gekrönt und zu
Grabe getragen. 1138 erhielten die Herrscher über den Wawel und Krakau das
Recht der Oberherrschaft über ganz Polen. Drei Teilungen des Landes (1772, 1793
und 1795) waren zu überstehen – die letzte dauerte 123 Jahre, bevor 1939 die vierte Teilung erfolgte. Stets geriet dabei die
Integrität des Wawel in Gefahr. So widerspiegelt sich über Jahrhunderte hinweg in
der Geschichte des Wawel das Schicksal
Polens. Mehrfach erobert, verteidigt, belagert, ausgeplündert, von der Pest heimgesucht, abgebrannt und zu neuer Blüte gebracht, ist er für die Polen ein nationales
Heiligtum. Dieter Schenk behandelt die
Krakauer Burg - wie der Wawel unter dem
Hakenkreuz offiziell benannt worden war
- als Machtzentrale des Generalgouverne-
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ments (GG) und schildert in zwei gesonderten Kapiteln die Geschichte des Wawel
vom Ursprung bis zum Zweiten Weltkrieg
und in den Jahrzehnten danach.
Unmittelbar nach dem am 1. September 1939 erfolgten militärischen Überfall
Deutschlands auf Polen, mit dem Hitler
1934 einen Nichtangriffspakt geschlossen
hatte, erhielt Hans Frank am 15. September von Hitler den Auftrag, als Oberverwaltungschef die zivile Verwaltung in den
von Deutschland besetzten polnischen
Gebieten, soweit sie nicht in das Deutsche
Reich eingegliedert wurden, zu übernehmen. Am 8. Oktober erklärte der deutsche
Aggressor das zentralpolnische Gebiet
zum GG, eine Art Kolonialgebiet ohne
Völkerrechtsstatus. Krakau wurde zur
Hauptstadt des GG bestimmt und Hans
Frank, bislang Minister ohne Geschäftsbereich, mit Wirkung ab 26. Oktober 1939
zum Generalgouverneur bestellt und gemäß Gründungserlass dem Reichskanzler
Hitler direkt unterstellt. Am 7. November
zieht Frank in die Krakauer Burg ein und
verkündet triumphierend, „dass nun die
Hakenkreuzfahne für alle Zeiten über
der Burg wehen werde“. Frank, ob seiner
Prunksucht bald „König von Polen“ genannt, versuchte nunmehr, aus dem GG
einen „Staat“ zu machen und sich selbst
als „Staatsoberhaupt“ zu stilisieren.

Kurt Schneider: Hans Frank, der „Schlächter von Polen“, und der geschändete Wawel
Das GG hatte nahezu 17 Millionen
Einwohner, war 142 114 Quadratkilometer groß und in die Distrikte Krakau,
Warschau, Lublin und Radom aufgeteilt.
Der Distrikt Galizien kam erst nach dem
Überfall auf die Sowjetunion ab dem 1.
August 1941 hinzu. Das GG umfasste fast
37 Prozent der ehemaligen polnischen
Staatsfläche, etwas größer als das heutige
Griechenland, und wurde als „Bestandteil des ‚Großdeutschen Machtbereichs in
Europa’“ bezeichnet. Es sollte der Deportation von polnischen und deutschen Juden aus dem Reichsgebiet dienen und zugleich das deutsche Reich mit polnischen
Land- und Industriearbeitern als rechtlose Arbeitsklaven versorgen. Zugleich war
dem GG die strategisch kriegsvorbereitende Aufgabe gestellt, militärisches Aufmarschgebiet für den geplanten Überfall
auf die Sowjetunion zu sein.
In der Krakauer Zeitung, dem Sprachrohr der deutschen Besatzer, wurde die
Burg – die Bezeichnung Wawel war verpönt, erinnerte sie doch an polnische Geschichte und polnischen Nationalstolz
– in Herrenmenschenmanier wie folgt
beschrieben: „Hier schlägt das Herz des
heutigen Generalgouvernements und
durchsetzt die Kanäle dieses verwahrlosten Landes mit einem gesunden Blutkreislauf, der alles neu belebt.“ Die Burg,
von Frank geschichtsfälschend als „Urzelle deutschen Lebensraumes“ bezeichnet, sollte eine „Insel der Kultur und der
feinen Bildung inmitten der slawischen
Barbarenwelt“ werden. „Dabei setzte
sich Frank kaltlächelnd über den Widerspruch hinweg“, schreibt Schenk treffend, „dass seine geliebte Burg ein Werk
der von ihm so verachteten ‚slawischen
Barbaren’ war.“ Selbst die Geistlichen

mussten den Wawel verlassen und die
Schlüssel für die Kathedrale den Militärbehörden übergeben. Es gab einen Burghauptmann und eine Burgkanzlei, einen
Burgverlag, einen Burgarzt, ein Burgpostamt, ein Burggericht, eine Burgkaserne und eine Burgwache. Der gesamte
Komplex wurde Burgstadt genannt. Später ließ Frank einen Burg-Ring und eine
Burg-Ehrennadel anfertigen.
Krakau sollte unter Franks Herrschaft
das deutsche „Nürnberg des Ostens“ werden. Schenk berichtet, wie öffentliche
Gebäude besetzt und für eigene Zwecke
umfunktioniert wurden. In der Bergakademie hatten die Regierung, die oberste
SS-Führung, die Hauptabteilung Innere
Verwaltung und das Amt für Gesetzgebung ihren Sitz. Das polnische Nationalmuseum wurde als Staatskino mit einem
Restaurant für Regierungsmitglieder
missbraucht. Deutsche Gaststätten schossen wie Pilze aus dem Boden, die Zahl der
Hotels unter deutscher Bewirtschaftung
wuchs. Straßen wurden umbenannt, so
in Adolf-Hitler-Platz, Straße der Wehrmacht und Straße der Bewegung. Alle
historischen Gebäude nahmen die Nazis
in Besitz und erklärten sie für deutsch
seit jeher. Dazu gehörten neben der alten
Universität auch die von Polen gerade
fertiggestellte Jagiellonen-Bibliothek mit
ihrem wundervollen Lesesaal, umfunktioniert in Deutsche Staatsbibliothek.
In der Burg selbst wurden Bauvorhaben
nach den Richtlinien Franks ausgeführt.
Eine seiner größten Bausünden war, dass
er den prachtvollen Senatorensaal im
Königsschloss in ein Kino umbauen ließ.
NS-Theoretiker Theodor Müller jubelte
im großdeutschen Jargon: „Auf Schritt
und Tritt begegnen uns hier die steiner-
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nen Zeugen eines harten, entschlossenen
Willens, nimmermüder Tatbereitschaft
und unversiegbarer Schöpferkraft, daraus mitten im volksfremden Raum eine
deutsche Stadt reiner und edler Prägung
entstand.“ Hier habe, so Müller weiter,
„dass deutsche Schwert eine endgültige
Entscheidung gefällt“.
Dieter Schenk sieht im Wirken von
Hans Frank, der maßgeblich an der Vorbereitung der berüchtigten WannseeKonferenz beteiligt war und fanatisch für
die Umsetzung ihrer Festlegungen im GG
sorgte, Grausamkeit, Zynismus und Menschenverachtung vereint. Er schildert, in
welchem Maße und mit welcher Kaltblütigkeit Frank den Völkermord an den Juden zu seiner persönlichen Sache gemacht
hatte. Im Lemberger Theater proklamierte er voller Zynismus beifallumtost am
1. August: „Wir können dem Führer gar
nicht genug dafür danken, dass er mit
seinem Entschluss dieses alte Judennest,
diese verwahrloste Burg von Raubrittern
der Straße und der Gasse, dieses Polackensiedlungsheim endlich deutschen Fäusten anvertraut hat, die mit der Schaufel
in der Hand, mit Insektenpulver und
sonstigem dafür gesorgt haben, dass sich
ein deutscher Mensch wieder hier aufhalten kann.“ Und ein knappes Jahr später
verkündete er: „Mit den Juden, das will
ich Ihnen ganz offen sagen, muss so oder
so Schluss gemacht werden.“ Damit waren die Juden zum schutzlosen Freiwild
erklärt worden. Ganz in diesem Sinne
erklärte Frank in einer Rede vor NSDAPFührern auf der Burg: „Die Juden sind
eine Rasse, die ausgetilgt werden muss, wo
immer wir nur einen erwischen, geht es
mit ihm zu Ende.“ Zur mörderischen Bilanz der faschistischen Besatzungsmacht,
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die Frank wesentlich mitverantwortete,
gehörte, dass in Polen mindestens 2,8
Millionen polnische Juden in Ghettos,
Zwangsarbeitslagern, Vernichtungslagern
und bei Massenhinrichtungen ermordet
wurden oder durch Hunger und Krankheit ums Leben kamen. Das polnische
Judentum war am Ende der faschistischdeutschen Besatzung nahezu vollständig
ausgelöscht worden.
Ebenso belegt Dieter Schenk, dass
Frank auch eine „Endlösung der Polenfrage“ insgesamt anstrebte. Seine Absichten deckten sich mit dem „Generalplan
Ost“, der im Auftrage Himmlers erstellt
worden war. Er sah eine „völkische Flurbereinigung“ in Osteuropa vor, bei der,
wie Schenk schreibt, 80 bis 85 Prozent der
Polen „vernichtet oder vertrieben“ werden
sollten. Im Laufe der mehr als fünf Jahre
dauernden Okkupation hat Frank immer
wieder seine maßlose Geringschätzung gegenüber den polnischen Menschen zum
Ausdruck gebracht und diese als „Todfeinde des deutschen Volkes“, die „ihr
Existenzrecht verwirkt“ hätten, bezeichnet. Ein von ihm gegründetes Institut für
deutsche Ostarbeit sollte die Symbolik
Krakaus als Hort des Polentums auslöschen. Im Januar 1944 höhnte er in einer
Besprechung auf dem Wawel: „Wenn wir
den Krieg einmal gewonnen haben, dann
kann meinetwegen aus den Polen und aus
den Ukrainern und dem, was sich hier herumtreibt, Hackfleisch gemacht werden.“
So sind, wie die Geschichtsschreibung
belegt, in Polen (Generalgouvernement
und eingegliederte Gebiete) - maßgeblich
von Frank betrieben - insgesamt fast sechs
Millionen polnische Staatsbürger, die jüdischen eingeschlossen, Opfer der deutschen Okkupation geworden.

Kurt Schneider: Hans Frank, der „Schlächter von Polen“, und der geschändete Wawel
Dieser Massenmörder sagte von sich:
„Ich bin ein Kulturmensch“. Damit hat
sich Schenk bereits in seiner Biografie
„Hans Frank. Hitlers Kronjurist und Generalgouverneur“ (S. Fischer Verlag 2006)
auseinandergesetzt. Er war NietzscheKenner, Pianist, Organist, Opernliebhaber und persönlich bekannt mit Gerhart
Hauptmann, Heinrich George, Richard
Strauss und Winifred Wagner. In Krakau
hatte er 1940 das aus 100 Spitzenmusikern
bestehende „Philharmonische Orchester
des Generalgouvernements“ gegründet
und ebenso das „Deutsche Theater“ und
1941 das SS- und Polizeitheater. Im Laufe
der Jahre traten namhafte Ensemble auf
Einladung von Frank auf, darunter die
Dresdner Philharmonie, das Leipziger
Gewandhausorchester und die Mailänder Skala. Im Oktober 1943 weihte er ein
Chopin-Museum in Krakow ein. Noch
am 9. Januar 1945 besucht der „humanistisch gebildete Schlächter von Polen“ mit
seiner Gefolgschaft das X. Philharmonische Konzert. Auf dem Programm stand
unter anderem die Symphonie h-Moll
von Schubert – die „Unvollendete“.
Im August 1944 hatte die Rote Armee bereits Zweidrittel des GG erobert.
Frank, der noch am 21. Dezember 1944
Winifred Wagner schrieb: „Krakau werden die Russen nie bekommen!“, ließ
einen großen Teil der von ihm in Polen
geraubten Kunstgegenstände in zwei
Eisenbahnwaggons verladen und nach
Seichau in Oberschlesien zum Schloss
des Grafen Manfred von Richthofen
transportieren. Am 17. Januar 1945 holt
Frank die Hakenkreuzfahne, die „ewig
über der Burg wehen“ sollte, angeblich
selbst ein und verlässt mit einer Wagenkolonne Krakau. Sein Reiseziel war

zunächst Seichau, wo er die zuvor ausgelagerten Kunstschätze von Weltrang
in Empfang nahm, mit denen er am 24.
Januar in Bayern eintraf.
Am 4. Mai 1945 wird Frank von einem Leutnant der 7. US-Armee festgenommen. In Vollstreckung des vom
Internationalen Nürnberger Gerichtshofes verkündeten Todesurteils wird Hans
Frank, der „Schlächter von Polen“, am
16. Oktober 1946 in Nürnberg gehängt.
Der Anhang enthält 443 Anmerkungen, die Literatur-, Quellen- und Abkürzungsverzeichnisse, das Personenregister
und Angaben zum Autor. Ein Großteil
von den 180 abgebildeten Fotos sind
Erstveröffentlichungen.
Dieter Schenk, seit 1993 mit NS-Forschung in Polen befasst und seit 1998
als Honorarprofessor an der Universität Lodz mit einem Lehrauftrag für Geschichte des Nationalsozialismus tätig,
hat erneut ein Buch vorgelegt, das schwere
deutsche Schuld gegenüber Polen in den
Jahren 1939 bis 1945 thematisiert und bei
weitem nicht nur für Historiker, sondern
zugleich für einen breiten vor allem deutschen Leserkreis gedacht ist. Angesichts
derzeitiger Vorgänge um die geplante
„Vertriebenenstiftung“ und Frau Steinbach kommt dieser Veröffentlichung
eine höchst aktuelle Bedeutung zu.
Am 4. November 2010 wurde in Leipzig in der Rosa-Luxemburg-Stiftung
Sachsen das von Dieter Schenk verfasste
Buch im Rahmen einer Konzertlesung
mit dem Krakauer Kontrabassist Vitold
Rek in Erinnerung an die Ereignisse der
deutsch-faschistischen Schreckenherrschaft in Polen von 1939 bis 1945 vorgestellt, moderiert vom Verfasser dieses
Beitrages.
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Bernd Balzer

Der Fall Guttenberg und kein
„Ende der Gutenberg-Galaxis“
Erdbeben, Tsunami und die Kernkraftwerk-Explosion in Japan dominieren seit
dem 11. März 2011 weltweit die Berichte,
Schlagzeilen und Kommentare in sämtlichen Medien. Allein das politische Beben der brutalen Menschenrechtsverletzungen in Libyen mit der UN-Resolution
und den folgenden Luftangriffen durch
die Nato vermochte daneben interna
tionale Aufmerksamkeit zu behaupten.
Diese beiden Ereignisse zusammen aber
drängten alle Aufreger der Tage und Wochen davor in den Hintergrund und damit alsbald in Vergessenheit.
Der ehemalige deutsche Verteidigungsminister Karl Theodor Freiherr zu
Guttenberg mag sich gewünscht haben,
die japanische Katastrophe wäre ein wenig früher passiert: einen Tag vor dem
„Großen Zapfenstreich“ zu seiner Entlassung (am 10. März) statt einen Tag danach; besser noch: einen Tag vor dem 1.
März, dem Tag seines Rücktritts; und am
besten 14 Tage früher – das hätte den Medienhype um seine in weiten Teilen aus
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fremden Quellen abgeschriebene Dissertation beendet, ohne dem Minister das
Amt zu kosten.
Die offenkundig gewaltige Zahl derjenigen Deutschen, die Herrn zu Guttenberg immer noch anhimmelt wie einen
Popstar, die ihn beispielsweise im „Politbarometer“ des Zweiten Deutschen Fernsehens weiterhin auf Rang 1 der zehn
beliebtesten Politiker wählt1, scheint
das ähnlich zu empfinden, lebt sie doch
in einschlägigen Leserbriefspalten und
Online-Foren noch immer ihre Erbitterung über den Sturz ihres Idols aus,
ohne adäquate öffentliche Resonanz zu
finden: Die Bild-Zeitung, bis zum 11.3.2011
gleichsam Zentralorgan der GuttenbergLobby, handelte nach der Logik ihres
Geschäftsmodells und sprang sofort an
die Spitze des neuesten Medienhypes. Sie
stand somit als Einpeitscher und Multiplikator nicht mehr zur Verfügung. Es
lohnt dennoch ein Blick zurück auf die
1

Gesendet am 1. April 2011.

Bernd Balzer: Der Fall Guttenberg und kein „Ende der Gutenberg-Galaxis“
Causa Guttenberg: Sie ist gewichtiger
als es das scheinbar leichte Empor- und
wieder Hinweggespültwerden auf den
Wellen der Publizität vermuten lässt.
Schließlich: Selten in der Geschichte der
Bundesrepublik hat die – scheinbar oder
vorgeblich – lässliche Verfehlung eines
Politikers einen derartigen öffentlichen
Wirbel ausgelöst, wie die Affäre um die
Dissertation des Bundesverteidigungsministers. Der rasante Aufstieg des smarten Freiherrn vom Nachwuchs-Politiker
der bayerischen CSU über die Stufen
Generalsekretär seiner Partei, Bundeswirtschaftsminister zum Bundesverteidigungsminister innerhalb von zwei Jahren, die hochgespannten Erwartungen
in den „Hoffnungsträger der CSU“, der
Unionsparteien überhaupt (eine spätere
Kanzlerschaft wurde als nahezu gesichert erachtet) und eine breite Medienunterstützung, der seine unbezweifelbare
Medienkompetenz entsprach, schienen
ausschließlich glänzende Perspektiven
zu eröffnen. Und Kritik, die es nach Fehlern des Ministers schon kurz nach seinem Amtsantritt gab2, ließ er abprallen
und Bild und private TV-Sender halfen
ihm dabei. Als wohlhabender Angehöriger des Adels, der auf einen Brotberuf
nicht angewiesen war, schien er den Typus des wirklich unabhängigen, also des
„ganz anderen“ Politikers zu verkörpern
– strebte dieses Image wohl auch bewusst
an:
„Die meisten Adligen jenseits des
Hochadels (…) bilden neben der Macht-,
Geistes- und Wissenschaftselite gewissermaßen die der Geburtselite. Sie müssen

nicht ständig beweisen, dass sie eine Kinderstube hatten, in der auch Werte und
Normen vermittelt wurden. (…) Adel ist
eines der letzten Güter, welches man in
unserer Konsumgesellschaft nicht kaufen kann: Die Blutsverwandtschaft zu
einem Haus, einer Familie. Neid auch
auf das Generationenübergreifende, die
Sicherheit und Demut, die aus dem Bewusstsein erwächst, nur ein Glied in einer langen Kette zu sein. Das wiederum
ist die beste Medizin gegen Egoismus,
gegen Gier und Konsumdenken. Was
die meisten Adligen dazu bringt, Verantwortung für das Gemeinwesen zu
übernehmen, ehrenamtlich zu arbeiten,
Bescheidenheit zu pflegen“3, heißt es in
einer demonstrativen Eloge auf den Adel
aus der Feder der Standesgenossin Astrid
von Friesens, die wenige Tage, bevor die
Plagiatsvorwürfe gegen zu Guttenberg
laut wurden, unter dem Titel „Neid auf
die Geburtselite“ im Berliner Tagesspiegel
erschien. Dieser Artikel nimmt Argumente und „Tonfall“ der GuttenbergVerteidiger in der nachfolgenden Debatte vorweg. Dass zu Guttenberg mit
seinem Verhalten fast alle die schönen
Eigenschaften dieser „Geburtselite“ vermissen ließ, focht weder ihn selbst noch
die Artikel-Schreiberin an. Es drang
auch nicht ins Bewusstsein seiner teilweise hysterischen Claqueure. Und so lief in
diesem Zirkel die zunächst aufkommende öffentliche Moraldebatte völlig ins
Leere. Der Minister zog sich darauf zurück, „einen Fehler“ gemacht zu haben,
das war aus seiner Sicht Demut genug,
weshalb er Folgerungen auch sogleich

2
Sein handling der Bombardierungs-Affäre
in Afghanistan z.B., der Auftritt mit seiner Frau
in einer Talk-Show in Afghanistan, etc.

3
Vgl. http://www.tagesspiegel.de/meinung/
neid-auf-die-geburtselite/3861142.html
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zeitlich befristete und auf die Führung
seines Doktortitels „vorübergehend“ verzichtete. Dass ihm ein solcher Verzicht
gar nicht zustand, unterstreicht nur, wie
unterschiedlich man „Bescheidenheit“
verstehen kann. Nur in ganz kleinen
Schritten wich er vor dem öffentlichen
Druck zurück und gab schließlich noch
in seiner Rücktrittserklärung diesem
Druck die Schuld und nicht der eigenen
Verfehlung. Dies Verhalten wurde bestärkt durch seine politischen Freunde,
die (mit Einschluss der Bundeskanzlerin)
sich große Mühe gaben, den Minister
und Politiker von dem Promovenden zu
trennen: Sie habe „keinen wissenschaftlichen Assistenten berufen, sondern einen
Verteidigungsminister“, erklärte Angela
Merkel. Und seine Partei, die Bild-Zeitung
und zahlreiche Unterstützer stellten den
begabten, ja „begnadeten“ Politiker über
seine „Jugendsünde“. „Aussehen, Rhetorik, Machtinstinkt und Herkunft“ hatten ihn schließlich zum „Hoffnungsträger“ werden lassen, „zum leuchtenden
Fixstern in einer mausgrauen Welt.“4
Es blieb nur das Problem, dass der
Widerspruch zwischen der von aller Welt
hervorgehobenen brillanten Intelligenz
und der Unfähigkeit, seinen „Fehler“ zu
erklären nicht aufzulösen war. Die einzig wirklich plausible und naheliegende
Erklärung schied für ihn aus juristischen
Gründen aus: Die Existenz eines „Ghostwriters“ würde verständlich machen,
warum zu Guttenberg erst nach gründlicher Lektüre die nicht gekennzeichneten Zitate bemerkt hat. Er musste aber
die Version der von ihm „selbst verfassten Dissertation“ aufrecht erhalten, da
4
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er sonst nicht nur ein Plagiat, sondern
einen Betrug hätte zugeben müssen. So
musste er wohl an seiner wenig überzeugenden Legende festhalten.
Dass aber jemand an 300 Stellen5 seiner Arbeit nicht gekennzeichnete Zitate
„unabsichtlich“ verwendet haben will,
ist so grotesk, dass dies zwangsläufig ein
Fall für die Abteilung Satire oder Kabarett werden musste. Die ist von Anfang
an mit zahlreichen Glossen in den Printmedien, oder der Parodie eines Songs
der Pop-Gruppe „Die Prinzen“ („Alles
geklaut…“)6 und allenthalben dokumentierter Häme durchaus fleißig gewesen;
und sie ist immer noch tätig. damit aber
ist, wie nicht nur die im Hintergrund der
Weltereignisse immer noch schwelende öffentliche Debatte belegt, die Sache
nicht ausgestanden: Die Affäre Guttenberg ist gleichzeitig auch die Affäre der
Gutachter der Dissertation, der Universität Bayreuth und darüber hinaus der Promotions-Praxis in der Bundesrepublik.
Dass Doktorvater und Zweitgutachter nicht einmal die an prominenter
Stelle der dissertation platzierten Zitate
aus zeitnahen Presseveröffentlichungen
bemerkt haben wollen, ist auch nach den
Distanzierungen der beiden Jura-Professoren und ihren Klagen über den Bruch
des Vertrauensverhältnisses zwischen
Doktorand und Betreuern nicht gerade
glaubhaft. Der Versuch der Universität,
die peinliche Angelegenheit formalis5
Die Website „Guttenplag“ weist (Stand
26.3. 2011) bisher 286 Seiten nach „auf denen
bisher Plagiate gefunden wurden“, das sind
76.34% der Arbeit. Vgl. http://de.guttenplag.
wikia.com/wiki/Plagiate
6
Vgl. http://web.de/magazine/nachrichten/deutschland/12214346.html
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tisch zu bereinigen7, hatte eine Halbwertzeit von wenigen Tagen. Es ist noch nicht
klar, wie man auf das Ergebnis der universitären Untersuchungskommission
in einigen Wochen reagieren wird.
Ob der Schaden am Ansehen akademischer Grade in Deutschland repariert
werden kann, bleibt ebenfalls abzuwarten. Sicher wird man eine zeitlang genauer hinschauen, werden sich bestimmte
Gutachter und Doktorväter etwas mehr
Mühe bei der Betreuung von Promo
tionen und bei der Lektüre von Dissertationen geben. Wie lange das anhält, ist
jedoch zweifelhaft.
Obwohl der ganze Kasus also zahlreiche negativen Implikationen und
Folgen hat, sollte ein ausgesprochen erfreulicher Aspekt nicht übersehen werden. Eine Glosse von „Doktor Gregor“
im Westdeutschen Rundfunk am 20.
Februar 2011 hat zumindest in sprachlich-assoziativer Weise bereits den Blick
darauf gelenkt: „Gutenberg, Guttenberg
und die beweglichen Lettern“8. Wenn der
Glossenschreiber von der Namensverwandtschaft des Fränkischen Freiherrn
zu dem Mainzer Drucker sich auch nur
zu Überlegungen über das Verhältnis
von Drucken und Abschreiben zu „copy
and paste“ inspirieren lässt, regt er doch
7
Vgl. den Artikel „Uni Bayreuth kneift“:
„Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg hat seinen Doktortitel verloren. Die Universität Bayreuth erkannte dem CSU-Politiker
am Mittwoch den akademischen Grad ab. Die
Kommission der Universität wird jedoch den
Vorwurf der vorsätzlichen Täuschung nicht untersuchen“ (http://web.de/magazine/nachrich
ten/deutschland/12233400-guttenberg-skandaluni-bayreuth-kneift.html#.A1000107).
8
Vgl.
http://wdrblog.de/glossenblog/
archives/2011/02/gutenberg_guttenberg.html

an, den roten Faden weiterzuspinnen.
Schließlich steht der Name Gutenberg
nicht allein für die Erfindung des Druckes mit beweglichen lettern, sondern
seit Marshall McLuhans Buch The Gutenberg Galaxy (1962) für ein ganzes Zeitalter:
Das Zeitalter der Druckmedien. Dessen
Ende hat gut 30 Jahre später Norbert
Bolz in einem anderen Buch verkündet9.
Zunächst verbarg sich hinter dem etwas
triumphalistischen Titel nur die Feststellung, dass die breite Nutzung des Computers die Kommunikationsverhältnisse
der zivilisierten Gesellschaften entscheidend verändern würde10. Es erwies sich
aber bald, dass die Veränderungen weitergehend und einschneidend sein würden. Das zeigte sich am schnellsten und
auffälligsten bei den „digitalen eingeborenen“, den Jugendlichen, die mit dem
Laptop aufwuchsen. Ich erinnere mich
noch gut an den Bericht eines überraschten Kollegen, der einem Studienanfänger
erzürnt eine Reihe von Korrekturaufgaben für eine Seminararbeit aufgetragen
hatte und sich mächtig darüber wunderte, wie gelassen das aufgenommen wurde.
Noch größer war die Verwunderung, als
er wenige Stunden später die spurenlos
korrigierte Arbeit auf seinem Schreibtisch vorfand. Anspruchsvolle Typografie und phantasievolles Layout waren das
nächste Symptom für die fortschreitende
Digitalisierung.

9
Nobert Bolz, Am Ende der Gutenberg Galaxis: die neuen Kommunikationsverhältnisse, München
(Fink) 1993
10
„Das Buch wird als Leitmedium der
Gegenwart durch den Computer abgelöst.“
Vgl.:http://www.uibk.ac.at/voeb/texte/bolz.
html
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Felieton
Mit „hausarbeiten.de“, „google“ und
„Wikipedia“ standen dann aber jene digitalen Werkzeuge bereit, die aus dem
schon immer bekannten, aber doch eher
selten genutzten Plagiat ein sich immer
stärker ausbreitendes Phänomen machten, wobei der verbreitete Unwille älterer
Lehrpersonen, sich die neue Kulturtechnik anzueignen, dem ganzen erheblichen
Vorschub leistete.
Bis dahin handelte es sich aber
dennoch nur um eine Art gehobenen
Schummelns mit moderneren Hilfsmitteln. Erst als der folgenden Generation
von Schülern durch die tägliche Praxis
der Textkompilation auf dem PC mithilfe von „copy and paste“ das Unrechtsbewusstsein abhanden kam, war eine
Ebene neuer Qualität erreicht. Die sich
ausbreitende Gewissheit, dass Texte stets
aus anderen Texten zu produzieren seien,
war aber nicht etwa nur die Folge eines
schulischen Laisser-faire, sondern Konsequenz eines wissenschaftlichen (Marx
möge verzeihen) Unterbaus. Zahlreiche Blogger in der Guttenberg-Debatte
machten diesen sogar sichtbar: „Wieso
»Plagiat«“, wurde da zum Beispiel argumentiert, „es gibt doch ohnehin nichts
Originales, alles ist doch schon mal geschrieben worden, also schreibt doch jeder ab“11.
Wenn auch nicht der Text, aber die
Textsorte ist kenntlich, auf die solche
Äußerungen zurückgehen, ohne dass
dies den Schreibern bewusst gewesen
sein muss. Das ist eindeutig dem Humus
der poststrukturalistischen Wissenschaft
entsprossen, wobei es völlig unwesent11
Man kann nahezu in jedem beliebigen
Chat-Forum zum Thema Guttenberg entsprechende Äußerungen finden.
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lich ist, ob hierfür auf Literatur-, Sprach-,
Kommunikations- oder Medienwissenschaft zu rekurrieren wäre, da diese
ohnehin sämtlich dem Konzept „Kulturwissenschaft“ moderner Prägung zu
subsumieren sind.
Schon 1995 resümierte Albert Berger, das diese „alle Kategorien“, auf
denen zum Beispiel die Literarhistorie
aufgebaut hat, destruiert habe: „Autor,
Intention, Werk, Geist, Sinn, Wahrheit,
Entfaltung, Fortschritt usf., und zwar
zugunsten eines funktional zerlegten
Textbegriffes, der zwischen konstruktivistischen und dekonstruktivistischen
Bewegungsimpulsen das, was nach der
alten Weise unter Literaturgeschichte
verstanden wird, in ein semiologisches
Gestrüpp verwandelt“.12
Der zuerst von Roland Barthes herbeigeführte „Tod des Autors“ war zunächst
noch folgenlos geblieben, zumal auch
seine Anhänger peinlich darauf achteten, dass dies keineswegs auch den Tod
des Autorenhonorars bedeutete. Auch
die „Entdeckung“ der „Intertextualität“
durch Julia Kristeva hatte zunächst keine im Praktischen wirksamen negativen
Folgen; denn das Aufspüren literarischer
Beziehungen und Wechselbeziehungen,
das Erkennen von Einflüssen, das Aufdecken von Quellen hat schon immer
zum Tätigkeitsfeld jeder historisch arbeitenden Philologie gehört. Erst als im
Zuge einer allgemeinen Derealisierung
praktisch alle von der menschlichen
12
Albert Berger: Patriotisches Gefühl oder
praktisches Konstrukt? Über den Mangel an
österreichischen Literaturgeschichten. In: Literaturgeschichte: Prolegomena und Fallstudien.
Hrsg. v. Wendelin Schmidt-Dengler u .a. Berlin
1995, S. 30.
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Wahrnehmung erfassbaren Phänomene
zu „Texten“ gerannen, zeigte sich: Alles,
was gut war am Konzept der Intertextualität war nicht neu, aber was neu war,
war durchweg problematisch! Dazu gehörte, dass in einer Welt, die als einziger
„Palimpzest“13 verstanden wurde, selbstverständlich nicht mehr zu unterscheiden war zwischen Intertextualitäten, die
in traditioneller Terminologie Hommage, Zitat, Variation, Parodie und,
(eben!) Plagiat zu nennen wären. So gesehen ist ein Plagiatsvorwurf wie im Falle
Guttenberg irrelevant, wie es die erwähnten Blogger auch formulierten. In der
Tat: Das „Ende der Gutenberg-Galaxie“!
Wie wir wissen, dass es sich anders verhält. Es war gerade die Internetgemeinde,
die auf der Gültigkeit der Unterschiede
zwischen den „Texten“ nicht nur beharrte, sondern sie auch minutiös aufdeckte.
Die schiere Anzahl der anonymen Beteiligten am Internetportal „guttenplag“ ist
ein Beweis für die Resistenz des Unterscheidungsvermögens unter den Usern.
Dass bei den zahlreichen Meinungsbildern und Abstimmungen etwa darüber,
ob der Minister trotz der Plagiatsaffäre
im Amt bleiben, oder doch bald wieder
in die Politik zurückkehren sollte, die
traditionellen Formen der Telefon- und
Vgl. Gérard Genette, Palimpsestes. La littérature au second degré. Paris : Ed. du Seuil 1992.
13

Leserbriefabfrage immer ein Ergebnis
pro Guttenberg ergaben, die Online-Teilnehmer jedoch stets mehrheitlich gegen
zu Guttenberg votierten, macht endgültig klar, dass Texte auch im Zeitalter ihrer technischen Produzierbarkeit einen
Autor haben, dessen geistiges Eigentum
sie sind und die sich nicht in einem Brei
allgemeiner Intertextualität auflösen.
Es ist dem Fall Guttenberg mitzuverdanken, dass „copy und paste“ nicht als
die Praxis einer neuen Galaxie zu adeln
sind, sondern als bloß technische Variante des altbekannten, höchst irdischen
und ebenso verwerflichen Abschreibens
kenntlich wurde. Die Gutenberg-Galaxis
ist – Guttenberg sei Dank – mitnichten
am Ende.
Die wie immer galaktisch rasanten
Schüler einer Berliner Schule haben die
weiter bestehende Gültigkeit der Moral
der Gutenberg-Galaxis auch innerhalb
neuer Verhältnisse sprachlich brillant
auf den Punkt gebracht:
„Wer guttenbergt fliegt raus“14
Dem ist nichts hinzuzufügen.
14
Der Tagesspiegel (Berlin) vom 14. 3. 2011. Das
ist dann alsbald auch in den Sprachgebrauch
des Journalismus übergegangen: Die Schlagzeile auf der 3. Seite des gleichen Blattes von heute
lautet: “Der Hutmacher. Es gibt viele krumme
Wege, an einen Doktortitel zu kommen. Nicht
nur die Methode Guttenberg…“
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Theo Mechtenberg

20 Jahre deutsch-polnischer
Nachbarschaftsvertrag – Ein
Rückblick auf zwei Jahrzehnte
deutsch-polnischer Beziehungen
Am 17. Juni 1991 unterzeichneten in Bonn
Premier Jan Bielecki und Bundeskanzler
Helmut Kohl sowie die Außenminister
Hans-Dietrich Genscher und Krzysztof
Skubiszewski den deutsch-polnischen
Vertrag über „gute Nachbarschaft und
freundschaftliche Zusammenarbeit“. Die
insgesamt 38 Artikel umfassen ein breites
Spektrum politischer, wirtschaftlicher
und kultureller Beziehungen, die fortan
auf der Basis von Konsultation und Kooperation geregelt werden sollen und die
Grundlage für eine Fülle von Einzelverträgen bilden. Die Laufzeit des Vertrages
ist auf zehn Jahre festgelegt, verlängert
sich aber automatisch um jeweils weitere
fünf Jahre. Dass der Vertrag nunmehr 20
Jahre Bestand hat, kann als Beweis dafür
gelten, dass er in den zwei Jahrzehnten angesichts des nicht immer konfliktfreien
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Wechselspiels der Beziehungen seine Bewährungsprobe bestanden hat.
In der Präambel bekunden beide Seiten, „die leidvollen Kapitel der Vergangenheit abzuschließen“ und an die „guten
Traditionen“ im geschichtlichen Zusammenleben beider Völker anzuknüpfen.
Dabei stellen sie die bilateralen Beziehungen betont in einen übergreifenden europäischen Rahmen und erteilen damit
allen nationalen Alleingängen und nationalistischen Bestrebungen, die in der Vergangenheit das beiderseitige Verhältnis so
tragisch belastet haben, eine Absage.
Der Vertrag – eine Frucht des
europäischen Umbruchs
Der deutsch-polnische Nachbarschaftsund Freundschaftsvertrag ist eine Kon-
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sequenz des 1989 von Polen ausgehenden europäischen Umbruchs. Mit dem
Ende des kommunistischen Systems
und dem Übergang zu einem demokratischen Rechtsstaat unter der vom einstigen Dissidenten Tadeusz Mazowiecki
angeführten Regierung verband sich
die Hoffnung auf eine Neuordnung der
deutsch-polnischen Beziehungen sowie
die Aussicht auf eine „Rückkehr nach
Europa“, um so die Jahrzehnte lange Hegemonie der Sowjetunion zu beenden.
Auch auf deutscher Seite verlangten
die Ereignisse der Jahre 1989/90 eine
Neuregelung des Verhältnisses zu Polen.
Nach dem von den Bürgern erzwungenen
Ende der SED-Herrschaft und dem Beitritt der DDR zum Geltungsbereich der
Bundesrepublik erforderten die deutschpolnischen Beziehungen anstelle des
Warschauer Vertrages von 1970 eine neue
Rechtsgrundlage. Der von Bundeskanzler Willy Brandt und Ministerpräsident
Józef Cyrankiewicz am 7. Dezember 1970
unterzeichnete Vertrag „über die Grundlagen der Normalisierung ihrer gegenseitigen Beziehungen“ war im Rahmen der
Entspannungspolitik sowie der auf einen
„Wandel durch Annäherung“ zielenden
„neuen Ostpolitik“ der Bundesregierung
damals von hoher Bedeutung und entsprach mit der Anerkennung der polnischen Westgrenze (Art. I) sowie aufgrund
der Perspektive einer engeren Zusammenarbeit, zumal auf wirtschaftlichem
Gebiet, polnischem Interesse. Allerdings
ließ der Vertrag wegen des unüberbrückbaren Systemgegensatzes wenig Raum,
die gegenseitigen Beziehungen im Sinne freundschaftlicher Nachbarschaft
weiter auszubauen. Zudem stand der
Vertrag nach Rechtsauffassung der Bun-

desregierung unter dem Vorbehalt einer
künftigen Friedensregelung für Gesamtdeutschland, was konkret bedeutete, dass
nach vollzogener Wiedervereinigung ein
neuer Grenzvertrag abgeschlossen werden musste. Diese vertragliche Grenzbestätigung nach vollzogener deutscher
Einheit erfolgte am 14. November 1990
und machte den Weg frei für den Vertrag
über „gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit“.
Politische Verständigung basiert
auf Versöhnung
Während der deutsch-polnische Grundlagenvertrag nach zwei Jahrzehnten
durch den Nachbarschaftsvertrag von
1991 abgelöst wurde, ist ein anderes Ereignis, nämlich der Kniefall von Bundeskanzler Willy Brandt vor dem Warschauer Ghettodenkmal, von bleibender
Bedeutung. Diese spontane, außerprotokollarische Demutsgeste am Tag des
Vertragsabschlusses bildet die eigentliche Grundlage einer Normalisierung der
deutsch-polnischen Beziehungen. Sie
ist gleichsam die politische Antwort auf
den Versöhnungsbrief der polnischen
Bischöfe von 1965 sowie eine notwendige
Ergänzung der damaligen Entgegnung
der deutschen Bischöfe. Denn mit seinem Kniefall hat Willy Brandt deutlich
gemacht, dass eingedenk der belasteten
deutsch-polnischen Vergangenheit eine
politische Verständigung der moralischen Grundlage einer Versöhnung bedarf, um auf Dauer Bestand zu haben.
An diesen unlöslichen Zusammenhang
erinnert die Würdigung, welche die Präsidenten beider Länder, Bronisław Komorowski und Christian Wulff, in Warschau
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am 7. Dezember 2010, 40 Jahre nach
Brandts Kniefall, diesem Ereignis zuteil
werden ließen. Und auf der am gleichen
Tag von der Friedrich-Ebert-Stiftung im
Warschauer Königsschloss veranstalteten Konferenz „Europa – Kontinent der
Versöhnung?“ war es denn auch weniger
der Vertrag als solcher als vielmehr jener
Kniefall als Symbol der Versöhnung,
der in seiner Bedeutung für das deutschpolnische Verhältnis sowie für eine dauerhafte europäische Friedensordnung
hervorgehoben wurde. Jener Akt ist zwar
in seiner Einzigartigkeit nicht wiederholbar, jedoch ein mahnender Wegweiser,
dass Versöhnung die bleibende Grundlage der politischen Beziehungen unserer
beiden Völker ist. Dieser Zusammenhang
fand denn auch am 12. November 1989
zeitgleich zum Fall der Berliner Mauer
während der Kreisauer Versöhnungsmesse im Austausch des liturgischen Friedenswunsches zwischen Bundeskanzler Helmut Kohl und Premier Tadeusz
Mazowiecki seinen Ausdruck. Auch in
den Folgejahren fehlte es nicht an symbolischen Gesten guter Nachbarschaft.
So wurde der damalige Außenminister
Władysław Bartoszewski eingeladen, am
28. April 1995 aus Anlass des 50. Jahrestages des Kriegsendes vor dem Deutschen
Bundestag zu sprechen. Angesichts dessen, dass dieses jährliche Gedenken für
die deutsche Gedächtniskultur einen hohen Stellenwert besitzt, war es von großer
Bedeutung, dass erstmals ein Pole, der
den Zweiten Weltkrieg erlebt hatte und
im KZ Auschwitz inhaftiert war, eine
viel beachtete Rede hielt. Ein Jahr zuvor
hatte Bundespräsident Roman Herzog
auf Einladung seines polnischen Amtskollegen Lech Wałęsa am 1. August 1994,
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am 50. Jahrestag des Warschauer Aufstandes, vor Ort die Gedenkrede halten
dürfen. Immer wieder bot in den 1990er
Jahren die Erinnerung an den Zweiten
Weltkrieg Gelegenheit zu einem deutschpolnischen Gedenken auf höchster politischer Ebene. Am 1. September 1999 waren es die Präsidenten Johannes Rau und
Aleksander Kwaśniewski, die gemeinsam
auf der Danziger Westerplatte des Kriegsausbruchs vor 60 Jahren gedachten. Fast
zur gleichen Zeit besuchten Bundeskanzler Gerhard Schröder und Premier Jerzy
Buzek den bei Warschau gelegenen Ehrenfriedhof Palmiry, wo Hunderte von
Deutschen ermordeter Polen ihre letzte
Ruhe fanden. Der Symbolwert solcher
Staatsakte kann nicht hoch genug veranschlagt werden, zeigen sie doch, dass
trotz tödlicher Feindschaft Versöhnung
möglich ist. Derlei Zeichen verpflichten
allerdings zu einer entsprechenden Politik wechselseitiger Verständigung und
Interessenwahrung, zu welcher der Partnerschaftsvertrag die Grundlage bildet.
Die Lösung der Minderheitenfrage
Die politische Führung im kommunistischen Polen hatte konsequent die
Existenz einer deutschen Minderheit
geleugnet und die sich deutsch fühlenden Oberschlesier einem starken Polonisierungsdruck ausgesetzt. So war es der
deutschen Seite in den Verhandlungen
zum Grundlagenvertrag von 1970 lediglich gelungen, eine generelle Ausreisemöglichkeit für polnische Staatsbürger
deutscher Volkszugehörigkeit zu erwirken. Im Vertrag fehlt zwar diese Zusicherung, doch in einer ihm beigefügten
„Information“ verpflichtete sich die pol-
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nische Regierung, dem Wunsch der Bundesregierung zu entsprechen, was in der
Folge zu einem beachtlichen Zustrom
deutscher Spätaussiedler führte.
Es versteht sich daher, dass die Minderheitenfrage in den Verhandlungen
über den Nachbarschaftsvertrag von
1991 neu aufgegriffen wurde. Ihr Gewicht lässt sich daran ermessen, dass sie
im Vertrag mit den umfangreichen und
sehr detaillierten Artikeln 20-22 den weit
aus größten Raum einnimmt. Während
die polnische Seite die lange geleugnete
Existenz einer deutschen Minderheit
anerkennt und ihr die ihr zukommenden Rechte garantiert, verpflichtet sich
die deutsche Seite, „Personen deutscher
Staatsangehörigkeit in der Bundesrepublik Deutschland, die polnischer Abstammung sind oder die sich zur polnischen
Sprache, Kultur oder Tradition bekennen“, die gleichen Rechte zu gewähren,
wie sie der Vertrag der deutschen Minderheit garantiert. Ergänzend erklärt
die Bundesrepublik im dem Vertrag
beigefügten Briefwechsel, dass Personen
polnischer Abstammung, „die durch die
Bestimmungen des Artikels 20 Absatz 1
nicht erfaßt werden“, also solche, die keine deutsche Staatsangehörigkeit besitzen,
gleichfalls die in den Artikeln 20 und 21
verankerten Rechte und Möglichkeiten
in Anspruch nehmen können. Bezüglich
der deutschen Minderheit erklärt die
polnische Seite einschränkend, dass sie
„derzeit keine Möglichkeit (sieht)“, ihr
die „Zulassung offizieller topographischer Bezeichnungen [...] in deutscher
Sprache“ zu ermöglichen.
Trotz der umfangreichen Rechtsgarantien zeigten sich weder die in der
Bundesrepublik lebenden Polen, noch

die deutsche Minderheit in Polen mit
den vertraglichen Vereinbarungen voll
zufrieden. Die polnische Seite bemängelt bis heute, dass ihr der Status einer
Minderheit versagt wurde, der ihr nach
Auffassung der Bundesrepublik nicht zukommt, weil es sich bei den in Deutschland lebenden Polen nicht um eine autochthone Gruppe in einem traditionellen
Siedlungsgebiet handle. Bislang scheiterten alle ihre Versuche, die Bundesrepublik zur Anerkennung ihres Minderheitenstatus zu bewegen. Sie verfügen aber
auch aufgrund ihrer lokalen Zerstreuung
und organisatorischen Zersplitterung
über keine Dachorganisation. Damit
fehlt ihnen zur Wahrung ihrer Interessen
das politische Gewicht, das ihnen angesichts der schätzungsweise weit über eine
Million in der Bundesrepublik lebender
Polen eigentlich zukommen würde.
Die deutsche Minderheit ihrerseits
hielt sich nicht an die im Briefwechsel
festgelegte Einschränkung. So tauchten
bald in einigen von Deutschen mehrheitlich bewohnten Orten in Oberschlesien
bislang versteckte Denkmäler wieder auf,
und neben den polnischen Ortsbezeichnungen wurden deutsche Namensschilder angebracht. Diese Eigenmächtigkeit
führte zeitweise zu Spannungen und
Attacken in der Presse. Dass die Situa
tion nicht eskalierte, ist nicht zuletzt das
Verdienst des Oppelner Bischofs Alfons
Nossol. Selbst zweisprachig und bereits
zur kommunistischen Zeit ein Förderer
der deutschen Minderheit, verstand er es
mit seiner persönlichen Autorität und
pastoralen Klugheit, die Gemüter zu
beruhigen und ein relativ konfliktfreies
Zusammenleben der unterschiedlichen
ethnischen Gruppe in seinem Bistum
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sicherzustellen. Neben zahlreichen anderen Ehrungen wurde ihm 2010 in
Würdigung seiner Verdienste um die
deutsch-polnische Versöhnung sowie für
die in Europa beispielhafte Integration
von Minderheiten der Deutsche Nationalpreis verliehen.
Die Wiederentdeckung des deutschen
Kulturerbes in seiner Bedeutung für
Versöhnung und Identität
Artikel 28.1 des Partnerschaftsvertrages
enthält die Verpflichtung, „bei der Erhaltung und Pflege des europäischen
Kulturerbes“ zusammenzuarbeiten und
„sich für die Denkmalpflege“ einzusetzen. Die Bedeutung dieser Absprache
kann man nur ermessen, wenn man sich
die Situation in den 1945 von den Deutschen durch Flucht und Zwangsausweisung verlassenen Gebieten, den Zustrom
der aus ihrer Heimat vertriebenen Ostpolen sowie die Integrationspolitik des
kommunistischen Regimes vor Augen
hält. Die Ankömmlinge aus dem Osten
kamen in ein ihnen fremdes Land. Sie
taten sich schwer, Wurzel zu schlagen.
Die Politik der „Wiedergewonnenen
Gebiete“ negierte die Jahrhunderte deutscher Besiedlung und Kultur. Nicht nur
die Namen der Ortschaften wurden polnisch, auch das, was an kulturellen Gütern vorhanden war, wurde entweder im
Sinne einer Polonisierung umgedeutet,
dem Verfall preisgegeben oder einfach liquidiert. Damit war die polnische Bevölkerung in den ehemals deutschen Gebieten dazu verurteilt, gleichsam in einem
geschichtslosen Raum zu leben, dazu
in der von der Propaganda geschürten
Angst vor einer möglichen Rückkehr der
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Deutschen. Unter diesen Voraussetzungen konnte sich schwerlich ein Gefühl
von Heimat und regionaler Identität herausbilden.
Mit dem Epochenjahr 1989 änderte sich diese Situation grundlegend.
Der neue demokratische, sich Europa
öffnende polnische Staat setzte der Geschichtsfälschung vergangener Jahrzehnte ein Ende. Damit begann in den
ehemals deutschen Gebieten ein Prozess
der Wiederentdeckung des deutschen
Kulturerbes.1
Dieser Prozess war von doppelter
Relevanz: Zum einen begünstigte er die
Versöhnung der deutschen Vertriebenen
mit dem Schicksal ihres Heimatverlustes,
zum anderen erleichterte er den jetzigen
polnischen Bewohnern die heimatliche
Verwurzelung und prägte entscheidend
ihre lokale und regionale Identität.
Die gleichfalls durch den Partnerschaftsvertrag geschaffenen Reiseerleichterungen ermöglichten es, dass viele Vertriebene nicht nur ihre einstige Heimat
nach Jahrzehnten wieder aufsuchten,
sondern auch, dass sie sich für die Rettung vom Verfall bedrohter Kulturgüter
ihres Heimatortes einsetzten. Es ent
wickelten sich auf lokaler Ebene Formen
deutsch-polnischer
Zusammenarbeit,
Städtepartnerschaften wurden ins Leben
gerufen und persönliche Freundschaften geschlossen. Auf diese Weise wurde
die einst verlorene Heimat auf einer geistigen Ebene wiedergewonnen, ohne sie
in Besitz zu nehmen. Unterstützt wurde
1
Vgl. die umfassende Untersuchung des
von Zbigniew Mazur herausgegebenen Sammelbandes „Das deutsche Kulturerbe in den polnischen West- und Nordgebieten“, Wiesbaden
2003, S. 296.
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diese Entwicklung durch die 1991 gegründete Stiftung für deutsch-polnische
Zusammenarbeit, durch die der Polen
in der Gierek-Ära gewährte Milliardenkredit zu einem Fonds umgewidmet
wurde, der u. a. dazu diente, Projekte zur
Rettung des deutschen Kulturerbes finanziell zu fördern. Aus diesen Mitteln
wurde beispielsweise das völlig verfallene Gut der Familie von Moltke in dem
schlesischen Dorf Kreisau/Krzyżowa
zu einer Bildungsstätte für Europäische
Verständigung umgestaltet und damit einem Zweck zugeführt, der mit den Vorstellungen der Widerstandsgruppe des
„Kreisauer Kreises“ von einem Nachkriegsdeutschland in Einklang steht.
Freya von Moltke, die Witwe ihres von
den Nazis hingerichteten Mannes, kommentierte diese Entwicklung einmal mit
den Worten: „Wie gut, dass Kreisau heute polnisch ist, das nimmt es doch sofort
heraus aus einer möglichen deutschen
Enge und macht es von Vornherein zu
einem europäischen Ort.“
Wer heute die Ende des Zweiten Weltkriegs als „Festung Breslau“ fast völlig
zerstörte niederschlesische Metropole
besucht, erlebt nicht nur eine wie ein
Phönix aus der Asche wieder erstandene Stadt, er erkennt auch in dem jetzigen Wrocław das einstige Breslau. Und
dies nicht nur an den historisch getreu
restaurierten Fassaden der den Markt
umgebenden Bürgerhäusern. In den
Buchläden findet er in reichlicher Zahl
Werke zur Geschichte Breslaus und Niederschlesiens sowie liebevoll gestaltete
Bildbände, die dem Betrachter die versunkene Welt früherer Zeiten vor Augen führen. Die Universität mit ihrer
germanistischen Fakultät organisierte in

den letzten 20 Jahren zahlreiche wissenschaftliche Symposien mit internationaler Beteiligung, auf denen Forschungsarbeiten zum „Kulturraum Schlesien“2
vorgestellt und diskutiert wurden. An
Stelle der Geschichtsvergessenheit der
kommunistischen Nachkriegsperiode
ist eine regionale Gedächtniskultur getreten, die als eine neue niederschlesische
Identität der jetzigen polnischen Bevölkerung gelten kann.
Die Entwicklung in den letzten zwei
Jahrzehnten, in denen die verdrängte
deutsche Vergangenheit der polnischen
West- und Nordgebiete wieder entdeckt,
ihr kulturelles Erbe gepflegt und Teil
einer regionalen Identität wurde, war
verbunden mit einem regen Austausch
dieses Grenzlandes mit den benachbarten deutschen Bundesländern. Die mit
dem Vertrag über „gute Nachbarschaft
und freundschaftliche Zusammenarbeit“ verbundenen Erwartungen wurden
so in den polnischen Grenzregionen auf
besondere Weise erfüllt. Es verwundert
daher nicht, dass nach allen Untersuchungen der deutsche Nachbar Sympathiewerte erhält, die deutlich über dem
Landesdurchschnitt liegen.
Deutsch-polnische Interessengemeinschaft im europäischen Kontext
Erstmals sprach, noch vor Abschluss des
Vertrages, der polnische Außenminister
Krzysztof Skubiszewski am 22. Februar
1990, wenige Tage vor dem Ende der 2+4Gespräche, auf dem deutsch-polnischen
Forum von einer „deutsch-polnischen
2
So der Titel eines von Walter Engel und
Norbert Honsza 2001 herausgegebenen Sammelbandes.
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Interessengemeinschaft“ und prägte damit einen Begriff, der sich in den Folgejahren einer gewissen Konjunktur erfreuen konnte. Dabei ist zu bedenken, dass
die deutsch-polnische Interessengemeinschaft gemäß des Partnerschaftsvertrages
in einem europäischen Zusammenhang
zu sehen ist. Bereits in der Präambel betonen die Vertragspartner die Bedeutung,
welche „die politische und wirtschaftliche Heranführung der Republik Polen
an die Europäische Gemeinschaft für
die künftigen Beziehungen der beiden
Staaten“ hat. Der Vertrag belässt es nicht
bei diesen Absichtserklärungen. In Art.
8 werden Handlungsziele formuliert.
Als ersten Schritt auf dem Weg zu einer
Vollmitgliedschaft in der EG findet der
Abschluss eines Assoziierungsabkommens Erwähnung, wobei sich die Bundesrepublik verpflichtet, Polen auf dem
Weg in die Europäische Gemeinschaft
„im Rahmen ihrer Möglichkeiten nach
Kräften“ zu fördern (Art. 8, 2). Und den
Artikel abschließend heißt es: „Die Bundesrepublik steht positiv zur Perspektive
eines Beitritts der Republik Polen zur
Europäischen Gemeinschaft, sobald die
Voraussetzungen dafür gegeben sind“
(Art. 8, 3).
Die Bundesregierung ist in all den
Jahren im polnischen wie im eigenen
Interesse ihrer aus dem Vertrag resultierenden Verpflichtung nachgekommen
und hat sich als eine Befürworterin der
Aufnahme Polens in die europäischen
Institutionen erwiesen. So kam es unter
der Regierung Kohl zu einer Vielzahl
von Abkommen zur Förderung bilateraler Zusammenarbeit in den unterschiedlichsten Bereichen. Auch sie trugen dazu
bei, Polen an die Europäische Gemein-
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schaft heranzuführen. Zumal auf dem
Hintergrund der Erfahrungen, die Polen
im Zweiten Weltkrieg mit deutschen Soldaten machen musste, verdient die Kooperation im militärischen Bereich eine
besondere Hervorhebung. Sie wurde
1993 zwischen den Verteidigungsministern beider Seiten vereinbart und führte
Polen - im Rahmen der seit 1994 von der
NATO konzipierten „Partnerschaft für
den Frieden“ - an die NATO heran. So
wurde Polen nicht zuletzt durch diese
militärische Zusammenarbeit auf die im
März 1999 erfolgte Aufnahme des Landes in die NATO vorbereitet, womit ein
wichtiges, wenn nicht gar das wichtigste
Desiderat Polens auf dem Weg nach Europa erfüllt war – die Befriedigung seines
Sicherheitsinteresses.
Dass sich die deutsche Regierung auch
in schwierigen Phasen als ein Anwalt
polnischer Interessen erwies, zeigte sich
im Dezember 2000 auf dem EU-Gipfel
in Nizza. Das unter französischem Vorsitz mehr schlecht als recht vorbereitete
Treffen wird nicht als Ruhmesblatt in die
Geschichte der Europäischen Union eingehen. Auf diesem Gipfel, für den zwei
Tage veranschlagt waren, der aber sechs
Tage und fünf Nächte dauerte, wurde
- bei Abwesenheit der zehn Beitrittskandidaten - in einer Weise um die Stimmenverteilung gefeilscht, dass Beobachter
das Gipfeltreffen als eine Mischung von
Demagogie und Demographie kommentierten.
Immerhin lässt sich Nizza als Bewährung der deutsch-polnischen Interessengemeinschaft verbuchen, trat doch
Bundeskanzler Gerhard Schröder gegen
Präsident Jacques Chirac als Befürworter
polnischer Interessen auf. Nach Chirac
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sollte Polen zwei Stimmen weniger als
Spanien erhalten, obwohl die Bevölkerungszahl beider Länder ungefähr gleich
ist. Doch Schröder bestand darauf, dass
beide Staaten je 27 Stimmen erhielten,
zwei weniger als die „großen Vier“. Dafür
trat die Bundesrepublik als das weitaus
bevölkerungsreichste Land der Union
von ihrem ursprünglichen Anspruch auf
eine höhere Stimmenzahl zurück und
gab sich, wie Frankreich, gleichfalls mit
29 Stimmen zufrieden. Zu erinnern ist
gleichfalls an die durchaus kritische letzte Phase der Beitrittsverhandlungen vor
der Aufnahme Polens in die Europäische
Union, als die Bundesregierung mit der
Zusage der Erhöhung der Subventionen
für die polnische Landwirtschaft um
immerhin 1 Milliarde € die damalige
Blockadehaltung der polnischen Seite
zu überwinden vermochte. Am 13. Dezember 2002 legten die Regierungschefs
der fünfzehn Mitgliedstaaten auf dem
Kopenhagener Gipfel den Aufnahmetermin der zehn Beitrittskandidaten,
darunter als größtes Land Polen, auf den
1. Mai 2004 fest. Damit war das wesentliche Ziel der deutsch-polnischen Inte
ressengemeinschaft erreicht.
Auch sonst erwies sich die deutsche
Politik als durchaus polenfreundlich.
So griff die Koalitionsregierung aus SPD
und Grüne nach ihrem Wahlsieg von
1998 eine von polnischer Seite seit vielen
Jahren erhobene Forderung nach Entschädigung von NS-Zwangsarbeitern auf
und entsprach ihr mit der Schaffung der
Bundesstiftung „Erinnerung, Verantwortung, Zukunft“, die unter Beteiligung
der deutschen Wirtschaft die Zahlungen ermöglichte. Auf diese Weise wurde
zugleich die Öffentlichkeit für das den

Zwangsarbeitern im Zweiten Weltkrieg
zugefügte Unrecht sensibilisiert – ein für
die deutsch-polnische Versöhnung bedeutsamer Beitrag.
Irakkrieg, Zentrum gegen Vertreibungen, Preußische Treuhand
Während für das erste Jahrzehnt des
Vertrages über „gute Nachbarschaft und
freundschaftliche
Zusammenarbeit“
eine uneingeschränkt positive Bilanz
gezogen werden kann, zeigten sich mit
Beginn des neuen Jahrtausends einige
Unstimmigkeiten in den deutsch-polnischen Beziehungen, welche die Inte
ressengemeinschaft in Frage stellten
und den Partnerschaftsvertrag einer Belastungsprobe aussetzten. Beide Seiten
hatten es versäumt, sich neue gemeinsame Ziele zu setzen, nachdem sich die Dynamik der deutsch-polnischen Interessengemeinschaft mit der EU-Aufnahme
Polens weitgehend erschöpft hatte. So
wurde das dem Vertrag zugrunde liegende Prinzip von Konsultation und Kooperation in seiner Bedeutung präventiver
Konfliktbewältigung nicht ausreichend
beachtet.
1. Die Auswirkung des Irakkriegs auf die
deutsch-polnischen Beziehungen
Noch vor Ausbruch des Irakkriegs
hatte in Polen die von Kanzler Gerhard
Schröder im Bundestagswahlkampf 2002
gemachte Aussage für Irritationen gesorgt, Deutschland würde sich selbst bei
einem UN-Mandat nicht an einem Krieg
gegen den Irak beteiligen. Die polnische
Presse kommentierte diese Äußerung als
Anzeichen eines „deutschen Sonderweges“. Sie beklagte die damit eingetretene
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Verschlechterung der deutsch-amerikanischen Beziehungen und die daraus
möglicherweise für Europa resultierenden negativen Folgen. In deutschen Medien sprach man dagegen - in Hinblick
auf die baldige Aufnahme Polens in die
Europäische Union - vom „Trojanischen
Pferd amerikanischer Interessen“.
Statt zu einer Beilegung des Konflikts
kam es mit dem von Tony Blair initiierten und auch von Polen unterzeichneten
„Brief der 8“ zu einer weiteren Belastung
deutsch-polnischer Beziehungen. Diese
Solidaritätserklärung für die amerikanische Position in der Irakkrise sowie die
Bereitschaft Polens, sich an der Seite der
USA am Irakkrieg zu beteiligen, stieß in
Berlin auf schärfste Kritik. Man befürchtete eine den europäischen Interessen
widerstrebende Allianz Polens mit den
USA. Diese Befürchtung erhielt durch
die unglückliche Äußerung des amerikanischen Verteidigungsministers Donald Rumsfeld von einem „alten“ und
einem „neuen“ Europa neue Nahrung.
Sie weckte das Gespenst einer Spaltung
Europas, und dies ausgerechnet zum
Zeitpunkt der Erweiterung der Europäischen Union um zehn neue Mitglieder.
In Deutschland hätte man vielleicht
für die Position Polens mehr Verständnis aufbringen und das historisch bedingte starke Sicherheitsbedürfnis des
Landes in Rechnung stellen sollen, dessen Befriedigung man sich jenseits der
Oder traditionell von einer Bindung
an die USA erhofft. In Polen führte der
Konflikt immerhin zu der Erkenntnis,
dass man gegen das Image ankämpfen
müsse, den Amerikanern auf dem Kontinent als Trojanisches Pferd zu dienen.
Es komme vielmehr darauf an, ein aus-
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gesprochen proeuropäischer Verbündeter der USA und ein äußerst proamerikanisches Mitglied der EU zu sein. Mit
dieser Grundeinstellung stimmt Polen
mit der transatlantischen Orientierung
gesamteuropäischer Politik überein,
wenngleich angesichts konkreter Herausforderungen die Interpretation dieser
Devise, wie im Irakkrieg und neuerdings
in der Libyenkrise geschehen, durchaus
unterschiedlich sein kann.
2. Der Streit um ein „Zentrum gegen Vertreibungen“
Die in den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts von deutschen und
polnischen Staatsmännern gemeinsam
gepflegte Erinnerung an den Zweiten
Weltkrieg hätte es nahe gelegt, sich über
die Art und Weise eines Gedenkens an
das Leid der deutschen Flüchtlinge und
Vertriebenen zu verständigen. Dies ist leider nicht geschehen. So kam es, nachdem
Anfang 2000 die Initiative des Bundes
der Vertriebenen (BdV) zur Errichtung
eines „Zentrums gegen Vertreibungen“
bekannt wurde, zu einem sich über Jahre
hinziehenden Konflikt. Nicht nur wenig
deutschfreundlich eingestellte polnische
Politiker und Journalisten empörten
sich, auch höchst angesehene Freunde
Deutschlands, wie etwa Władysław Bartoszewski, übten scharfe Kritik, und dies
aus einer tiefen Enttäuschung darüber,
die deutsch-polnische Versöhnung könne als Teil ihres Lebenswerkes Schaden
nehmen, falls alte Wunden wieder aufbrechen. Ein „Zentrum gegen Vertreibungen“ nach der Konzeption sowie in
der Trägerschaft des BdV dürfte zudem
kaum mit der im ersten Satz der Präambel des Nachbarschaftsvertrages zum
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Ausdruck gebrachten Absicht in Einklang stehen, „die leidvollen Kapitel der
Vergangenheit abzuschließen und entschlossen an die guten Traditionen und
das freundschaftliche Zusammenleben
in der jahrhundertelangen Geschichte
Deutschlands und Polens anzuknüpfen.“
Fragt man nach den Gründen für die
scharfe Ablehnung der BdV-Initiative,
dann bieten sich drei Antworten an: die
Trägerschaft des BdV, eine geschichtspolitische Instrumentalisierung des „Zentrums“ sowie – in Zusammenhang damit – eine Verschiebung der deutschen
Gedächtniskultur von einem Täter- zu
einem Opferbewusstsein.
Das Vorhaben des BdV erscheint
schon deswegen inakzeptabel – und dies
nicht nur aus polnischer Sicht -, weil seine Verbandspolitik in all den Jahren alles
andere als polenfreundlich war und keineswegs dem Geist des Nachbarschaftsvertrages entspricht. Nicht nur dass
wenig schmeichelhafte Äußerungen der
Vorsitzenden die polnischen Gemüter
immer wieder erregen, Erika Steinbach
hat auch gegen den Grenzertrag vom 14.
November 1990 gestimmt, der schließlich die Grundlage für den Vertrag vom
17. Juli 1991 bildet.
Ein weiterer Grund für die Ablehnung des „Zentrums“ ist die polnische
Befürchtung, es könne geschichtspolitisch instrumentalisiert werden. Die Ini
tiative, so die Vermutung, diene nicht
nur dazu, dem Leiden der Flüchtlinge
und Vertriebenen durch die Errichtung
eines „Zentrums“ Respekt zu zollen,
sondern solle für die Forderung nach
Entschädigung und Eigentumsrückgabe
in Anspruch genommen werden.

Schließlich registrierte man in Polen
zu Beginn des neuen Jahrtausends einen
mit der Verschiebung des Täter- zu einem
Opferbewusstsein verbundenen Wandel
in der deutschen Gedächtniskultur: Damals brach über fünfzig Jahre nach Kriegsende mit einem Male die Erinnerung an
die Opfer alliierter Luftangriffe sowie an
die Vertreibung der Deutschen aus dem
Osten gleichsam explosionsartig aus
und fand in zahlreichen Fernsehdokumentationen, Buchveröffentlichungen
und Zeitschriftenbeiträgen ihren Niederschlag. Janusz Reiter, Deutschland
experte und Botschafter seines Landes in
Berlin, kommentierte diese Entwicklung
mit den Worten: „Die Deutschen verstehen die Polen nicht mehr, und die Polen
vertrauen den Deutschen nicht mehr“.3
Es hat nicht an Versuchen gefehlt, den
Streit um das vom BdV geplante „Zentrum“ beizulegen. So betonten 2003 die
Präsidenten beider Länder, Johannes Rau
und Aleksander Kwaśniewski, bei ihrer
Danziger Begegnung, dass jede Nation
das Recht habe, ihrer Opfer zu gedenken,
doch dürfe ein solches Gedenken nicht
dazu missbraucht werden, durch gegenseitiges Aufrechnen und durch Ansprüche auf Entschädigung und Eigentumsrückgabe Unfrieden zu stiften. Die von
Angela Merkel geführte schwarz-rote Koalitionsregierung beschloss 2005, mit der
Schaffung eines, die polnischen Bedenken berücksichtigendes „Sichtbares Zeichens“ die Initiative des BdV ihrerseits
aufzugreifen. Es dauerte bis 2008, ehe
mit dem Regierungsantritt von Donald
3
„Die Deutschen verstehen die Polen nicht
mehr, und die Polen vertrauen den Deutschen
nicht mehr.“ In: Dialog. Deutsch-polnisches
Magazin, Nr. 65, 2003/2004, S. 49.
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Tusk nach vorhergehenden Verhandlungen zwischen Staatskulturminister Bernd
Naumann und Staatssekretär Władysław
Bartoszewski die polnische Regierung
ihren Widerstand gegen das Projekt
aufgab. Dass damit allerdings nicht
sämtliche Schwierigkeiten ausgeräumt
sind, zeigt die zur Umsetzung des Regierungsbeschlusses inzwischen gegründete
unabhängige Stiftung „Flucht, Vertreibung, Versöhnung“. Zunächst gab es bei
ihr den Konflikt um Erika Steinbach,
die am Ende zwar auf den von ihr beanspruchten Sitz im Stiftungsrat verzichtete, dies allerdings um den Preis eines
Kompromisses, der dem BdV drei Sitze
sichert, ohne dass eine solche Benennung
durch ein Veto der Bundesregierung verhindert werden könnte. Damit scheinen
weitere Konflikte absehbar. Zudem führten äußerst gegensätzliche Positionen
deutscher Wissenschaftler im wissenschaftlichen Beirat dazu, dass namhafte
tschechische und polnische Historiker
aus dem Gremium ausschieden, weil sie
eine gedeihliche Zusammenarbeit für
unmöglich erachteten. Der Streit um
die deutsche Gedächtniskultur könnte
daher das deutsch-polnische Verhältnis
weiterhin belasten.
3. Auseinandersetzung um die Preußische
Treuhand
Es spricht einiges für die zumal von
polnischer Seite geäußerte Vermutung,
der BdV habe mit seinem Bemühen um
ein „Zentrum gegen Vertreibungen“
nicht zuletzt das Ziel verfolgt, für die
Ansprüche der Vertriebenen auf ihr in
Polen zurück gelassenes Hab und Gut
den Boden zu bereiten. Jedenfalls wurde mit Beginn des neuen Jahrtausends
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auf Initiative der Landsmannschaft Ostpreußen eine „Preußische Treuhand“
gegründet. Nach ihrer Auffassung stellt
die Weigerung, das „konfiszierte“ Eigentum zurück zu geben, eine Menschenrechtsverletzung dar. Zudem beruft sie
sich ausgerechnet auf den deutsch-polnischen Nachbarschafts- und Freundschaftsvertrag, zu dem beide Seiten in
dem beigefügten Briefwechsel erklärten,
dass sich der Vertrag „nicht mit Vermögensfragen“ befasst. Die Preußische Treuhand interpretiert dies dahin gehend, die
Vermögensfragen seien demnach offen
und bedürften – natürlich im Sinne der
Ansprüche der Vertriebenen – einer abschließenden Klärung.
Obgleich die von Gerhard Schröder
wie auch die von Angela Merkel geführte Bundesregierung unmissverständlich
gegenüber Polen erklärt hatte, die Initiative der Preußischen Treuhand nicht zu
unterstützen, sich selbst einige Vertriebenenorganisationen von ihr distanzierten
und Rechtsexperten sie als chancenlos
einstuften, löste sie doch in unserem
Nachbarland scharfe, ja empörte Reaktionen aus. Als die Preußische Treuhand
ihre Absicht bekundete, die Vertriebenenansprüche vor dem Straßburger Gerichtshof für Menschenrechte einzuklagen, verabschiedete der polnische Sejm
am 10. September 2004 nach einer äußerst emotional geführten Debatte fast
einstimmig eine Resolution, in der die
damals von den Postkommunisten angeführte Regierung aufgefordert wurde,
mit der Bundesregierung über eine Entschädigung für die im Zweiten Weltkrieg
erlittenen materiellen Schäden zu verhandeln. Dem stand zwar der am 23. August
1953 seitens der polnischen Regierung
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ausgesprochene Verzicht auf Reparationen entgegen, doch Jarosław Kaczyński,
Chef der national-konservativen Partei
„Recht und Gerechtigkeit (PiS), argumentierte, der damalige Beschluss sei
nicht rechtskräftig, weil er nicht von
einer souveränen Regierung getroffen,
sondern auf Druck der Sowjetunion zustande gekommen sei. Zwillingsbruder
Lech, zu der Zeit Warschauer Stadtpräsident, ließ schon einmal vorsorglich die
Warschau betreffende Schadenssumme
errechnen. Derlei Forderungen wurden
durch eine vom national-konservativem
Lager ins Leben gerufene „Polnische
Treuhand“ propagandistisch unterstützt,
die sich sogar für eine Neuverhandlung
des deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrages aussprach.
Inzwischen haben sich die Gemüter
wieder beruhigt. Ein von der polnischen
Regierung in Auftrag gegebenes Gutachten kam zu dem Schluss, dass es für derlei
Schadensansprüche keine Rechtsgrundlage gebe. Und die Preußische Treuhand
erlitt vor dem Europäischen Gerichtshof
eine Niederlage, als dieser am 7. Oktober 2008 eine im Dezember 2006 von 22
Beschwerdeführern eingereichte Klage
abwies.
Eine Phase politischer Abkühlung
Die dargelegten Belastungen in den
deutsch-polnischen Beziehungen trugen das Ihre dazu bei, dass im Herbst
2005 die wenig deutschfreundliche national-konservative Partei „Recht und
Gerechtigkeit“(PiS) als Siegerin aus den
Parlamentswahlen hervor ging und mit
Lech Kaczyński auch das Präsidentenamt besetzen konnte. Erschwerend kam

noch hinzu, dass sich fast zeitgleich mit
den Wahlen Bundeskanzler Gerhard
Schröder und der russische Präsident
Władimir Putin über den Bau einer Ostsee-pipeline verständigten, ohne dass dieses Projekt mit Polen besprochen worden
wäre. Nicht allein die politische Rechte
sah in diesem Vorgehen eine mit einer
ehrlichen Partnerschaft und mit dem
Geist des Vertrages von 1991 unvereinbare Geringschätzung Polens und seiner
Interessen. Die zwischen Deutschland
und Russland vereinbarte, Polen umgehende Gaszufuhr weckte denn auch die
im polnischen kollektiven Bewusstsein
tief verankerte Angst vor einer deutschrussischen Verständigung auf Kosten
Polens. Dies brachte Monate später
Radosław Sikorski, Verteidigungsminister der von „Recht und Gerechtigkeit“
(PiS) geführten Koalitionsregierung, auf
drastische Weise zum Ausdruck, indem
er den Ostsee-pipeline-Vertrag mit dem
kurz vor dem Überfall auf Polen abgeschlossenen Hitler-Stalin-Pakt verglich.
Von einer deutsch-polnischen Interessengemeinschaft konnte jedenfalls
mit Übernahme der Regierungsverantwortung und der Präsidentschaft durch
„Recht und Gerechtigkeit“ (PiS) keine
Rede sein. Die neue Regierung maß denn
auch dem deutsch-polnischen Verhältnis eine nur geringe Bedeutung bei. Ihre
negative deutschlandpolitische Einstellung war nur vordergründig durch die
Konflikte um Erika Steinbach, das von
ihr angestrebte „Zentrum gegen Vertreibungen“ und die Rückgabeforderungen
der „Preußischen Treuhand“ bedingt.
Der tiefere Grund lag in der von der national-konservativen Rechten vertretene
Konzeption einer „IV. Republik“ und
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der mit ihr verbundenen fundamentalen
Kritik an der bisherigen politischen Entwicklung seit dem Epochenjahr 1989.
Nicht nur dass nach Auffassung von
„Recht und Gerechtigkeit“ (PiS) kein radikaler Bruch mit der kommunistischen
Führungselite erfolgt und das Erbe der
Solidarność verspielt worden sei, auch
die angebliche deutsch-polnische Interessengemeinschaft sei in Wahrheit
ein Ausdruck der Schwäche und eine
Preisgabe polnischer Interessen gewesen. Jarosław Kaczyński charakterisierte
sogar die Deutschlandpolitik seiner Vorgängerregierungen – und dies in einem
ausgesprochen negativen Sinn – als „Versöhnungspolitik“ und rührte damit an
das Fundament des Nachbarschafts- und
Freundschaftsvertrages.
Während auf der diplomatischen
Ebene die deutsch-polnischen Beziehungen stagnierten, trugen die Medien
beiderseits der Oder das Ihre zu einer
deutsch-polnischen Eiszeit bei. Die
deutsche Regierung war in dieser Phase
bemüht, kein Öl ins Feuer zu gießen. Sie
hoffte auf bessere Zeiten, die denn auch
nach den vorgezogenen Wahlen vom
Oktober 2007 mit dem Sieg der liberalkonservativen „Bürgerplattform“ (PO)
und dem Regierungsantritt von Donald
Tusk anbrach, der im Wahljahr 2005 von
den Kaczyński-Brüdern wegen seiner
Deutschfreundlichkeit scharf attackiert
worden und im Kampf um das Präsidentenamt Lech Kaczyński unterlegen war.
Rückkehr zur Normalität
Donald Tusk weiß sich der von Helmut
Kohl und Tadeusz Mazowiecki vorgezeichneten Linie einer Politik auf der Ba-
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sis der Versöhnung verpflichtet, die indes
bestehende Probleme nicht ausspart, aber
bemüht ist, sie einvernehmlich zu lösen.
Neben der Beilegung des jahrelangen
Streits um ein „Zentrum gegen Vertreibungen“ konnte auch der Konflikt um
die Ostsee-pipeline entschärft werden.
Berlin versicherte Warschau gegenüber,
künftig polnische Interessen bei den
deutsch-russischen Beziehungen besser
zu berücksichtigen. Zudem unterstützt
die Bundesregierung den berechtigten
Wunsch Polens nach Energiesicherheit,
die eine allzu große Abhängigkeit von
Russland verbiete und eine gemeinsame
Energiepolitik der EU erfordere. Damit
entsprechen die deutsch-polnischen Beziehungen 20 Jahre nach Abschluss des
Vertrages vom 17. Juli 1991 der mit ihm
verbundenen Hoffnung auf gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit, und dies zu einem Zeitpunkt,
an dem Polen für ein halbes Jahr die
Ratspräsidentschaft der Europäischen
Union übernimmt.
Von der Abneigung zur Zuwendung
Wesentliches Anliegen des 1991 abgeschlossenen Nachbarschafts- und
Freundschaftsvertrages ist es, Initiativen wechselseitigen Kennenlernens zu
unterstützen, bestehende Vorurteile
zu überwinden und zu einem besseren
Verständnis des jeweils anderen beizutragen. Diesem Anliegen dient u. a. Art.
30, in dem die Vertragsparteien betonen, ein „besonders großes Gewicht auf
möglichst umfassende Kontakte und ein
enges Zusammenwirken der deutschen
und polnischen Jugend“ legen zu wollen. Zu diesem Zweck errichteten sie zeit-
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gleich mit dem Abschluss des Vertrages
das Deutsch-Polnische Jugendwerk, das
im Verlauf seiner nunmehr zwanzigjährigen Geschichte Zigtausenden junger
Deutschen und Polen persönliche Begegnungen ermöglicht hat.
Fragt man rückblickend, ob im
deutsch-polnischen Diskurs das vom
Nachbarschaftsvertrag intendierte Ziel
erreicht wurde, die Einschätzung des jeweils anderen zu verbessern, dann fällt
die Antwort positiv aus. Dabei ist zu bedenken, dass immer noch die Bürde der
Vergangenheit schwer auf den beiderseitigen Beziehungen lastet. Während das
Deutschenbild der Polen durch die preußische Germanisierungspolitik in der
Zeit der Teilungen sowie – und dies vor
allem – durch die leidvolle Erfahrung im
Zweiten Weltkrieg negativ bestimmt ist,
wurde das Polenbild der Deutschen im
19. Jahrhundert durch die Vorstellung zivilisatorischer Rückständigkeit geprägt
und fand in dem langlebigen Stereotyp
der „Polnischen Wirtschaft“ seinen Ausdruck.4 Dieses lässt sich bis in die am 2.
September 1991 vom „Spiegel“ veröffentlichte Emnid-Umfrage nachweisen,
nach der die Befragten ihren polnischen
Nachbarn Eigenschaften wie „faul“ und
„disziplinlos“ zuschrieben, die als integrale Bestandteile der „Polnischen Wirtschaft“ gelten und das Gegenstück zum
eigenen Selbstverständnis bilden.
Zu diesen im kollektiven Bewusstsein
verankerten wechselseitigen Vorstellungen kamen 1991 diesseits wie jenseits der
Oder aktuelle Befürchtungen hinzu. So
4
Vgl. hierzu die umfassende Untersuchung
des Posener Germanisten Hubert Orłowski,
„Polnische Wirtschaft“. Zum deutschen Polendiskurs der Neuzeit, Wiesbaden 1996, S. 478.

äußerten 85% der Polen Ängste vor einer
durch die Wiedervereinigung politisch
wie wirtschaftlich gestärkten Bundesrepublik, und in Deutschland wuchs, zumal in Hinsicht auf den zu erwartenden
EU-Beitritt Polens, die Sorge vor dem
Zustrom billiger Arbeitskräfte, und dies
mit der Folge erhöhter Arbeitslosigkeit
und eines Lohndumpings. Weder das
eine, noch das andere sollte sich erfüllen.
Anstelle der 20 Jahre zurück liegenden
polnischen Ängste sehen heute 75% der
Polen in einer politisch und wirtschaftlich starken Bundesrepublik keinen
Nachteil, sondern einen Vorteil für Polen.
Unter Berufung auf Untersuchungen des polnischen Zentrums zur Erforschung der öffentlichen Meinung
(CBOS) verweist Prof. Janusz A. Majcherek darauf, dass seit 1991 die „Abneigung
gegenüber den Deutschen stetig“ gesunken sei. Hätten „noch vor zwanzig Jahren [...] mehr als die Hälfte der Polen ihre
Abneigung“ erklärt, so seien es heute
„nur noch 28 Prozent. In derselben Zeit
stieg die Sympathie für die Deutschen
von 23 Prozent auf 39 Prozent.“5 Allerdings zeigen die Ergebnisse auch eine gewisse Anfälligkeit für aktuelle politische
Einflüsse. So fielen die Sympathiewerte
gegenüber Deutschen im Wahljahr 2007
um drei Punkte auf 30% und schnellten
dann nach der Wahl von Donald Tusk
auf 38% (2008) bzw. 39% (2010) empor.
Damit liegen sie aber immer noch weit
hinter Werten für Italiener (52%), Franzosen (51%) und Briten (50%) sowie für
die slawischen Nachbarn (Tschechen,
5
 �����������������������������������������
Janusz A. Majcherek, Polen im internationalen Kontext, in Ost-West. ����������������
Europäische Perspektiven, 1/2011, S. 31.
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53%; Slowaken, 51%).6 Es gibt also noch
reichlich Luft nach oben.
Das Jahr 2011 bietet in Erinnerung
an den Abschluss des Nachbarschaftsund Freundschaftsvertrages von vor
20 Jahren den Anlass zu zahlreichen
6
CBOS BS/12/2010, Stosunek Polaków do
innych narodów, www.cbos.pl.
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Jubiläumsveranstaltungen, auf denen
bezüglich der deutsch-polnischen Beziehungen zu Recht eine positive Bilanz
gezogen wird. Der Vertrag von 1991 hat
jedenfalls seine Bewährungsprobe bestanden und dürfte auch in Zukunft das
Fundament für gute Nachbarschaft und
freundschaftliche Zusammenarbeit unserer Völker bilden.
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Zamazane słowo. O odczytywaniu
gdańskiej przestrzeni znaczeń*
Już niby nic z tamtego czasu tutaj nie ocalało. Strzaskany, otoczony rozsypanym
śmieciem, wykruszony i przy kubłach na
odpady zapomniany fragment muru. Poniechany ułomek, kunsztownie niegdyś
ułożony, stoi jednak uparcie. Tkwi przesłonięty niedbale postawionym, choć już
nieużywanym i odrapanym gazetowym
kioskiem. Jakiś daleki pogłos formy zmusza, by się przy echu zniszczonej budowli
zatrzymać. Jeszcze jest do odczytania subtelna uroda proporcji rokokowych łuków.
Jeszcze może dzięki nim uda się usłyszeć
delikatne, cichnące brzmienie melodii
granej na od dawna zapominanym instrumencie. Jak dzisiaj klawesyn. W murach,
których nawet strzęp zachował odgłos takich kształtów, nie być go nie mogło. Ulotne brzmienie nie całkiem zapomnianego
instrumentu, jeszcze jak cień przywarło
do cegieł w liszajach obitego tynku.
To miejsce 14 lipca w roku 1773, po
wyjściu z pobliskiego kościoła świętej
Barbary, którego wyposażenie specjalnie
go nie zachwyciło, Daniel Chodowiecki,
według tego, co zapisał w swoim Dzienniku
podróży do Gdańska tak widział:������������
„Trochę dalej ujrzałem pałac księcia Mniszcha [le palais du Comte Mnaizlek (?)], który jest bardzo
ceniony. Jest to budowla dosyć rozległa,
* Urywki większej całości pod tytułem:
„Gdańskie dziedzictwo Reginae Libertas”.

z dwoma wysuniętymi, lecz tylko parterowymi skrzydłami, z całkiem wysokimi
mansardami. W środku jest półokrągły
występ z piętrem z doryckimi pilastrami”
(Abschrift des Tagebuchs der Danziger Reise v. Daniel Chodowiecki 1773, pagina 75, dalej: Abschrift…, p.…). Uroda oderwanego włókna
architektury, jakie po tej niegdyś bardzo
cenionej budowli pozostało, a które nawet ostatnim okruchem istnienia może
jeszcze zachwycić, skłania by sięgnąć po
ortograficzne, składniowe i znaczeniowe
szarady dawnych zapisów.
Dziennik podróży do Gdańska ocalał
w stosunkowo późnej, dopiero z zaawansowanych lat XIX wieku pochodzącej
rękopiśmiennej kopii. Oryginalny manuskrypt autora przepadł podobnie jak
gdański pałac Mniszcha. Były to na żywo
sporządzane notatki gdańskiego berlińczyka, który w reakcji na kolejne rozbiory
ostentacyjnie deklarował swoją polskość
(por.: W. Geismeier, s. 14)1**. Gdy dotarła
** Szerzej na ten temat pisałem w: Deklaracja
tożsamości narodowej jako manifestacja aksjologiczna.
Daniela Chodowieckiego „Ein wahrer Pohle zu seyn”
[w:] Integracyjna i dezintegracyjna rola artystycznych
środków przekazu w kształtowaniu tożsamości narodowej i jednoczeniu Europy. Pod red. B. Dziemidoka,
Gdańsk 2001, s. 211 – 231, a także wcześniejsza,
znacznie krótsza wersja tegoż: Polen in Chodowieckis Denken [w:] Daniel-Chodowiecki-Preis 1993. ����
Ausstellung polnischer Künstler […] Akademie der Künste, Berlin 1993, s. 16 – 18.
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do Berlina wieść, że pruskie regimenty
podpełzły pod mury i sparaliżowały gospodarcze życie jego rodzinnego miasta,
zatroskany o los starej matki i innych
samotnych a w podeszłym wieku kobiet
z rodziny, pośpieszył do ojczyzny. Dzięki temu, co się uchroniło w Gdańsku od
zniszczenia, co zachowało się także w kopii jego notatek, paru zdjęciom sprzed
1905 roku, które trafem w rozproszeniu
również ocalały i monografii Stanisława
Lorentza o Efraimie Szregerze – twórcy
nieistniejącego pałacu (Efraim Szreger. Architekt polski XVIII wieku, Warszawa 1986),
kusi pomysł, by jednak dotrzeć do możliwości wyobrażenia sobie dawnego uroku
i znaczenia tego miejsca.
Dwa tygodnie później Chodowiecki
wspomniał o nim jeszcze raz. Oto nowe
zaproszenie do labiryntu znaczeń. Tym
razem zmierzyć się trzeba z zagadką językowych nawyków autora i z rebusami,
które wzięły się z lekturowych kłopotów
i być może znużenia kopistów. Na zachowanym odpisie manuskryptu, wtedy
gdy powstawał, w późnodziewiętnastowiecznej berlińskiej atmosferze już osiadała mgła słabnącej pamięci o ortografii
polskich nazwisk i o dawnej różnorodności kształtów życia w uparcie niegdyś
stojącym przy swoich republikańskich
wyborach i przy Rzeczypospolitej, odległym rodzinnym mieście gdańszczanina, który w 1801 roku umrzeć miał jako
pruski poddany. Teraz jednak w czerwcu,
w lipcu i w pierwszych dniach sierpnia
1773 roku, gdy chodził jeszcze po gdańskich ulicach, w Warszawie trwał właśnie
ów sejm, który wbrew bezsilnym protestom – ich symbolem stał się dramatyczny gest Tadeusza Rejtana – po długim
oporze (Daniel Chodowiecki z Gdańska
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wyjechał trzy tygodnie wcześniej i od
dwunastu dni znowu był z żoną i z dziećmi), dopiero gdy „Rosja i Prusy zagroziły
zajęciem jeszcze dalszych ziem, […], nie
mając żadnej alternatywy” (A. Zamoyski,
s. 231), poczuł się zmuszony 30 września
ratyfikować traktaty rozbiorowe, o których zadecydowano 5 sierpnia poprzedniego roku. W Warszawie, chociaż teraz
bezsilnej – za cenę niewyobrażalnego
upokorzenia, utraty godności, zhańbienia, które Tadeusz Rejtan przypłacił
utratą zmysłów – jednak ocalono nieco
czasu, a tym samym choćby możliwość
uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Właśnie dzięki temu jeszcze raz w Warszawie, choć już po raz ostatni i tylko na
najbliższych dwadzieścia lat – na jeszcze
jedno pokolenie uratowano również samorządność Gdańska. Absolutystyczne
porządki miały jeszcze pozostać poza
murami miasta Rzeczypospolitej i jej republikańskim wartościom konsekwentnie i spontanicznie wiernego. Dzisiaj
czasem się pisze: „Utrata terytoriów byłaby dla Polski nie najgorszą ceną do zapłacenia, gdyby dawało się za nią odkupić
swobodę działania” (loc. cit.). W osiemnastym wieku z istoty owych targów także
poza Polską ludzie doskonale zdawali
sobie sprawę. O gdańszczanach mówiono, „…że uchronili swoją część wolności
[…qu’ils gardent la Liberté de leur part], i że
[pruski] król w zamian otrzymał dwa
województwa” (Abschrift…, p. 13). Polskie
województwa.
O tym, co się naprawdę działo, wiedział też Fryderyk, chyba jednak nie
dlatego nazywany niekiedy „Wielkim”.
O sobie, o petersburskiej Katarzynie
i o wiedeńskiej Marii Teresie napisał: „…
carowa Katarzyna i ja jesteśmy zgoła pi-
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ratami, ale – zastanawiam się, w jaki sposób królowa-cesarzowa zdoła załatwić tę
sprawę ze swoim spowiednikiem! […]
Elle pleurait quand elle prenait, et plus elle pleurait, plus elle prenait.” – „Ona płacze, gdy
kradnie, a im bardziej płacze, tym więcej
kradnie” (N. Davies, s. 676).
Miesiąc wcześniej, na krótko przed
końcem wydarzeń, które w Warszawie
rozgrywały się w 1773 roku, w Gdańsku
31 lipca przybysz ze stolicy, przez gdańszczan, mówiąc oględnie, wtedy jeszcze nie
kochanej pruskiej monarchii, zapisał: „…
wyszedłem z ministrem, powiedział mi, że
jeśli bym zechciał, on poszedłby ze mną
do parku Mniszcha [au Jardin de Maiczek],
do którego wejść można przechodząc
po steczce poetów [par le Poëten=Steick],
ale było zamknięte” (Abschrift…, p. 99).
Ważnym, znanym, uchodzącym zapewne za interesujące, godne odwiedzenia
i poznania miejscem, był ów Jardin de
Mniszech – Ogród Mniszcha, skoro Jean
Robert Bocquet, kaznodzieja gdańskiej
niewielkiej francuskiej gminy reformowanej – zgodnie z obyczajem przyjętym
w owej społeczności nazwany w dzienniku Chodowieckiego „ministrem” – chcąc
nakłonić zapracowanego artystę do przedłużenia wspólnej przechadzki, uciekł się
do roztoczenia przed przybyszem wizji
poznania właśnie tego miejsca i wiodącej doń dróżki poetów. Co wydarzyło się
w wieku XIX, że po stu latach berlińscy
staranni kopiści, wykonujący swoją benedyktyńską pracę niemieccy tłumacze,
skrupulatni komentatorzy i sumienni
wydawcy osiemnastowiecznego Dziennika
podróży… do dzisiaj nie zdołali odczytać
w tym miejscu gdańskiej topografii, ani
nawet odcyfrować mocno utrwalonego
w historii i w nieincydentalny sposób

z miastem związanego nazwiska Jerzego
Augusta Wandalina Mniszcha?
Na papierze pozostał wyraźny ślad
upartego wysiłku, beznadziejnego trudu
nierozstrzygniętych wahań i wątpliwości
kopisty. W Berlinie, w późnych latach
dziewiętnastego wieku przepisywacz niekiedy nie był już w stanie jednoznacznie
rozczytać pisma swojego gdańskiego
przodka. W pewnym miejscu najpierw
dopatrzył się liter, które odtworzył jako
Maizlek. Był oswojony z francuską ortografią, zgodnie z którą niekiedy oznacza
się akcent, albo może gdzieś zasłyszał
o polskim zwyczaju wyróżniania pewnych liter czymś w rodzaju przecinka ponad nimi i może dlatego w jego zapisie
ktoś dopatrzy się nawet litery ź. Może jest
to jednak złudzenie, a kreska nad literą
to po prostu przez przypadek utrwalony cień długich deliberacji, gdy trzymane w ręce pióro bezwiednie osunęło się
na papier i pozostawiło niezamierzony
ślad? W każdym razie nad tym prawym
górnym rogiem lewej strony karty – opatrzonej później przez kogoś numerem
siedemdziesiątym piątym – swego manuskryptu przepisywacz męczył się długo. Napisał najpierw Maizlek, potem bił
się z myślami, a potem wyżej – ponad
a wyraźnie dopisał n. Jeszcze później, to
tajemnicze dla niego jak zapomniane
zaklęcie słowo opatrzył znakiem zapytania w nawiasie. Ów nawias ze znakiem
zapytania – wyraz wątpliwości, ale także
bezwiedny komentarz zarazem – wypadł
trochę poniżej linii pisma. W tym wypadku znak zapytania także graficznie
stoi pomiędzy wierszami.
Choć kolejność była może inna. Może
dopiero, gdy kopista swoje wątpliwości
uwidocznił graficznym znakiem, uda-
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ło mu się nareszcie prawdziwie rozczytać jeszcze jedną literę. Odczytać wbrew
temu, że zupełnie nie mieściło się to we
wszystkim, co na temat ortografii wiedział
i umiał sobie wyobrazić. Gdy wątpliwości
znalazły wyraz, dało się dostrzec to, co jest
odrobinę dalej, co w piśmie jest naprawdę.
Dopiero wtedy zdołał nareszcie prawdziwie odcyfrować choćby pojedynczą literę
pomimo, że w tym miejscu była dla niego
zupełnie nieprawdopodobna. Spróbujmy
wyobrazić sobie ścieżki myślenia, które go
zwodziły: n po m, spółgłoska po zbliżonej
spółgłosce, gdy „logicznie” zapisana tutaj
„być powinna” samogłoska, na przykład
w rękopisie oznaczona graficznie podobną do n literą a? Te wątpliwości musimy
rozumieć. Także nas niekiedy nic z tego,
co wiemy, przed bezradnością i zwątpieniem nie chroni. Prawda bywa jednak
zupełnie nieprawdopodobna. W ów czas,
aby się do niej zbliżyć, odrzucić trzeba to,
co według logiki naszych przyzwyczajeń
jest logiczne. Trzeba wtedy na przykład
„logiczne i oczywiste a” zastąpić „nielogicznym i niemożliwym n”. Droga do
prawdy wymaga nieraz, aby „logiczne”
zastąpić „nielogicznym”, oczywiste – niemożliwym. Do głosu dopuścić także język
naszym nawykom nieznanej logiki, innych dziejów i atramentem zapomnienia
spisanej historii.
To, że ktoś nie obeznany z regułami
polskiego języka i zapewne niezbyt zajęty studiowaniem meandrów gdańskich
dziejów, całkiem zatracił się w pozostałych znakach zapisu obcego mu i pełnego
tajemnic imienia, nie powinno dziwić.
Gdy jeszcze raz natrafił na tę przeszkodę, zdecydował się po prostu na Maiczek.
Trudno jednak pogodzić się z pochopnym prześliźnięciem się nad literami
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manuskryptu i nad zaklętym w nich słowem tłumaczy, komentatorów i wydawców. Z ignorowaniem przez nich wyraźnie i czytelnie nadpisanego i nieomal
ostentacyjnie tkwiącego w manuskrypcie
znaku n. Wprawdzie uczciwie odtwarzają
pewien ślad trudów i wątpliwości kopisty, przepisując dawny znak zapytania,
lecz zarazem bezwolnie, bez komentarza
upowszechniają stare i nowe dziwactwa.
Na przykład Wilibald Francke zaproponował odczytanie: das Palais des Grafen
Mainzjlek (?) (W. Francke, s. 92). Tylko tu
jakoś dostrzeżono nadpisane n, ale parę
stron dalej przeczytamy już: in den Garten
des Maiczek gehen (ibid., s. 107). Natomiast
Claude Keisch, odczytała: das Palais des
Grafen Maizlek (?) (D. Chodowiecki, s.
79), a trochę dalej: wenn ich wolle, ginge er
mit mir in den Maiczik-Garten (ibid., s. 111).
Tłumacze i wydawcy pod oczy podsuwają więc najczęściej bezkształtne ameby:
Mainzjlek (?), Maizlek (?) i Maiczek a nawet
Maiczik. Nie są w stanie wykroczyć poza
swą wiedzę o regule, zgodnie z którą po
spółgłosce występuje samogłoska. Tak
oto to, co z nazwiska Mniszech tutaj pozostało, przypomina zdruzgotany strzęp
muru po jego gdańskim pałacu.
Nad unicestwieniem trudzono się
zresztą mozolnie. Potrzeba było ponad
stu lat – czasu dłuższego niż cały XIX
wiek, aby to osiągnąć. Długo zabijano
świadomość i karczowano republikańskie nawyki, które także na gdańskiej
glebie w Rzeczypospolitej przez wieki
wyrosły i nabrały kształtu. W tym wymuszonym przez zaborczą, narzuconą
z zewnątrz pruską administrację procesie
z Gdańska ulotniła się pamięć o przedrozbiorowej tożsamości miasta. Także o nazwisku Mniszech.

Wacław B. Maksymowicz: Zamazane słowo. O odczytywaniu gdańskiej przestrzeni znaczeń
A przecież nie tylko ten sarmata zbudował tu dla siebie dom. W republikańskiej epoce Gdańska sarmacki sposób
postrzegania świata i jego gusta estetyczne również wśród tutejszych mieszczan
upowszechniały się coraz szerzej i zadomowiły z czasem na trwałe. Aby zrozumieć powody, dla których tak się działo,
„… konieczne wydaje się przypomnienie znanego, ale nader istotnego faktu,
wiążącego się nie tyle z teorią polityczną, ile z praktyką. Otóż prawa szlachty
polskiej różniły się dość zdecydowanie
od przywilejów, którymi cieszył się ten
stan w innych państwach. Składały się
na nie nie tylko typowe dla całej Europy
uprawnienia gospodarcze czy sądownicze, wysokie miejsce w hierarchii społecznej czy zwierzchność nad chłopami,
ale także cały szereg praw politycznych
i gwarantujących je praw cywilnych:
między innymi prawne gwarancje nietykalności osobistej (1433), niezbywalne
prawo udziału w podejmowaniu decyzji
politycznych (nihil novi, 1505), wybór króla przez ogół szlachty (1573) i prawo wypowiedzenia mu posłuszeństwa, gdyby
złamał warunki umowy z narodem lub
prawa krajowe (1573/1609), niezawisłe sądownictwo (1586), wreszcie zabezpieczenie prawem wolności wypowiedzi (1609).
Był to zespół uprawnień, który nie tylko
gwarantował przywileje jednego stanu
w narodzie, ale stwarzał podstawy ustroju Rzeczypospolitej i dawał temu stanowi
udział z czasem dominujący, w rządach
państwem” (A. Grześkowiak-Krwawicz,
s. 20-21). Bez uświadomienia sobie podstaw ustroju Rzeczypospolitej, o których
tu mowa, bez utrzymania stale w centrum
uwagi istoty fenomenu politycznego,
społecznego i kulturowego określanego

jej nazwą, nie można , jakie miejsce w jej
strukturze zajmował Gdańsk i skąd brało
się zafascynowanie nie tylko nadmotławskich mieszczan sarmackim sposobem
postrzegania świata, wyrażające się także
w przejmowaniu gustów estetycznych
i obyczajów polskiej szlachty. Ten spontaniczny proces w dziejach gdańskiej
kultury mieszczańskiej znany jest jako jej
sarmatyzacja (zob. np.: A. Klemp, Sarmatyzacja gdańskich rodzin mieszczańskich…). Postać w żupanie i w kontuszu z zarzuconymi w tył wylotami, na wieki trwa pośród
protestanckich epitafiów gdańskiego
patrycjatu w największej i najważniejszej
gdańskiej świątyni, w kościele Mariackim
na nagrobku rodziny Bahrów. Gdy się nie
wie, albo gdy się chce zapomnieć, gdy pokonana zostanie pamięć o – na przykład
– legislacyjnej i administracyjnej autonomii Żydów w Rzeczypospolitej, a jeszcze
o uszlachconych przez polskie sejmy Tatarach, Żydach, Ormianach, Niemcach
i innych nacjach, o tym, na jak różne
języki, religie i nawyki życia otwarta była
pstrokata mozaika sejmikowej szlachty,
jak była ona stosunkowo liczna (8 – 10%
ogółu mieszkańców Rzeczypospolitej to
była szlachta) i jak rozległe pole odmienności dzieliło ją od tych, których w księstwach Rzeszy określano nierepublikańsko przecież tam rozumianym pojęciem
der Adel, a także od francuskich la noblesse,
jak obce w świecie polskiej szlachty były
takie pojęcia jak la noblesse de robe, czy la
noblesse d’office czasów wersalskiego absolutyzmu, jak wiele różniło ją nawet od
tych, których po angielsku wyróżniano
pojęciem nobility jako warstwę lordów,
wtedy nie można pojąć dlaczego „obca
nam z ducha i języka szlachta Prus Książęcych będzie jeszcze w drugiej połowie

91

Historia i polityka
XVII wieku domagać się powrotu pod
berło królów polskich” (J. Tazbir, s. 11).
Wtedy też nagrobek protestanckiej patrycjuszowskiej rodziny Bahrów, sarmacki
pomnik w najważniejszym z gdańskich
kościołów, znak pośmiertnej pamięci
o dawnych wartościach i wyrażających je
gustach, również tkwi jak nie odczytane
nazwisko w starym manuskrypcie.
Czasem dopiero z daleka, gdy coś jak
panorama miasta ma właśnie zniknąć
poza horyzontem, wyraźniej widzi się
miary proporcji odczuwania i skalę emocjonalnych znaczeń. W półtora prawie
wieku później zrobiono zdjęcia miejsca,
które Chodowiecki oglądał. Do rysunków architekta i do ocalonych fotografii
sięgnął Stanisław Lorentz i tak je opisał:
„Na rysunkowym projekcie nie przedstawiono bramy wjazdowej z dwiema
furtami po bokach i trójprzęsłowej kraty
na podmurowaniu po każdej stronie bramy, oddzielających dziedziniec pałacowy
od ulicy. Widok tej bramy i ogrodzenia
znamy jednak z fotografii, wykonanej
w końcu XIX w. lub w pierwszych latach
XX w., …” (S. Lorentz, s. 37). Znawca estetycznych i pozaestetycznych tajemnic
architektury w swoim opisie oczywiście
nie zatrzymał się przed bramą i ogrodzeniem.
W czasie nieodległym od dnia, gdy wykonano fotografie, ukazał się przewodnik po Gdańsku, którego autor zapraszał
do spaceru po Długich Ogrodach. Na
przechadzki po Gdańsku Chodowiecki wyruszał z rodzinnego domu przy
ulicy Świętego Ducha, który stał w centrum miasta. Za to według przewodnika
z 1906 roku, teraz droga miała wieść od
gdańskich szańców, od opłotków. Od
Gewehrfabrik – fabryki karabinów i od
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Artilleriewerkstätte – artyleryjskich warsztatów, by tuż za Bramą Nizinną najpierw
– zuerst doprowadzić przed dawną rezydencję rosyjskiego posła. Był to jeszcze
ten sam i wciąż prawie dokładnie tak
samo jak w XVIII wieku nazywany Palais
des Kaiserl.[ichen] Russischen General-Konsulats
– pałac Ces.[arskiego] Rosyjskiego Konsulatu Generalnego. Z opisu wynika, że
od czasu Chodowieckiego nie tylko nazwa, ale i budynki poselstwa Rosji trwały
niezmienione. Jak za dawnego czasu był
to „pałac […] z dwoma przy ulicy położonymi pawilonami” (E. Püttner, s. 80).
Pałacu z czasu Rzeczypospolitej, pałacu
księcia Mniszcha już jednak nie było. Już
nie wiedziano, jak czytać: J’ay vu le palais
du Comte Mnaizlek. Ta wiedza nawet wcześniej, zanim jeszcze rozebrano mury, została zatarta tak, że przez kilkadziesiąt lat
wydawcy Dziennika… Chodowieckiego
nie potrafią dotrzeć do znanego a nawet
głośnego w historii imienia. Do tego, jakie jest jego prawdziwe brzmienie i jakie
skojarzenia jego przypominanie wywoływało. Po ponad wieku na określenie
pełnej architektonicznej finezji budowli wzniesionej na polecenie Mniszcha,
już tylko słowo Gouvernementshaus – dom
gubernialny miało pozostać w użyciu.
Słowo to zastąpiło nazwę, której używał
Chodowiecki i zapewne także dlatego
jego manuskrypt stał się w tym miejscu
nieczytelny. Wprowadzane teraz w użycie słowo miało zakryć i zamazać dawne
znaczenia, a zarazem dawne upodobania
i niegdysiejsze emocje.
W wydanym w 1906 roku przewodniku, po pełnej zapomnianych upodobań
architekturze pozostawało świeże jeszcze wspomnienie: „Dalej wznosił się do
roku 1905 dom gubernialny, zbudowany

Wacław B. Maksymowicz: Zamazane słowo. O odczytywaniu gdańskiej przestrzeni znaczeń
w stylu rokoko, z dwoma pawilonami na
dużym poprzedzającym dziedzińcu, który od ulicy zamykały kunsztowne kraty
pomiędzy murowanymi plintami, zdobnymi w putta i kwietne girlandy” (loc.
cit.). W dalszej lekturze można odnieść
wrażenie, że w tym opisie kunszt krat zupełnie przesłonił budowlę. Chodowiecki
jednak dostrzegł znacznie więcej, potrafił lepiej zobaczyć i swoje widzenie także
słowem w Dzienniku… zdołał przekazać. W czasach przewodnika wspomnienie było świeże, piszący z pewnością jeszcze na własne oczy budowlę oglądał, lecz
– jak się okazuje – nawet w fotografiach
niekiedy można więcej wyczytać. Do
swego opisu Stanisław Lorentz dodał:
„Rokokową ozdobioną ornamentami
bramę ujmują po bokach rzeźby kobiece
na woluntach filarów bocznych, a figurki puttów na woluntach filarów furty
i na filarach skrajnych ogrodzenia […].
Te putta bardzo przypominają dekorację
rzeźbiarską i malarską pałacu Lelewelów” (S. Lorentz, loc. cit.).
Autor monografii o Efraimie Szregerze dostrzegł to, co pochodzący z tamtego przełomu wieków, z założenia popularny bedeker pominął. Czego w estetyce
pałacu przewodnik nie chciał dojrzeć,
albo w 1906 roku może nawet już po
prostu nie potrafił zobaczyć. O czym nie
opowiedział. Nieraz, żeby móc usłyszeć
mowę architektury, pojąć, o czym jakaś
budowla opowiada, trzeba spojrzeniem
podążyć nie tylko za ołówkiem architekta. Trzeba wtedy przywołać imiona tych,
którzy mury kształtowali na swoje potrzeby. Pamiętać, skąd ich estetyczne nawyki
przybywały. Stanisław Lorentz tego nie
zaniechał. Uznał za warte wspomnienia,
że Szreger wcześniej i później tworzył też

w Warszawie, że budował również poza
nią i że pozostał po nim niejeden trwały,
czasem nawet pośredni ślad w polskiej
przestrzeni architektonicznej i estetycznej (S. Lorentz, s. 20-31).
Przewodnik za to chciał opowiedzieć
coś innego: „Stał tutaj pałac gdańskiego
burmistrza Christiana Schrödera. Od
późniejszego właściciela, pułkownika
von Weiher [scil.: Weyhera] – jego zamożna rodzina była w posiadaniu dóbr
Wrzeszcz – kupił go w 1750 starosta grudziądzki i polski marszałek nadworny
koronny, hrabia Mnisczek [sic!], który
polecił go zburzyć a pewnemu włoskiemu architektowi wznieść na jego miejscu
ten, który stał do teraz. Hrabia Mniszek
[sic!], zięć słynnego ministra hrabiego
Brühla, miał tylko raz nocować w nim
przejazdem. W 1786 nabył go kupiec
F. G. Rothenburgh za 2 000 dukatów
i w niewiele lat później odstąpił królowi
Prus Fryderykowi Wilhelmowi II za 11
000 dukatów” (E. Püttner, s. 80). W jednym zdaniu dwie różne pisownie tego
samego nazwiska! Wprawdzie można się
pogubić w nieznanej ortografii, jednak
i wtedy, jak widać, nazwa pałacu aż tak
zapomniana nie była, aby do nazwiska
Mniszech nie udało się doczytać. Za to
uwaga piszącego przewodnik nakierowana była na przestrzeń innych skojarzeń.
Bedeker ją ujawnia. Nawet tak odległa
okazja, jak jedno z dwu małżeństw tego
właśnie Mniszcha stała się wystarczająca, aby w tekście dla nieznanego wojażera nie pominąć Brühla. To brzmienie
znacznie skuteczniej wywołuje wspomnienie Wettynów (chociaż w przewodniku przemilczano fakt, że w historii
Gdańska pojawili się dzięki zasiadaniu
na elekcyjnym polskim tronie), niż przy-
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pominanie Jerzego Augusta Wandalina
Mniszcha. Także w językowym kształcie
Oberst von Weiher (loc. cit.) na określenie jednego z Weyherów, trudno dojrzeć
imię zwykle zapisywane w innej ortografii, utrwalone w polskiej przeszłości
– w dziejach Rzeczpospolitej i w nazwie
pobliskiego miasta Wejherowa, wtedy
i w czasie dwudziestowiecznego zaboru,
przezywanego po prostu na Neustadt,
czyli Nowe Miasto. Szczegóły o sumach
w dukatach w przewodniku dały okazję
do mnożenia z niemiecka brzmiących
nazwisk przypadkowych postaci, nic to,
że związanych tylko pośrednio z opisywaną budowlą. Ułatwiały za to przemilczenie walorów estetycznych architektury,
banalizowały znaczenie historyczne budynku i oswajały świadomość czytelnika
z wieścią o unicestwieniu pałacu o dużej
wartości artystycznej i urbanistycznej,
jako z codziennym zdarzeniem, jako
z czymś, co wynikało ze zwykłej kolei
rzeczy. W tekście pojawił się jeszcze „pewien włoski architekt” i to, że miał on się
trudzić, aby kaprys polskiego marszałka
zaspokoić na jedną noc. Ot, taka polska,
pańska miłość na jedną noc. Wszystko to
wbrew faktom, bo przez długie lata Mniszech „nie zaniedbywał […] swego gdańskiego pałacu, sprowadzając tam sprzęty
z radziwiłłowskich manufaktur” (S. Lorentz, s. 37). W niewinnym na pierwszy
rzut oka sformułowaniu w przewodniku
natykamy się na coś, co wywołuje i ożywia pogłos potocznego przesądu, rozpowszechnionego uprzedzenia. Informacja
o rozebranym pałacu z czasów Rzeczypospolitej służy już tylko do ledwie maskowanego przywołania, a przez to do
utrwalenia i upowszechnienia stereotypu
o nieodpowiedzialnych, lekkomyślnych
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Polakach. Budowla została rozebrana.
Żadna materialna przeszkoda, żadna
forma, żaden kształt nie zakwestionuje
dowolnej swawoli języka.
Legenda o „pewnym włoskim architekcie” przeniknęła do potocznej świadomości, również polskiej i to tak dalece,
że okazała się nazbyt twarda nawet dla od
dawna naukowo udokumentowanych
ustaleń, których wybitny, jeszcze wileński specjalista od ochrony zabytkowych
budowli, późniejszy wieloletni dyrektor najważniejszego polskiego Muzeum
Narodowego w Warszawie dokonał już
w roku 1922 w swojej pracy doktorskiej,
a po ich zweryfikowaniu, po wielu latach opublikował w roku 1986 (zob.: S.
Lorentz,, s. 5). Podstępna klechta o nieokreślonym włoskim architekcie wżarła
się w potoczną w Gdańsku świadomość,
przetrwała ostatnie dopusty historii.
Przetrwała nawet zburzenie i pozór odbudowy Gdańska. Pozór – bo wciąż dawny kształt na nowo pochwycony w jego
fasadach kłóci się z codziennością, jaka
się za nimi kryje. Dawna forma odtworzonych fasad nie wyrosła z nowej prywatnej zwykłości, która jest jej obca. To,
co najważniejsze, co jest prawdziwą tkanką życia – sensy i znaczenia miasta, wciąż
czekają na rekonstrukcję.
Polska, jej republikańskie prawa, sarmackie obyczaje i architektura – tak jak
niemieckie prawa miejskie, hanzeatycka
przedsiębiorczość, niderlandzki manieryzm architektoniczny, z różnych stron
przybyłe innowacje religijne i niemiecka mowa – w Gdańsku nie były przejazdem. Właśnie to była Rzeczpospolita.
W emocjonalnej, obyczajowej i odnoszącej się do estetycznych wyborów tkaninie
gdańskiej tożsamości, na lokalnej osno-

Wacław B. Maksymowicz: Zamazane słowo. O odczytywaniu gdańskiej przestrzeni znaczeń
wie odnajdował się niejeden wzór i niejeden polski motyw obok niemieckich
i innych. Pałac nie tylko poprzez swój
szczególny architektoniczny kształt, był
wzięty z projektów nie saskich, nie włoskich i nie francuskich. Jego genologiczny szlak wiódł od gustów szlachty w Rzeczypospolitej, od architektonicznych
upodobań Jana Klemensa Branickiego,
który ten gust kształtował. Przez to, że
i na warszawskich przykładach pałac się
wzorował, swoim trwaniem stale poruszał struny, jakie w dziewiętnastowiecznym Gdańsku zamierzono na zawsze
uśpić. Takie mury, ich pałacowa forma
i ich architektoniczny kształt w odbiorze mieszkańców mogły stawać się zmaterializowaną nostalgią republikańską
– tęsknotą za Rzeczpospolitą i za jej dawną otwartością. W tych, którzy te mury
znali, to znaczy, którzy znaczenia, jakie
wnosiły do miasta pamiętali, mogły ożywiać i na nowo budzić tęsknotę za zdławionym otwarciem na otwartość.
Przewodnik dbał o inne odczucia
i inne emocje. Słowo „oblężenie” inicjuje w nim opowieść o dziejach pałacu
Mniszcha: „Podczas oblężenia w 1807
mieszkał w nim generał hrabia von Kalckreuth. Gdy Gdańsk stał się wolnym
państwem pod wojskowym panowaniem
francuskim, pałac ten musiano na nowo
wystawnie wyporządzić dla hrabiego
Rappa na rezydencję. W czerwcu 1812
podczas swojej wyprawy na Moskwę
mieszkał w nim przez kilka dni Napoleon I. Po ucieczce z Rosji w 1813 raz jeszcze
zamieszkał tu Rapp, aż musiał przekazać
Gdańsk sprzymierzonym i opuścić miasto jako jeniec wojenny. Od 1814 pałac
znowu jest w posiadaniu państwa pruskiego i przez długi czas był służbowym

mieszkaniem komendanta i głównodowodzącego generała, aż Komendanturę
Generalną wzniesiono przy Wałach Elżbietańskich” (E. Püttner, s. 81). Historia
pałacu została tu opowiedziana w taki
sposób, jak gdyby w gruncie rzeczy był
zajezdną karczmą. Bardzo zadbano ponadto o ciąg skojarzeń z wyobrażeniem
obcej okupacji miasta. Siedmiu latom
francuskiego władania Gdańskiem poświęcono tu siedem zdań, gdy okres zdaniowy według zasad składni rozbierze się
na części niezłożone. Za to jedno trzyczęściowe zdanie zamyka w sobie pozostałe
92 lata historii. Dzięki takiej konstrukcji narracji, w opowieści pałac spowito
w obcą mu aurę zajazdu. Jak gdyby właśnie na to, dla wypełnienia takiej funkcji go wybudowano. Jeśli przewodnik
wiernie oddał tamto myślenie i wyobrażenie o pałacu Mniszcha, to rzeczywiście psychicznie niebezpiecznym mogło
okazać się dalsze trzymanie w nim przez
Prusy komendantury. To odczytywanie
przypomina archeologiczne poszlaki.
Narzędzie archeologa nie natrafia tutaj
na twardy przedmiot. Odsłania jedynie
jakąś ciemną smugę w sypkim piasku.
Ale właśnie w taki sposób, takim śladem
w badaniach archeologów ziemia potwierdziła średniowieczne wieści o spaleniu piastowskiego Gdańska. Po pożarach
pozostają jedynie cienie ludzi i przedmiotów. Ślad jednak i tym razem jest naprawdę. Jest ciemny, a w moim rozumieniu
na tyle wyraźny, że pozwala uruchomić
archeologię wyobraźni. Domyśleć niewypowiadane. Wyobrazić sobie powód,
jaki być może nie był uświadamiany. Ale
istniał. Tuż za progiem pałacu Mniszcha.
Tuż pod progiem świadomości. W kategoriach psychicznych w istocie nie było
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wyjścia – pałac trzeba było rozebrać
i postawić nową komendanturę. Potem
wojskowy nadzorca miasta rezydował
w tej nowej siedzibie, a jeszcze potem
urzędował tam komisarz przysłany z Genewy, z Ligi Narodów. Ten niegdyś nowy
w mieście gmach przetrwał i choć żaden
remont nie zdołał z tej architektury wyświęcić starej atmosfery koszar, budynek
w dzisiejszym Gdańsku przezwano na
Nowy Ratusz.

***
Gdańszczanie z czasu Rzeczypospolitej
do ostatka, pokąd żyli pamiętali dawne
znaczenia i dawne melodie. Wedle jednej
z nich śpiewano, że „nie umarła”. Nie
ustalono jej kompozytora. Pewnie było
ich wielu. Pieśń do tej melodii powstała
w odpowiedzi na wspólną potrzebę nadziei na odzyskanie utraconej wolności.
Joanna Schopenhauer, matka filozofa,
jeszcze w trzydziestych latach XIX wieku, już w Bonn i w Jenie wciąż pamiętała
dawne echa. W Gdańskich wspomnieniach…
zapisała: Unsere nordischen Volkstänze waren
die Polonaise und Masurek und sind es noch bis
auf dem heutigen Tag (J. Schopenhauer, Ihr
glücklichen…, s. 170) – „Nasze północne
tańce narodowe to polonez i mazurek;
pozostały też nimi do dnia dzisiejszego”
(J. Schopenhauer, Gdańskie…, s. 147). Słowo Volkstänze można też rozumieć jako
tańce ludowe, jednak takie pląsy autorka
opowieści przeciwstawia walcom i innym tańcom zadomowionym na salonowych posadzkach. Poza tym polonez do
tańców ludu wtedy nie należał, a nadto
już kilka zdań dalej matka filozofa użyła
niemieckiego rzeczownika Nationaltanz
w odniesieniu do poloneza jako tańca
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gdańszczan i nie jest to jedyne takie miejsce w tekście jej wspomnień. Bez wątpienia mowa tu o tańcach w pojmowaniu tej
gdańszczanki narodowych i należących
do jej dziedzictwa. Narodowych w rozumieniu dzisiaj zapomnianym a funkcjonującym jeszcze na przełomie wieków
XVIII i XIX.
Wychowanek gdańskiego kolegium
jezuitów, Józef Wybicki do jednej z takich
melodii napisał słowa. Brzmiały: „…nie
umarła, / Kiedy my żyjemy…”. Dawniejszą postać podobnych taktów znali
także gdańszczanie. Uwozili je ze sobą
opuszczając Gdańsk. Jak Schopenhauerowie na kilka godzin przed wejściem
pruskich regimentów (niekiedy można
przeczytać, że w kilka godzin po wejściu
Prusaków do Gdańska). Wyjeżdżali, bo
wiedzieli, że odtąd już nie będzie Rady
i burmistrza z wyboru. Zastąpić ich mieli urzędnicy przysłani z Berlina. Dawnej
urodzie swego miasta gdańszczanie byli
wierni i jak długo się dało, chronili ją po
domach. Chodowiecki nawet w Berlinie
znalazł wyraz dla okazania przywiązania do niej. Znane są jego rysunki, na
których synowie tego dyrektora Królewskiej Pruskiej Akademii Sztuk paradują
w polskich strojach szlacheckich (zob.
np.: M. Mrozińska, Czy synowie…). Takie stroje dawały nie zapomnieć wtedy
i przypominają dzisiaj, że „Sarmacki
styl życia był unikalnym wytworem,
powstałym z przemieszania się katolickiego baroku i wschodniej, otomańskiej
kultury w jej najwyższym rozkwicie.
Mógł on wybujać jedynie na tak zróżnicowanej etnicznie glebie, jaką stanowiła Rzeczpospolita. Była to naturalna
synteza Wschodu i Zachodu, doskonale
odpowiadająca potrzebie ekspresji Pola-
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ków” (A. Zamoyski, s. 207). Gdańszczanin ubierając synów w sarmackie stroje,
dla siebie i dla nich wywoływał duchy
republikańskiego życia. Przypominał
estetyczne upodobania i obyczaje, jakie
były wyrazem stylu istnienia kojarzonego z osobistą wolnością realizowaną
w kształcie nadanym przez ethos świeżo
unicestwionej Rzeczypospolitej. Synom przekazywał wyrażające się w tych
upodobaniach i nawykach odczuwanie
estetycznego i obyczajowego smaku.
Z nimi złączone emocje. Takie upodobania gdańszczan, ich nawyki i przywiązanie do wartości, które się w podobnych
gestach wyrażały – dla zaborców, dla
pruskich poddanych, dla nasyłanych
z Berlina administratorów i oficerów –
to wszystko było nie do pojęcia, dla nich
to była wyniosłość, to był „duch kastowej odrębności”. W końcu ją – to, co
tak nazywali – zdołali w gdańszczanach
zadeptać. Po zakończeniu duchowego
podboju i po zburzeniu w roku 1905 budowli wzniesionej przez Efraima Szregera na zamówienie Jerzego Augusta Wandalina Mniszcha, a po wybudowaniu
nowego General-Kommando am Elisabethwall zdobywcy bez ogródek mówili tak
oto: „Dopiero cały niwelujący nacisk
czasu, wmieszanie się zmuszających do
respektu pruskich urzędników i oficerów, uwolniły dawnych gdańszczan od
ich uprzedzeń i od ich ducha kastowej
odrębności, zburzyły bariery, w których
jeszcze przez długi czas po wcieleniu
do Prus zwłaszcza patrycjat znajdował
upodobanie, pogodziły ich z nowo zaprowadzonymi porządkami” (E. Püttner, s. 39).
Wymagało długiego czasu, aby zapomnieć, o czym w panoramie miasta pa-

łac Mniszcha mówił. Długo trwało, żeby
z tego, co on w Gdańsku oznaczał, pozostało puste, zaśmiecone pole po zburzonej budowli. Zwycięzcy, którzy gwałtem miasto swojej woli poddali, którzy
je po raz pierwszy w 1793 roku posiedli
po dwudziestu latach oblężenia, później, gdy na dawnym życiu gdańszczan
spoczął całun i czas zamknięty został
pieczęcią XIX wieku, w roku 1906, u progu wielkiej wojny, która zdominowała
cały dwudziesty wiek, mówili i pisali o tym już otwarcie. Mówili wtedy
wprost o przelanej krwi: „Teraz Gdańsk
należy do najlojalniejszych miast królestwa. Jego synowie wspaniale i z oddaniem służą tak w urzędach państwowych, jak i w armii. Chrzest krwi, który
otrzymali w wielu zwycięskich bitwach
za pruską ojczyznę w ciągu XIX wieku,
ze wszystkim ich pojednał, ich do tego
przywiązał”(loc. cit.). Trzeba było przelać
wiele krwi, sprawić, by zatracone zostało
niejedno życie – w tej sprawie poświęcano nie tylko gdańszczan – po to, by tym
razem właśnie ich „ze wszystkim pojednać” co pruskie, by ich do tego z czasem
nawet „przywiązać”. By gdańszczanie
stali się Prusakami. W dwudziestym
wieku, który nadchodził, po jeszcze
jednym, najkrwawszym w historii rosyjskim szturmie, to oni gdańskie ruiny
musieli opuścić. Na pewien czas przedtem, w roku 1905, mogli – już bez obawy
wzbudzenia w mieście protestu – zrujnować i zburzyć pałac Mniszcha. Od
tamtej pory przy Długich Ogrodach nie
ma już murów w tej architektonicznej
postaci. Nie ma tej formy. W Gdańsku,
w dawnym obrębie miasta po zniszczonym kształcie pozostała niezabliźniona
pustka. Trwa do dzisiaj.
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***
W ostatnim geście – gdy już nie było
żadnego województwa do stracenia, a najeźdźcy żądali jeszcze tylko homagium –
porwano za broń. Zbrojny odruch, taki
jak ten, który na widok wkraczających
do miasta pruskich wojsk poruszył gdańskich plebejuszów w roku 1793, w rok
później z buntu Madalińskiego, a potem
z Krakowa, rozlał się na kraj. Podobnie
jak w pomorskim Gdańsku wybuchł on
wobec nadchodzących obcych regimentów w spontanicznym odruchu mazowieckiej Warszawy i litewskiego Wilna.
Nie była to insurekcja tylko szlachecka. Wzięła się również z odczuć plebsu
i mieszczan. Chłopska wiara niosąc kosy
przekute na sztorc śpiewała: „nie chcemy pruskiej i petersburskiej wiary”. Cała
Rzeczpospolita ostatnim tchnieniem złożyła hołd wierności rządom, jakie w niej
od wieków sprawiała Regina Libertas. To
była insurekcja, którą długo wspominano i wiązano z imieniem Kościuszki.
Jednak podstępna pamięć i z nim nieraz obeszła się bezlitośnie. W archiwum
Fakultetu Filozoficznego Uniwersytetu
Philippa w niemieckim Marburgu spoczywa dysertacja, której autorka w roku
1925 wspominała: „Przed laty na Pomorzu w pewnym małym mieście poznałam pieśń: Fordre niemand mein Schicksal
zu hören… – »Niechaj nikt nie żąda, by
usłyszeć o moim losie…«. Starzec, który
ją śpiewał, myślał, że wspomina Napoleona i Świętą Helenę. Od tamtego czasu
od starych ludzi nieraz jeszcze słyszałam
tę pieśń, ale dzisiaj wiem: o Kościuszce,
nie o Napoleonie są jej słowa. Dźwięk
sławy z czasu Polenbegeisterung – z czasu
Niemieckiego Zauroczenia Polską do
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nas w niej się przebił” (O. Kuthe, s. 18).
Lud nie zawsze rozumie pieśń, którą
śpiewa. Także ogród sensów starej, dzisiaj prawie zapomnianej pieśni polskich
kosynierów od dawna, a może nigdy nie
plewiony. W winnicy znaczeń dzikich
pędów wiele. Wiele jest do odbudowania
i do odnowienia.
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Kamila Pawełczyk

Rosyjska Cerkiew Prawosławna
Cień sierpa, młota i swastyki padł na
Rosyjską Cerkiew Prawosławną w czasie
wojny niemiecko-sowieckiej. Dnia 22
czerwca 1941 roku skrzyżowały się modele polityki religijnej stworzone przez te
dwa państwa totalitarne. Pomiędzy nimi
znalazł się kościół prawosławny, próbujący w złożonej i skomplikowanej sytuacji konfliktu zachować swoje istnienie.
W ten sposób wywiązała się swoista gra
w trójkącie – prawosławni, bolszewicy
i naziści. Reguły tej gry określał światopogląd każdej ze stron.
Niemieckie przygotowania do wojny
ze Związkiem Sowieckim odbywały się
wielopłaszczyznowo. Oprócz planów
strategicznych, ekonomicznych czy politycznych Niemcy opracowywali także
założenia polityki religijnej w stosunku
do okupowanych obszarów rosyjskich.
Stworzone w ciągu kilku miesięcy wytyczne podbudowane były doświadczeniem,
jakie zdobyto wcześniej w podobnej działalności, zarówno na terenie III Rzeszy,
jak i zawojowanych terytoriach europejskich. Należało zatem tylko udoskonalić
i dostosować do nowej sytuacji metody
i techniki polityki kościelnej, a następnie
wcielić je w życie.
Pierwsze pomysły dotyczące rozwiązania problemu religii na okupowanych
od roku 1941 obszarach pojawiły się
mniej więcej miesiąc przed wybuchem
wojny niemiecko-sowieckiej. Jednocześnie ujawniły się znaczne rozbieżności
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w ocenie przyszłych losów ludności prawosławnej. Dysonansy w niemieckiej polityce religijnej najpełniej obrazują trzy
instrukcje-dyrektywy. Pierwsza z nich
opracowana została dnia 19 maja 1941
roku przez Wilhelma Keitela. W „Wytycznych zachowania się wojsk w Rosji”
szef Naczelnego Dowództwa Wehrmachtu pisał:
Znaczna część ludności rosyjskiej, szczególnie zubożała przez system bolszewicki
ludność wiejska, wewnętrznie odnosi się
negatywnie w stosunku do bolszewików.
Wśród niebolszewickich rosyjskich ludzi
(sic!) świadomość narodowa związana
jest z głębokim poczuciem religijnym.
Radość i wdzięczność za wyzwolenie od
bolszewizmu często będzie wyrażała się
w formule religijnej. Nie należy przeciwdziałać ani przeszkadzać w nabożeństwach (...) dziękczynnych1.

Tekst powyższy stanowił doskonałą
ilustrację tezy, ukształtowanej na pograniczu życzeń i politycznych iluzji.
Opierał się on bowiem na założeniu
uwalniania prawosławnych z pęt niewoli
komunistycznej. Konflikt interesów między cerkwią a bezbożną władzą ludową
zaostrzyć miała wojna. Niemcy – naziści
w tym spektaklu dziejowym odgrywać
mieli rolę wyzwolicieli. W tak opracowa1
N. MÜLLER, Deutsche Besatzungspolitik in der
UdSSR 1941-1944. Dokumente, Kolonia 1980, s.
53.
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nym planie nie było oczywiście miejsca
na próby ograniczania życia cerkiewnego na okupowanych obszarach. Nie było
zresztą, zdaniem Keitla, takiej potrzeby.
Jedynym zadaniem stojącym przed nową
władzą było odpowiednie nagłośnienie
propagandowe haseł swobody wiary i religii, jakie dali cerkwi naziści.
Inne założenia przedstawił w instrukcji z dnia 7 maja 1941 roku Alfred Rosenberg. W tym zarządzeniu Minister Rzeszy do spraw Okupowanych Terytoriów
Wschodnich zawarł stanowisko wrogie
w stosunku do Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej. Stwierdzał on:
Cerkiew Prawosławna (...) była silnym
środkiem wzmacniającym Imperium
rosyjskie. Na ile zniszczona jest cerkiewność [religia prawosławna – KP], ustalić
można jedynie w wyniku bliższych
badań. (...) przed niemieckimi komisarzami Rzeszy nie stoi zadanie ani ożywienia
wypartej cerkiewności, ani przedłużenia
istnienia wcześniejszych bolszewickich
urządzeń jej wytępienia. Należy zapewnić
możliwości istnienia związków religijnych, jednakże bez ingerencji państwa2.

Zachowawczość i ostrożność ze strony Niemców podyktowane były kwestiami ideologicznymi. Odrodzenie życia religijnego nie wpisywało się w scenariusz
działań Niemców na terenach zajętych
przez Wehrmacht. Problem cerkwi miał
być rozwiązany później.
Dokumenty zarówno Keitla, jak i Rosenberga rozwijały teorię nazistowskiej
polityki religijnej na terytorium Związku
Sowieckiego. Najwcześniejsza dyrektywa
2
U. FREYE, UWE LÖBEL, N. MÜLLER,
Die faschistische Okkupationspolitik in den zeitweilig besetzten Gebieten der Sowjetunion, Berlin 1991, s. 130.

praktyczna ukazała się 2 lipca 1941 roku,
a więc w kilka dni po wybuchu wojny
niemiecko-sowieckiej. Moment, w jakim
ukazała się owa instrukcja, w znaczącym
stopniu wpłynął na jej treść. Realizacja
operacji „Barbarossa” wymogła na służbach bezpieczeństwa potrzebę określenia
nowych metod działania w stosunku do
miejscowej ludności wierzącej. W głównej
mierze chodziło o pozyskanie przychylności prawosławnych. Krótkie wskazówki kierownika Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy Reinharda Heydricha
dotyczyły zajęcia przez niemieckie eskadry ochronne pozycji wyczekującej w stosunku do organizacji kościelnych.
Warto zatrzymać się przy analizie postanowień Keitla, Rosenberga i Heydricha. Mamy bowiem do czynienia z trzema źródłami – spojrzeniami na kwestię
prawosławną – różnej proweniencji. Na
tej podstawie można wywnioskować, iż
tzw. wschodnią politykę religijną Niemiec nazistowskich określały różne
czynniki. Najogólniej podzielić je można na trzy zasadnicze grupy, realizujące cele propagandowe (Keitel), ideologiczne (Rosenberg) i międzynarodowe
(Heydrich). A zatem istniało kilka instytucji, zajmujących się sytuacją Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej. Biorąc pod
uwagę metody postępowania jednostki
te można podzielić następująco: Naczelne Dowództwo Wehrmachtu, Ministerstwo Rzeszy Okupowanych Obszarów
Wschodnich oraz Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy. Instancją najwyższą od
decyzji tych organów był oczywiście sam
Adolf Hitler.
Nie należy przy tym zapominać
o czynnikach ogólnych, jak na przykład
o politycznym położeniu III Rzeszy,
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sytuacji na froncie wschodnim czy też
zasadach polityki religijnej stosowanej
przez Sowietów na podległym sobie terytorium. Każda ze wskazanych pobudek
oddziaływała na kształtowanie się polityki religijnej.
W końcu lipca 1941 r. führer osobiście
uchwalił dyrektywy związane z procesem
kształtowania polityki kościelnej na
wschodzie. Cztery tego typu instrukcje
zebrane zostały w uchwale Naczelnego
Dowództwa Wehrmachtu z dnia 6 sierpnia 1941 roku. Podpisany przez Keitla
dokument jednoznacznie wskazywał na
dalekosiężność przewidywań przywódców III Rzeszy. Wyczekując na rozwój
sytuacji na froncie, czasowo regulowano
kwestie religijne. Nie rozszerzając, ani
też z drugiej strony nie ograniczając życia religijnego ludności zajętych przez
wojsko terytoriów, uważnie obserwowano zachowanie Rosjan. Scenariusz dalszych działań uzależniony był od reakcji
miejscowych. Póki co jednak nie należało rozwijać propagandy religijnej, ani też
sprowadzać na obszary okupowane duchowieństwa zagranicznego (w tym także z Rzeszy). Punkt czwarty rozpatrywanego dokumentu głosił, iż decyzje te nie
dotyczą obszarów Besarabii zajętej przez
wojska rumuńskie, ani frontu fińskiego.
Najobszerniejszą, a zarazem najdokładniejszą decyzję w ramach nazistowskiej polityki religijnej był „rozkaz operacyjny nr 10”, opracowany dnia 16 sierpnia
1941 roku przez Reinharda Heydricha. Ze
względu na jego znaczenie odwołajmy się
do większego fragmentu tej instrukcji:
„O rozszerzeniu działalności cerkwi
prawosławnej nawet nie może być mowy.
Tam, gdzie ludność zajętych obszarów
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wyraża chęć przyjęcia opieki duchowej,
i tam, gdzie bez współpracy ze strony
lokalnej władzy niemieckiej działa duchowny, można dopuść do odrodzenia
działalności cerkiewnej. Jednakże w żadnym przypadku ze strony niemieckiej
nie powinna być realizowana współpraca
w dziedzinie życia cerkiewnego, organizowane nabożeństwa czy masowe chrzty.
O odbudowie wcześniej istniejącej
patriarszej cerkwi prawosławnej nie może
być mowy. Należy zwrócić szczególną
uwagę na to, aby nie legalizować (...)
żadnych będących w stadium formowania się cerkiewnych związków prawosławnych. Wręcz przeciwnie - rozpad na
oddzielne grupy cerkiewne jest pożądany.
Z tym jednak, aby nie popierać rozwoju
sekt na obszarze sowiecko-rosyjskim”3.

W ten sposób już w sierpniu, a więc
w ciągu dwóch miesięcy od rozpoczęcia
wojny ze Związkiem Sowieckim, aparat
państwowy III Rzeszy pod egidą samego
Hitlera opracował ogólny zarys polityki
religijnej na obszarach zajętych przez
Wehrmacht. Plan ów w ciągu następnych kilku miesięcy był rozbudowywany
i uzupełniany o nowe elementy. Jednakże zasadnicza linia postępowania nie uległa zmianie. Opierała się ona na neutralizacji życia religijnego prawosławnych,
a jeśli okoliczności na to pozwalały
– rozdrobnienia grup wiernych. W ten
sposób nie prowokowano miejscowych
do wystąpień przeciwko nazistom, ale
też nie stwarzano możliwości konsolidacji patriotycznej części społeczeństwa
pod sztandarem obrony wiary i religii.
Przyjęcie pozycji kontroli sytuacji, bez
wprowadzania swojego porządku, było
3
ММ. В. ШКАРОВСКИЙ, Русская Православная Церовь в ХХ веке, Moskwa 2010, s. 161-

162.
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dalekosiężnym zabiegiem o charakterze
propagandowym. W niedalekiej przyszłości myślano o wciągnięciu stałych
struktur kościelnych w tryby nowej administracji niemieckiej i wykorzystaniu
prawosławnych jako siły przeciwnej systemowi bolszewickiemu.
Wiosna roku 1942 przyniosła przetasowanie w założeniach politycznych III
Rzeszy w stosunku do Rosyjskiej Cerkwi
Prawosławnej. Doświadczenia roku koegzystencji z rosyjską ludnością prawosławną wymusiły weryfikację oficjalnego
stanowiska. Wśród raportów płynących
do sztabu generalnego z terenów okupowanych znaleźć można i informacje dotyczące cerkwi. Jeden z takich raportów,
opatrzony datą 31 października i podpisem Heydricha, najlepiej obrazuje rzeczywistą sytuację na zajętych obszarach
Związku Sowieckiego:
Wśród części ludności byłego (sic!)
Związku Sowieckiego, wyzwolonych
z jarzma bolszewickiego, zauważalne jest
silne dążenie do powrotu pod władzę
cerkwi (...), co szczególnie odnosi się do
starszego pokolenia. (...) widzę duże niebezpieczeństwo polityczne, tak jak niebezpieczeństwo w sferze światopoglądu
(...). Niewątpliwie masom społeczeństwa
okupowanych byłych terenów sowieckich, które garną się do religii, należy dać
jakąś formę życia cerkiewnego. Pojawia
się tylko pytanie: jaką?4.

Dnia 8 maja 1942 roku miało miejsce
spotkanie Hitlera i Rosenberga. Zdaniem historyków W. I. Aleksiejewa i F.
4
Русская Православная Церковь в годы Великой Отечественной Войны 1941-1945 гг. Сборник документов, red.
О. Ю. ВАСИЛЬЕВА, И. И. КУДРЯВЦЕВ, Л. А.
ЛЫКОВА, Moskwa 2010, s. 531-533.

G. Stawru data powyższa stanowi cezurę
w chronologii formowania się religijnej
polityki okupacyjnej III Rzeszy. Wpływ
na decyzje majowe miała z całą pewnością
sytuacja na froncie wschodnim. Sukcesy
wojenne Wehrmachtu utwierdziły führera w przekonaniu, iż ostateczne zwycięstwo na Związkiem Sowieckim jest tylko
kwestią czasu. Nie należało zatem dłużej
liczyć się z rosyjską opinią publiczną,
w tym także ze zdaniem jej prawosławnej
części. Propagowana do tej pory swoboda wyznania ustąpiła miejsca sztywnym
ramom całkowitej kontroli i podległości administracyjnej nowej, niemieckiej
władzy. Metody wykorzystywania religii
zależne były od potrzeb danego terytorium. Na obszarach okupowanych – na
Ukrainie, Białorusi czy też w krajach bałtyckich - w różnorodny sposób rozwiązywano kwestię religijną. Przyjęte normy
postępowania podyktowane były wieloma czynnikami: sytuacji wojennej, położenia ludności prawosławnej, rezultatów
działań bolszewików.
Odwołajmy się jednak do przykładu
szczególnego, swoistego ewenementu na
skalę całej historii kościała prawosławnego – do przyczyn utworzenia Pskowskiej
Misji Prawosławnej.

***
Geneza wydarzeń z lat 1941-1942 swoim
korzeniami sięgała o wiele głębiej, bo dochodziła do historii Rosyjskiej Cerkwi
Prawosławnej w XX wieku. Represje lat
20-tych i 30-tych nie ominęły eparchii
pskowskiej. Masowe zamykanie cerkwi
i monasterów, bezczeszczenie relikwii,
bezprawne egzekucje duchownych, bestialskie traktowanie wierzących – wszyst-
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ko to wpisywało się w codzienność życia
religijnego w rejonie Pskowa tamtego
okresu. Trzecia fala czystek w latach 19391940, wymierzona oficjalnie przeciwko
„elementom antysowieckim”, doprowadziła do zamknięcia ostatnich świątyń
w Pskowie i jego najbliższych okolicach
(Prochow, Ostrow, Święte Góry). Na marginesie dodać można, iż pskowski sobór
katedralny nie działał już od roku 1936.
Aby w pełni zilustrować tragizm sytuacji na pskowszczyźnie, odwołajmy się
do tabeli nr 1, obrazującej stan osobowy
i liczbę cerkwi na tym terytorium w roku
1917, a więc w momencie dojścia do władzy bolszewików.
Tabela 1. Stan osobowy i liczba cerkwi na terytorium ujazdów regionu pskowskiego w roku 1917.

Nazwa jednostki
terytorialno-ad- Liczba Liczba
ministracyjnej
duchow(ujazdów rejonu cerkwi
nych
pskowskiego)
Gdowski
73
64
(Гдовский)
Porchowski
56
79
(Порховский)
Noworżewski
34
36
(Новоржевский)
Opoczecki
35
45
(Опочецкий)
m. Ostrow i ujazd
33
47
(г. Остров и уезд)
Razem
231
271
Źródło: К. П. ОБОЗНЫЙ, Псковская православная миссия в 1941 - 1944 гг.. Миссионерский
аспект деятельности, „Православная община”, 2000, nr 1-2 (55-56), s. 71-73.
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Przytoczone powyżej dane wymagają
krótkiego komentarza. Do roku 1941 bilans zarówno w przypadku liczby cerkwi
jak i duchownych wyniósł ... zero. Patrząc przez pryzmat efektywności antyreligijnych działań komunistów wynik był
imponujący. Osiągnięte rezultaty, przynajmniej w swojej ideologicznej i propagandowej warstwie zewnętrznej, nie były
jednak do końca trwałe. Cerkiewne życie
wewnętrzne nie zostało całkowicie unicestwione. Najlepszym potwierdzeniem tej
tezy była późniejsza działalność misyjna
wśród ludności.
Rozszerzenie granic Związku Sowieckiego w latach 1939-1940 o zaanektowane
obszary krajów nadbałtyckich niosło za
sobą poważne implikacje także dla Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej. W jej jurysdykcji znaleźli się nowi wierzący. W ślad
za zmianami geopolitycznymi nastąpiły
przeobrażenia wewnątrzcerkiewne. Ukazem Patriarchatu Moskiewskiego z dnia
24 lutego 1941 roku ustanowiony został
egzarchat, w skład którego weszły wchłonięte wcześniej eparchie litewska i estońska. Godność egzarchy objął metropolita
Sergiusz (Woskriesienski). Jemu podlegała dotychczasowa hierarchia cerkiewna.
Stosunek miejscowej ludności prawosławnej do duchownych – wysłanników
Patriarchatu Moskiewskiego - był daleki
od entuzjazmu. Taką postawę tłumaczyć
może w pewnej mierze otwarta wrogość
wobec Zastępcy Strażnika Tronu Patriarszego Sergiusza (Stragorodskiego), ale też
stosunek metody sprawowania rządów
przez komunistów (jak już wyżej wspomniano na lata 1939-1940 przypadła
trzecia fala represji). Cień prześladowań
padł także na wierzących z nowo przyłączonych części państwa sowieckiego.
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Paradoksalnie wybuch wojny niemiecko-sowieckiej zapobiegł wewnętrznemu
wykrwawieniu się cerkwi.
Życie religijne na obszarze trzech republik nadbałtyckich, a także części północno-zachodniej Związku Sowieckiego
w momencie wybuchu konfliktu z III
Rzeszą skupiało się wokół arcybiskupa
dmitrowskiego Sergiusza (Woskriesienskiego). Duchowny ten nie zgodził się
na ewakuację przed Niemcami i pozostał w Rydze. Wachlarz ocen historyków,
tłumaczących takie postępowanie, był
bardzo szeroki. Począwszy od opinii W.
I. Aleksiejewa o ukryciu się duchownego,
aż po spiskową teorię E. I. Liswacewa, popartą przez O. J. Wasiliewą, o wykorzystaniu kapłana przez NKWD. Najbardziej
wyważony w swoim osądzie okazał się
kanadyjski badacz tego zagadnienia D.
Pospelovsky. Jego zdaniem Sergiusz starał się przygotować podłoże pod działalność Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej na
podporządkowanym Niemcom obszarze na wypadek ostatecznego zwycięstwa
III Rzeszy w II wojnie światowej. Tworzone przez niego struktury pełniłyby
zatem rolę „piątej kolumny”. Wydaje się
bardzo prawdopodobne, iż duchowny
ten był w stałym kontakcie z wywiadem
sowieckim. Bez względu jednak na motywację, faktem jest pozostanie duchownego w Rydze na mocy sankcji Zastępcy
Strażnika Tronu Patriarszego Sergiusza
(Stragorodskiego).
W pierwszych dniach okupacji Łotwy przez wojska niemieckie egzarcha
Sergiusz (Woskriesienski) został aresztowany. Odbyło się to najprawdopodobniej przy aktywnym udziale niektórych
hierarchów cerkiewnych, negatywnie
odnoszących się do „protegowanego

Moskwy”. Znaczenie mógł mieć także
czynnik narodowy – chęć pozbycia się
rosyjskiego przełożonego.
Tymczasem wydarzenia rozwinęły
się nieoczekiwanie. Po kilku dniach egzarcha wyszedł na wolność. Naziści zachowali nie tylko egzarchat, ale zgodzili
się nawet na jego jedność kanoniczną
z Patriarchatem Moskiewskim. Oczywiście nie bezinteresownie. Ceną tych
ustępstw była utrata przez struktury kościelne swej niezależności. Nowy zarząd
cerkiewny funkcjonować miał pod egidą
władz niemieckich. W tym stwierdzeniu
zauważalny jest paradoks. Przecież od
pierwszego dnia konfliktu niemiecko-sowieckiego cerkiew prawosławna stała na
pozycji patriotycznej. Zbierano pieniądze
na uzbrojenie, duchowni zasilali szeregi
żołnierzy, organizowano pomoc humanitarną, słowem wspierano walczących
z wrogiem. Tymczasem na obszarze północno-zachodnim Związku Sowieckiego
pod sztandarem niemieckim otworzono
działalność misyjną. Mamy tu zatem do
czynienia z dychotomią dążeń. W tak
skomplikowanej atmosferze utworzona
została „Misja Prawosławna na wyzwolonych rejonach Rosji”, zwana powszechnie Pskowską Misją Prawosławną.
Sojusz Niemców i ludności prawosławnej przynosił obustronne korzyści.
Naziści zrealizowali podstawowy cel polityki religijnej na okupowanych terenach
Związku Sowieckiego. Cerkwi przypadła
rola podpory „nowego porządku”. Wybór organizacji kościelnej jako popleczników nowej władzy nie był bezzasadny.
Kościół jako jedna z nielicznych instytucji był miejscem, w którym schodziła
się wielowiekowa kultura rosyjska. Miał
swoją strukturę i hierarchę. Przywiązanie
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starszej części społeczeństwa do wiary
i religii przetrwało pomimo lat prześladowań i represji. Autorytet kapłanów był
nie do przecenienia.
Oferta niemiecka była kusząca dla
duchowieństwa. W końcu stworzone zostały „normalne” warunki do rozwoju
życia religijnego. Odrodzenie wiary były
potrzebne. W latach 40-tych pojawiło się
już na świecie nowe pokolenie ludzi, którzy uważali się za prawosławnych, ale ich
tożsamość konfesyjna wypływała w większej części z tradycji. Dzięki Misji przedstawiciele tej generacji „po raz pierwszy
w życiu widzieli osobę duchownego spotykając ją do tej pory tylko na karykaturach wydawań antyreligijnych”.
Gwoli rzetelności zaznaczyć należy, że
w temacie powstania Misji nie ma zgodności co do tego, kto był latem 1941 roku
inicjatorem jej utworzenia. Tak na przykład Olga Hughes-Raevsky twierdziła, że
właśnie metropolita Sergiusz (Woskriesienski) uzyskał „pozwolenie na otwarcie
misji Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej
na okupowanych obszarach Rosji”. Ojciec Gieorgij Benigsen, naoczny świadek
tamtych wydarzeń, był jednak innego
zdania. Według niego władze niemieckie długo wahały się przed wydaniem
zgody na funkcjonowanie Misji. Jako
„sprawców” ruchu misyjnego na ziemi
pskowskiej wskazywał on nie hierarchów
cerkiewnych, ale... wierzących.
O ile pierwsze stanowisko jest prawdopodobne, to druga z wymienionych
propozycji nie wydaje się jednak do końca uzasadniona. Przecież władza sowiecka zmieniła terytorium, na którym rozwinęła się Pskowska Misja w „cerkiewną
pustynię”. Świątynie były zburzone,
zbezczeszczone, częstokroć zamienione
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na składy, warsztaty pracy, kluby taneczne, kina i archiwa. Represjonowane duchowieństwo w swojej masie zginęło w syberyjskich obozach koncentracyjnych.
W takich warunkach trudno przyjąć, iż
obywatele sowieccy, ci prości ludzie, wykazali aż taką aktywność.
W dyskusji dotyczącej Misji głos zabrał sam egzarcha Sergiusz. Nie odniósł
się on jednak do genezy jej utworzenia.
Skupiając się głównie na praktycznym
aspekcie działalności tej organizacji,
twierdził, że Misja posiadała charakter
tymczasowy. Jej funkcjonowanie miało
zakończyć się w momencie przywrócenia bezpośrednich kontaktów z cerkwią
patriarszą, a więc do chwili oficjalnego
przyłączenia egzarchatu do wyższej administracji kościelnej lub zjednoczenia
z innymi eparchiami.
Przesłanka powyższa wynikała ze złożoności sytuacji. Określała również ramy
kanoniczności istnienia Misji. Powstała
ona przecież w warunkach wojennych.
Działania na froncie uniemożliwiały
utrzymywanie kontaktów między egzarchatem i sąsiednimi eparchiami, a tym
bardziej z Patriarchatem Moskiewskim.
Przyjmując taki punkt widzenia rodzi się
pytanie o lojalność Misji wobec kościelnej władzy zwierzchniej i kanoniczność
jej utworzenia.
Pskowska Misja Prawosławna utworzona została z trzech eparchii: petersburskiej, pskowskiej, nowogrodzkiej
i krajów nadbałtyckich. Do wybuchu
wojny każda z tych jednostek tworzyła
oddzielną część Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, miała odrębną administrację
i hierarchię. W 1941 roku metropolita
Sergiusz (Woskriesienski) wcielił je do
egzarchatu. W teorii był to czyn bez-
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prawny, gdyż takie zjednoczenie mogło
nastąpić tylko i wyłącznie na drodze porozumienia między hierarchami stającymi na czele każdej z eparchii. Oficjalnej
zgody egzarcha nie uzyskał. W praktyce,
według istniejących dogmatów kanonicznych, Sergiusz posiadał prawo do objęcia
rządów diecezji, które utraciły swoich
biskupów. Przeszkody mogły pojawić
się w momencie wystąpienia egzarchatu
ze składu cerkwi patriarszej i ogłoszenia
autokefalii. W tym przypadku nawet
tymczasowe rządzenie tymi eparchiami
okazałoby się bezprawne. W ten sposób
jedność z cerkwią-matką została formalnie utrzymana, choć rzeczywiste związki
nie były możliwe.
Tak zarysowała się jeszcze jedna
rzeczywista przyczyna powstania Misji — potrzeba utrzymania prawosławnych diecezji, pozbawionych biskupów.
W granicach tej formalnej przyczyny
pozostawały zadania przywrócenia życia
religijnego.
Podkreślić należy zasługi metropolity
Sergiusza (Woskriesienskiego) w budowie
struktur misyjnych. Właśnie ten duchowny, uświadamiając sobie katastrofalną
sytuację cerkwi na obszarach dawniej będących pod władzą sowiecką, a następnie
okupowanych przez wojska niemieckie,
podjął się pertraktacji z przedstawicielami niemieckiego zgrupowania „Północ”
w związku z odprawą we wskazane rejony
pierwszych misjonarzy. Rozmowy na ten
temat zapoczątkowano już na początku
lipca, czyli od chwili zajęcia przez Wehrmacht północno-zachodnich obszarów
Związku Sowieckiego, a tym samym od
momentu „wyzwolenia” tych terytoriów
od zalewu ze strony wojującego ateizmu
i czerwonego terroru władzy komuni-

stycznej. Sfinalizowanie obrad przeciągało się w czasie głównie z powodu działań
wojennych. W końcu, w połowie sierpnia, otrzymywano pozwolenie. Pierwszych czternastu misjonarzy przybyło do
Pskowa dnia 18 sierpnia 1941 r.
Ojciec Aleksy Ionow wspominając te
dni pisał, że sama odprawa duchownych
odbyła się szybko i dosyć sprawnie. Egzarcha osobiście spotkał się z wybranymi
uprzednio misjonarzami. Choć akces do
Misji był narzucony odgórnie, to takie
autokratyczne decyzje metropolity Sergiusza - przyjęte w ramach kościelnej dyscypliny i posłuszeństwa - zostały przez
wszystkich pokornie wykonane. Przy
czym sami misjonarze doskonale zdawali sobie sprawę ze wszystkich trudności
i niebezpieczeństw, jakie czekały na nich
na pskowskiej ziemi. Z całą pewnością
sprawa dotyczyła nie tylko ślepej pokory
wobec władzy zwierzchniej. Działalność
misyjna dotykała najgłębszych pokładów
duszy misjonarzy.

***
Reasumując – idea utworzenia Pskowskiej Misji Prawosławnej wyrosła na
gruncie współpracy okupacyjnej administracji niemieckiej z hierarchami Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej. Niestety
brak materiałów nie pozwala na ustalenie rzeczywistego pomysłodawcy tego
przedsięwzięcia. Przy dogłębnej analizie
przyczyn utworzenia tej terytorialnej
organizacji religijnej wyłoniły się zasady
swoistej gry. Wybuch wojny niemieckosowieckiej wyłonił dwóch konkurentów
w walce o „rząd dusz” w społeczeństwie
sowieckim. Rozgrywającymi byli z jednej
strony naziści, a z drugiej hierarchowie

107

Historia i polityka
Patriarchatu Moskiewskiego. Nad nimi
zawisł cień sierpa i młota.
Każda ze stron widziała w utworzeniu
Misji Prawosławnej realizację celów swojej polityki. Dla Niemców Misja stwarzała możliwość wprowadzenia nowego
systemu, nowego porządku wśród ludności okupowanych od roku 1941 północno-zachodnich obszarów Związku
Sowieckiego i krajów nadbałtyckich. Dla
duchownych wybuch konfliktu z Sowie-
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tami oznaczał koniec epoki czerwonego
terroru, a zarazem początek normalizacji
życia religijnego. Zdając sobie sprawę ze
złożoności sytuacji wojennej, ale też korzystając z nadarzającej okazji, naziści
i prawosławni zgodzili się na współpracę. I jedni i drudzy próbowali osiągnąć
(„ugrać”) jak najwięcej.
Groteskowy sojusz. Ale gdy w grę
wchodzi polityka, czy można mówić
o paradoksach?

Teksty
Wolfgang Bittner

Schattenriss oder Die Kur
in Bad Schönenborn*
1

Nach Ärztepfusch knapp dem Tod
entronnen, begibt sich der Schriftsteller
Ludwig Mahler in eine Kurklinik.
Trotz seiner gesundheitlichen Probleme
genießt er den Aufenthalt, gerät aber
zunehmend in eine Lebenskrise. Die
leidenschaftliche Beziehung zu einer
attraktiven Frau bringt für ihn die
Wende. Sie bringt ihn aber auch in
Konflikt mit der Liebe zu seiner Frau.
Wieder zu Hause, setzt Mahler die
Affäre, die zu einer Obsession wird, fort.
Sein bester Freund scheint seine Ehe
endgültig in Gefahr zu bringen.
Das Buch stellt eine zentrale Frage: Wie
wichtig ist über das Subjektive hinaus das
gemeinsame Welt- und Politikverständnis
für zwei Menschen und ihre Liebe?

Sie kam aus einem der Seitenwege heraus,
als Mahler schon fast vorbei war, und offensichtlich hatten sie beide denselben
Weg hinunter und durch das Kleingartengelände zurück zur Kurklinik. Mah*
Auszug aus einem im März 2011 im VAT
Verlag in Mainz erschienenen Roman

ler grüßte und Françoise Dubois dankte.
Er mochte nicht einfach so weitergehen,
deshalb rief er ihr zu: „Sie scheinen gut
zu Fuß zu sein!“
„Ja“, rief sie zurück, „es macht mir
Spaß, ein bisschen herumzustrolchen.“
Er blieb nun doch stehen, bis sie ihn
eingeholt hatte. „Haben Sie nicht Angst,
so ganz allein hier im Wald?“
Sie lachte. Ein angenehmes, herzliches Lachen. „Nein, ich gehe gern allein“, erwiderte sie und fügte mit einem
Seitenblick, den er als schelmisch deutete, hinzu: „Am liebsten allein und ohne
männliche Begleitung.“
Eine Provokation. Mahler schluckte.
Also doch noch nicht so emanzipiert,
wie es scheint. „Männergeschädigt?“,
nahm er die Herausforderung an.
Jetzt lächelte sie. „Keineswegs. Aber
die meisten Männer reden ständig belangloses Zeug, solang der Tag reicht,
und letztlich wollen sie doch nur das
eine.“
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„Das Belanglose ist eine Sache“, ging
er darauf ein. „Über die andere brauchen
Sie sich doch nicht zu wundern. Freuen
Sie sich, Sie sind eine attraktive Frau. Andere Frauen haben es viel schwerer.“
Jetzt lachte sie wieder ihr ungezwungenes herzliches Lachen. „Sie haben
recht“, lenkte sie ein und hakte sich mit
einem ganz kleinen mädchenhaften
Hüpfer spontan bei ihm ein. „Gehen wir
ein Stück zusammen“, rief sie fröhlich.
Von ihrer Spontaneität angesteckt,
fragte er in einem Anfall von Übermut,
ob sie wisse, dass ‚zusammen gehen’ in
einigen Gegenden soviel heiße wie befreundet sein, eventuell sogar ‚miteinander schlafen’.“
„Sehen Sie“, kicherte Françoise. „Da
haben wir es. Ich habe es doch gesagt!“
Er war sofort wieder zurück auf der
Erde, setzte zu einer Entschuldigung an,
doch sie deutete auf die hinter den blauen Hügelkuppen untergehende Sonne
und rief: „Ist das nicht schön? Ist das
nicht wie ein Traum?“
(…)
Sven-Eric, zartgliedrig, schwarz gekleidet und mit einem Kinnbärtchen
unter der Unterlippe, das aus wenigen
Haaren bestand, wirkte eher schüchtern.
Mahler hatte ihn sich ganz anders vorgestellt, viel robuster und temperamentvoller. Er brauchte einen Moment, um
sich in die neue Situation einzufinden.
Mit zusätzlicher Gesellschaft hatte er
überhaupt nicht gerechnet. Mal sehen,
was daraus wird, dachte er, widmete sich
dem Essen und schwieg erst mal. Auch
Sven-Eric schwieg, sodass Françoise
sich schließlich genötigt sah, eine Unterhaltung in Gang zu bringen, um die
allmählich peinlich werdende Schweig-
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samkeit zu beenden. „Ich hatte dich in
Freiburg vermutet“, sagte sie. „Haben
nicht die Vorlesungen schon wieder angefangen?“
„Schon seit einer Woche“, gab ihr
Sohn zur Antwort. „Ich muss mir ein
paar Bücher holen, die ich fürs Studium
brauche.“
Ein Vorwand, dachte Mahler. Er
muss doch gewusst haben, dass ich da
bin. Warum kommt er dann? Aus Sorge um seine Mutter? Oder aus Neugier?
Womöglich übernachtet er auch hier,
noch dazu an unserem letzten Tag. Er
empfand den unangemeldeten Besuch
als einen Übergriff. Dennoch überwand
er sich und fragte: „Sie studieren vergleichende Literaturwissenschaft?“
Sven-Eric nickte und ging darauf ein:
„Komparatistik. In diesem Semester beschäftigen wir uns mit Schriftstellern aus
dem neunzehnten und zwanzigsten Jahrhundert, in deren Werken das amerikanische Leitmotiv vom neuen Jerusalem im
Sinne von Geld und Glauben eine Rolle
spielt.“
Mahler horchte auf. „Wie ist das mit
dem Geld und dem Glauben gemeint?
Bezieht sich das auf die Wahlverwandtschaft zwischen Kapitalismus und Puritanismus, diese ökonomische Prädestinationslehre, die nach der Unabhängigkeit
in der Literatur der USA thematisiert
wurde, zum Teil recht kritisch?“
„Genau darum geht es. Um Literatur, die sich kritisch mit der These vom
Reichtum als Gabe der Vorsehung aus
einandersetzt, also auch mit dem Wahn,
alles sei machbar, und wenn Gott uns
liebt, lässt er uns reich werden.“
„Spannend“, fand Mahler. „Ich schrei
be an einem neuen Roman, der aller-
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dings in Deutschland spielt, in dem ich
mich unter anderem mit solchen Fragen
beschäftige: mit der Gier nach Geld als
Mittel, Materie anzuhäufen und Macht
zu erlangen, sozusagen aus Furcht vor
der Verdammnis, wie der Soziologe Max
Weber die religiöse Antriebskraft für den
Kapitalismus gedeutet hat.“
Sven-Eric hatte seine Befangenheit
völlig abgelegt. Er wirkte jetzt angenehm selbstbewusst und aufgeschlossen.
„Damit hat sich bereits in der ersten
Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts
James Fenimore Cooper in seinen Romanen auseinandergesetzt“, erzählte er.
„Cooper beschreibt, wie die sogenannten
Pioniere die Natur verwüsteten, wie sie
mit Kanonen auf die Taubenschwärme
feuerten, Seen trockenlegten, um sämtliche Fische auf einmal zu fangen und wie
sie auf alles schossen, was sich in der Prärie und im Wald bewegte. Die puritanischen Yankees nannte er Heuschrecken
des Westens, und später schrieb er, dass
diese Heuschrecken ihre Schiffe in alle
Welt schicken, um für ihre Ziele Krieg zu
führen.“
Françoise zog die Stirn in Falten.
„Das finde ich polemisch und ziemlich
dreist“, warf sie ein. „Wir können doch
froh sein, wenn die Amerikaner für uns
die Ordnungsmacht spielen.“
Ihr Sohn stand abrupt vom Tisch
auf und ging hinaus, obwohl sein Teller
noch halb gefüllt war. „Was ist denn?“,
rief sie irritiert. „Ich wollte dich doch
nicht beleidigen!“ Bestürzt blickte sie
ihm nach und wollte sich gerade erheben, da kam er schon mit zwei Büchern
zurück, schlug eins auf und zitierte: „Es
wird nicht mehr lange dauern, so zieht
eine verfluchte Bande von Holzschlä-

gern und Baumfällern auf dem Fuße
nach und verheert die schöne Wildnis,
welche sich so breit und reich am westlichen Ufer des Mississippi hinstreckt.
Alsdann wird das Land eine bevölkerte
Wüstenei sein vom Meeresgestade bis zu
den Rocky Mountains – bevölkert, sage
ich, vom Abschaum und der Hefe der
Menschheit, und beraubt von allen Naturgaben und Lieblichkeiten …“
„Die Vision hat sich erfüllt“, stimmte Mahler zu, „und Coopers Aussage ist
leider nach wie vor aktuell. Das Land
der unbegrenzten Möglichkeiten als
das Land der grenzenlosen Begierden.
Max Weber sprach von Fachmenschen
ohne Geist und von Genussmenschen
ohne Herz, die sich einbildeten, eine nie
vorher erreichte Stufe des Menschseins
erstiegen zu haben, und er bezeichnete
diese Spezies als ein Nichts.“
„Ich weiß nicht, was ihr mit dieser
USA-Schelte bezweckt“, wandte Françoise ein, wobei wieder Unmut in ihrer
Stimme mitschwang. „Mir ist das alles
zu negativ, es trifft meines Erachtens
überhaupt nicht auf die heutige USA
zu. Ich bin des Öfteren drüben und
schätze die Tüchtigkeit und den Realitätssinn der Amerikaner. Daran könnten wir uns hier in Europa ein Beispiel
nehmen.“
Ohne auf sie einzugehen, zitierte
Sven-Eric weiter: „Er betrat die Peterskirche in Albany mit genau demselben indifferenten und zynischen Gehabe, mit
dem er, seit er sich in der York Kolonie
aufhielt, alles außer Geld zu betrachten
schien. Er verfehlte niemals, dem Gelde
seine Achtung zu bezeugen, in welcher
Gestalt es ihm auch begegnen mochte.
Geld war ihm die einzige Quelle mensch-
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licher Auszeichnung und Vornehmheit,
die er ganz klar begreifen konnte …“
„Was stört dich an dieser Analyse einer völlig vom Geld besessenen Gesellschaft?“, wandte sich Mahler amüsiert
an Françoise, ihren Unwillen, der ihr
vom Gesicht abzulesen war, ignorierend.
„Cooper war mit seinem Roman ‚Die
Ansiedler’ immerhin der erste Bestsellerautor der USA. Sogar unser Dichterfürst
Goethe las und schätzte ihn.“
„Allerdings wurden seine Werke wenig später in seiner Heimatstadt Coopers
town öffentlich verbrannt“, ergänzte
Sven-Eric. „Er war seinen Landsleuten
durch seine Gesellschaftskritik so verhasst
geworden, dass ihn einige am liebsten
umgebracht hätten.“ Noch bevor seine
Mutter zu einer Erwiderung kam, hatte
er das zweite Buch aufgeschlagen und las:
„Den Angelsachsen mangelt es an Güte,
/ Die Liebe andrer Völker zu gewinnen. /
Bei den Entrechteten sind sie verhasst, /
Indianern, Indern – Ost und West. / Piraten sind’s, der Erdball ihre Beute, / Grau
und verlogen, Mammons Leute, / Im Namen Christi, treu dem Geld / (Bewehrt ist
ihre eherne Stirn) – / So schänden sie den
letzten Hain der Welt.“
„Plumper, primitiver Antiamerikanismus!“, schalt ihn Françoise, aber
ihr Sohn lachte und hielt ihr das Buch
entgegen: „Herman Melville, Autor des
berühmten Romans ‚Moby Dick’. Das
hättest du wohl nicht gedacht.“
„Übrigens auch so ein zu Lebezeiten
umstrittener Schriftsteller aus gutem
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Hause“, unterstützte ihn Mahler. „Er
musste später als Zollinspektor im New
Yorker Hafen seinen Lebensunterhalt
verdienen, nachdem niemand mehr seine Bücher kaufen wollte. Du siehst, meine Liebe“, wandte er sich erneut Françoise zu, „wie schwierig und gefahrvoll es
ist, nicht nur als Schriftsteller, sondern
überhaupt als kritischer Geist zu überleben.“
„Ach ihr!“, rief sie mit gespielter Empörung. „Ihr habt euch gegen mich verschworen.“
Wolfgang Bittner, geboren 1941 in Gleiwitz, lebt als freier Schriftsteller in Göttingen. Er studierte Jura, Philosophie
und Soziologie und promovierte 1972
zum Dr. jur. Bis 1974 ging er verschiedenen Tätigkeiten nach, u.a. als Fürsorgeangestellter, Verwaltungsbeamter
und Rechtsanwalt. Ausgedehnte Reisen
führten ihn nach Vorderasien, Mexiko,
Kanada und Neuseeland, Gastprofessuren 2004 und 2006 nach Polen. Er erhielt
mehrere Preise und Auszeichnungen, ist
Mitglied im P.E.N. und hat mehr als 60
Bücher für Erwachsene, Jugendliche und
Kinder veröffentlicht, darunter die Romane „Der Aufsteiger oder Ein Versuch
zu leben“, „Niemandsland“, „Marmelsteins Verwandlung“ und „Narrengold“,
der Erzählband „Das andere Leben“ sowie das Sachbuch „Beruf: Schriftsteller“.
(Weitere Informationen unter www.wolfgangbittner.de)
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Zbigniew Wilkiewicz

Polens katholische Kirche
Theo Mechtenberg: Polens katholische Kirche zwischen Tradition und Moderne. Neisse
Verlag. Dresden 2011, 265 S.

In seinem konzisen Vorwort schildert
Theo Mechtenberg seine persönlichen Beziehungen und Bindungen zu einem Land,
das er sich erst nach dem Mauerbau 1961
als ein aus Westdeutschland stammender
und seit 1954 in der DDR tätiger katholischer Priester allmählich erschlossen hat.
Den Durchbruch stellte für ihn dabei
der 1965 aufgenommene Briefwechsel
polnischer und deutscher Bischöfe dar.
In den folgenden Jahren war der Autor
als Leiter der Magdeburger Katholischen
Studentengemeinde aktiv am Aussöhnungsprozess mit Polen beteiligt und
nahm Kontakt zu den Klubs Katholischer Intelligenz (KIK), zum „Tygodnik
Powszechny“ in Krakau sowie zu den
Zeitschriften „Znak“ und „Więź“ auf.
Er lernte einige führende Vertreter der
polnischen katholischen Intelligenz wie
Anna Morawska, Jerzy Turowicz, Mieczysław
Pszon, Stanisław Stomma, Tadeusz Mazowiecki und Władysław Bartoszewski kennen, die

vor und nach der friedlichen Revolution
des Schwellenjahres 1980 im geistigen
und politischen Leben Polens eine bedeutende Rolle spielten und maßgeblich
am Sturz des Kommunismus und an der
Aussöhnung mit Deutschland beteiligt
waren.
Mechtenberg lebte und arbeitete bis 1979
sieben Jahre in der Volksrepublik Polen, wo er in Breslau als Germanist promovierte. Nach seiner Rückkehr in die
Bundesrepublik Deutschland hat er als
langjähriger Mitarbeiter und Vorstandvorsitzender des Gesamteuropäischen
Studienwerks in Vlotho ganz erheblich
zum Abbau von Unwissen und Vorurteilen zwischen Deutschen und Polen
beigetragen. Er ist ein profunder Kenner
Polens und der polnischen katholischen
Kirche und versteht sich als Mittler zwischen zwei Kulturen.
Zahlreiche, im Laufe der Jahrzehnte
erschienenen Bücher, Aufsätze und Rezensionen zum Selbstverständnis und
zur Entwicklung der katholischen Kirche Polens, besonders nach 1989, zeugen davon, wie intensiv Mechtenberg mit
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der Materie vertraut ist. Der vorliegende
Band stellt eine knappe, beeindruckende, an eine breite deutschsprachige Leserschaft gerichtete Summa dieser Beschäftigung dar.
Das Buch gliedert sich in elf Kapitel,
in denen der Autor zunächst Basisinformationen zum religiösen und nationalen
Ursprung des polnischen Katholizismus
und zur Symbiose zwischen Kirche und
Nation liefert. Dabei stellt er einige zentrale polnische Kult- und Wallfahrtsorte
wie Gnesen, Tschenstochau und Krakau
vor, befasst sich in einem kurzen Exkurs
mit Auschwitz (Maximilian Kolbe, jüdischchristlicher Konflikt um den Gedenkort
Auschwitz) und charakterisiert dann die
für Polen so typische Symbiose von Kirche und Nation.
Nach dieser historischen Hinführung, in der es Mechtenberg überzeugend
gelingt die historischen Bedingtheiten
und Besonderheiten der polnischen katholischen Kirche und des polnischen
Katholizismus herauszuarbeiten, schildert der Autor die Entwicklung nach
1945 und den in der VR Polen einsetzenden Kirchenkampf. Die katholische Kirche und ihr nahestehende Intellektuelle
und Politiker standen in klarer Opposition zur sozialistischen Staatsräson und
setzten sich vehement für die Einhaltung
der Menschenrechte ein. Symbolisch für
diese hart geführten Auseinandersetzungen um die politische Zukunft Polens
und die Haltung der Polen steht die Gestalt des unbeugsamen Kardinalprimas
Stefan Wyszyński, der sich dem totalitären
Anspruch des Staates erfolgreich widersetzte, ohne dabei die Interessen der Kirche Polens und der polnischen Nation
aus den Augen zu verlieren.
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Mit der im Oktober 1978 erfolgten Wahl des Krakauer Kardinals Karol
Wojtyła zum Papst begann für Polen und
die übrigen sowjetisch dominierten Länder eine neue Ära, die den Beginn des
Anfangs vom Ende des Kommunismus
markierte. Dementsprechend widmet
der Autor die nächsten Abschnitte den
Pilgerfahrten Johannes Pauls II nach
Polen und dem Freiheitskampf der
„Solidarność“. Zentrale Ereignisse und
Entwicklungen, wie die Ermordung des
Priesters Jerzy Popiełuszko durch den polnischen Geheimdienst sowie die Rolle
der katholischen Kirche Polens bei der
Überwindung des Kommunismus bis
hin zum „Runden Tisch“ werden differenziert analysiert und dargestellt.
Viel Raum widmet Mechtenberg der
nach Etablierung der Demokratie veränderten Rolle der katholischen Kirche
Polens, deren Auseinandersetzung mit
dem Liberalismus und der Tatsache, dass
sie sich nunmehr nicht mit einer totalitären, sondern mit einer pluralistischen
Gesellschaft auseinanderzusetzen hatte.
Weitere Abschnitte behandeln die Einmischung der Kirche bei drängenden
sozial- und gesellschaftspolitischen Fragen wie Arbeitslosigkeit, Verarmung
und Korruption sowie die Versuche
polnischer Parteien und Regierungen,
die Kirche für sich und ihre Zwecke zu
vereinnahmen. Mechtenberg schildert auch
die erst sehr spät aufgedeckte skandalöse
Kollaboration zahlreicher Priester mit
dem kommunistischen Staatsicherheitsapparat und kritisiert, dass die Kirchenführung es versäumte, diese Fälle schon
frühzeitig zu klären.
Einen weiteren Schwerpunkt bilden
die Ausführungen über die Haltung der
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polnischen Bischöfe zum EU-Beitritt
Polens, die zwischen Skepsis und Zustimmung oszillierte, sowie über die Säkularisierungstendenzen in Polen, die von der
Kirchenführung als besondere Herausforderung angesehen werden, besonders
im Hinblick auf die „schleichende Laisierung“ des Klerus. Ein kontrovers diskutiertes Thema, das weit in die Zwischenkriegszeit zurückreicht, als weite Kreise
des polnischen Klerus der antisemitisch
orientierten Nationaldemokratie nahe
standen, bildet der Komplex des Antisemitismus, insbesondere der umstrittene
Umgang der Kirchenführung mit den
Pogromen der Nachkriegszeit und einem
weiterhin weit verbreiteten Antijudaismus. Bekanntlich kam es erst nach der
leidenschaftlich geführten und öffentlich
ausgetragenen Debatte um das Massaker
von Jedwabne seitens der katholischen
Kirche Polens zum Eingeständnis eigener
Schuld. Mit dem Hinweis auf eine verstärkte, wenn auch verspätete Rezeption
von „Nostra aetate“ gibt Mechtenberg seiner
Hoffnung Ausdruck, dass die Belebung
des christlich-jüdischen Dialogs in Polen
auch zukünftig Bestand haben werde.
Das letzte und längste Kapitel dieser
insgesamt faktenreichen und abgewogenen Darstellung ist dem in der Tat
langen Weg der Versöhnung zwischen
Deutschland und Polen gewidmet, der
vom Autor behutsam rekonstruiert wird.
Schwerpunkte sind hier unter anderem
die Beschreibung früher Versöhnungsak-

tivitäten – besonders seitens der kirchlichen Basis in der DDR – sowie die Darstellung der kirchlichen und politischen
Rahmenbedingungen des Briefwechsels
polnischer und deutscher Bischöfe aus
dem Jahre 1965, die die Voraussetzungen
für den nach der Wende von 1989/90
einsetzenden Dialog zwischen dem deutschen und polnischen Episkopat schufen. Neben kontroversen, ungelöst bleibenden Fragen, wie die Beurteilung der
Vertreibung/Aussiedlung der Deutschen
aus den Oder-Neiße-Gebieten, werden
auch einvernehmliche Initiativen – wie
die Entschädigung von Zwangsarbeitern
in kirchlichen Einrichtungen oder das
Engagement von Renovabis in Polen –
beleuchtet.
Mechtenberg kommt in seiner Schlussbetrachtung zum Ergebnis, dass sich
die katholische Kirche Polens weiterhin
im Spannungsverhältnis von nationaler
Tradition und einem nach der Wende
des Jahres 1989/90 einsetzenden Prozess
notwendiger Modernisierung befindet.
Nicht nur die Ereignisse und die bis
heute anhaltenden Debatten um das tragische Flugzeugunglück vom 10. April
2010 sowie der kompromisslos geführte
Streit um das Kreuz vor dem Präsidentenpalast zeigen, dass sich Polens katholische Kirche und weite Teile der polnischen Katholiken nur sehr allmählich
von der über Jahrhunderte gehegten und
gepflegten Symbiose von Kirche und Nation zu lösen beginnen.
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Opus vitae – bibliografia
Norberta Honszy
Norbert Honsza, Bibliografia. Oprac. Piotr Litwiniuk; Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi, Łódź 2011, 94 s.

Dokumentowanie dorobku naukowego uczonych wymaga systematyczności
i skrupulatności, czujności i uwagi przy
„śledzeniu” nowości wydawniczych,
kompetencji i umiejętności odpowiedniego zapisu, a także dbałości o zachowanie standardów w zakresie formy
i konsekwencji w doborze kryteriów
zestawienia – jest zatem nie lada wyzwaniem. A jednak warto podjąć się takiego
zadania, ponieważ zebranie wszystkich
publikacji w formie książek, artykułów
naukowych czy recenzji i omówień jest
nie tylko wszechstronną prezentacją drogi zawodowej, tematów zainteresowań
i badań egzegety, ale także cennym źródłem materiału dydaktycznego i miernikiem tendencji w badaniach naukowych
w różnych okresach życia uczonego. Na
początku 2011 r. ukazała się kolejna pozycja z tego cyklu, „Bibliografia” profesora Norbera Honszy.
Przygotowania zbioru podjął się Piotr
Litwiniuk, bibliotekoznawca z Uniwersytetu Wrocławskiego, który opracował
kilkanaście publikacji tego typu dotyczących m.in. czasopism i wydawnictw zbiorowych, dokumentacji bibliograficznej
Jarosława Iwaszkiewicza czy prac magi-
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sterskich, doktorskich i habilitacyjnych
wykonanych w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej. Warto
wspomnieć, że Litwiniuk przygotował
również interesujący wykaz pt. „Recepcja Güntera Grassa w Polsce“, opublikowany w książce profesora Honszy pt.
„Güntera Grassa portret własny“ w 2000
r. Bibliografia ta została uzupełniona
i zamieszczona w kolejnej pozycji Honszy, poświęconej autorowi „Blaszanego
bębenka” pt. „Günter Grass, szaman literatury niemieckiej“ w 2008 r.
Omawiana „Bibliografia” została
sporządzona we współpracy z Instytutem Filologii Germańskiej Uniwersytetu
Wrocławskiego, a w przedmowie pióra
Ireny Światłowskiej-Prędoty i Przemysława Sznurkowskiego czytamy takie
uzasadnienie jej powstania: „Wykaz
dorobku naukowego, eseistycznego,
krytycznoliterackiego oraz publicystycznego polskiego germanisty, literaturoznawcy, kulturoznawcy i niemcoznawcy
– prof. dra hab. Norberta Honszy powstał bez specjalnej okazji jubileuszowej,
chociaż nie ukrywamy, że jego 50-letnia
aktywność do tego przedsięwzięcia nas
sprowokowała”.
Jaką aktywność Profesora dokumentuje zatem „Bibliografia”? Opracowanie
przedstawia „materiał dowodowy”, rozpoczynający się od książek. Uwagę zwraca

Paweł Strózik: Opus vitae – bibliografia profesora Norberta Honszy
przy tym wszechstronność zainteresowań
i stale obecny pierwiastek dydaktyczny
publikacji. Do pierwszych z nich należą
podręczniki do nauki języka niemieckiego, doskonale znane piszącemu te słowa,
ponieważ właśnie od nich rozpoczęła się
jego „germanistyczna przygoda”. Obok
nauki języka, książki te niosły także przekaz kulturowy i krajoznawczy, wzbogacający i uatrakcyjniający szarzyznę ówczesnych lekcji. W pozycjach książkowych
odzwierciedla się pionierska działalność
Profesora, który – jak czytamy we wstępie – „informował w Polsce o życiu literackim w krajach niemieckojęzycznych
i przybliżał osiągnięcia najważniejszych
autorów”. Prezentacje sylwetek Tomasza Manna, Kurta Tucholskiego, Karola
Maya, Güntera Grassa, Heinricha Bölla,
a także grup literackich RFN i Austrii
czy wreszcie omówienia historii literatury RFN, NRD, Austrii i Szwajcarii wraz
ze środowiskiem krytyków literackich
(Marcel Reich-Ranicki) były odniesieniem i drogowskazem dla młodych
adeptów nauki oraz pełniły rolę opiniotwórczą, często wychodzącą poza dotychczasowe schematy. Podobnie rzecz ma się
w zebranych artykułach pióra Profesora,
przy czym ich wszechstronność daleko
wykracza poza tematy druków zwartych.
Opracowanie dokumentuje teksty naukowe w języku polskim i niemieckim,
angielskim i francuskim, „rozsiane”
w wielu renomowanych czasopismach
Polski i Europy.
Ważnym elementem aktywnej obecności Profesora w życiu naukowym są
recenzje i omówienia. W przyczynkach
tych można dostrzec nie tylko solidną
kompetencję naukową, będącą trwałym
fundamentem rzetelnej opinii, ale także

umiejętność wzbudzenia zainteresowania publikacją czy życzliwość, a czasami
powściągliwość w ocenie, każącą czytać
„między wierszami”. Taka postawa sprawia niewątpliwie, że Profesor zachęca do
lektury i rozwoju naukowego, a inspiracja ta znalazła wyraz w ogromnej wręcz
liczbie doktorów, wypromowanych pod
czujnym i przyjaznym okiem Norberta
Honszy. „Bibliografia” dokumentuje
także tę działalność, wymieniając nazwiska i tytuły dysertacji doktorskich, przygotowanych pod opieką wrocławskiego
Germanisty. Znajdujemy tu nazwiska
osób aktywnie uczestniczących w życiu
naukowym i dydaktycznym wielu polskich uczelni. W roku bieżącym nastąpi
obrona pięćdziesiątej drugiej pracy doktorskiej.
Nieco inną twarz ukazuje Profesor
w wywiadach i rozmowach, zebranych
w „Bibliografii”. Z tytułów wywiadów
i osób znakomitych rozmówców Profesora wynika wyraźnie, że jest bardzo zaangażowany w sprawy stosunków polskoniemieckich i w popularyzowanie wiedzy
o niemieckich pisarzach. W wywiadach
dostrzegamy także starania o nieustanną optymalizację germanistyki w Polsce.
Zauważyli to autorzy przedmowy, konstatując: „Norbert Honsza […] nigdy nie
zamykał się w wieży z kości słoniowej,
lecz był zaangażowany w wiele pożytecznych inicjatyw swego środowiska, a nade
wszystko pozostał człowiekiem wrażliwym i nieobojętnym na sprawy studentów, współpracowników i osób szukających u niego pomocy”.
„Bibliografia” jest udokumentowaniem dzieła życia Profesora. Na pozór
wydaje się być jedynie zbiorem tytułów,
miejsc i dat wydania, czasopism czy in-

117

Recenzje
formacji o konferencjach i inicjatywach
(współ)wydawniczych. Ale nie tylko…
Książka ta potrafi zainteresować mnogością inicjatyw oraz wzbudzić podziw
i szacunek dla dorobku naukowego Nor-

berta Honszy. Za tymi adresami bibliograficznymi kryje się bowiem wybitna
postać, człowiek wyrastający poza przeciętność, który dziełem swojego życia odkrywa przed nami nowe światy.

Lidia Burakowska-Ogińska

Etiudy dialogu
Adam Krzemiński, Lekcje dialogu. Mowy, eseje
i wywiady (Grass, Weizsäcker, Küng, Dönhoff, Habermas, Winkler, von Thadden i inni). Oficyna
Wydawnicza ATUT Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2010, s. 354

Autor prezentowanego tomu funkcjonuje w kręgach germanistycznych jako jeden
z najwybitniejszych komentatorów zawiłych spraw polsko-niemieckich i baczny
obserwator wydarzeń na zachodnim
brzegu Odry. Tym większe ma to znaczenie, bowiem rezonans jego działalności już dawno przekroczył próg nauki
i abstrakcjonizmu, obejmując zasięgiem
szerokie warstwy opinii publicznej. Jego
teksty publikowane m.in. w „Polityce”,
„Twórczości”, „Gazecie Wyborczej”, ale
także w opiniotwórczej prasie niemieckojęzycznej docierają do świadomości
wymagających czytelników.
Niniejsza książka jest kolejnym ogniwem serii wydawniczej Zrozumieć Niemcy,
która zgodnie z wymogami współczesności w oryginalny, nieskrępowany
ideologicznie i politycznie sposób ma
przybliżyć tkankę kulturową naszego
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zachodniego sąsiada. Tym samym autor
dołączył do grona wytrawnych koneserów tematyki z zakresu powinowactw
polsko-niemieckich. Dotychczas w serii
pod redakcją naukową Edwarda Białka
i Leszka Żylińskiego ukazały się pozycje
Huberta Orłowskiego, Kazimierza Wóy
cickiego, Anny Wolff-Powęskiej, Stanisława Stommy, Klausa Bachmanna,
Anny Kochanowskiej-Nieborak, Miłosławy Borzyszkowskiej-Szewczyk, Beaty
Ociepki i Justyny Woźnej oraz Andrzeja
Saksona.
Najnowszy tom stanowi swego rodzaju podsumowanie wieloletniej pracy intelektualnej Krzemińskiego. Z 354 stron
tekstu czytelnik „wyłowi” rdzeń jego
„poglądowości” oraz dorobku publicystyczno-eseistycznego, ale także odbędzie
podróż przez wybrane aspekty historii
najnowszej stosunków polsko-niemieckich. Znakomitym uzupełnieniem tych
walorów poznawczych jest także zapis
rozmów i opinii czołowych intelektualistów niemieckich, w tym Güntera
Grassa, Marion von Dönhoff, Jürgena
Habermasa, Richarda von Weizsäckera,
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czy Güntera Verheugena. Zamierzeniem
autora było wyeksponowanie „pewnego
układu współrzędnych, historycznych
punktów orientacyjnych” dialogu polityczno-kulturowego, które zostają poddane precyzyjnej analizie na przekór mechanizmom stereotypizacji.
Wyselekcjonowane szkice, rozmowy
i publiczne wystąpienia przyporządkowane zostały czterem płaszczyznom tematyczno-formalnym, poprzedzonym
komentarzem odautorskim. Pierwsza
z nich obejmuje manuskrypty wystąpień
publicysty, zdefiniowane jako „słowa
do sąsiadów”. Krzemiński prezentuje
w nich różne odsłony pojednania polsko-niemieckiego oraz osób kształtujących jego treść i kierunek. Przemówienia
poświęcone Grassowi i hrabinie Dönhoff to niezwykłe miniatury biograficzne, ale też spersonalizowana egzegeza ich
działalności, usytuowanej w kontekście
konkretnych „perypetii politycznych”
oraz łańcuchu konstelacji prekursorów
bilateralnego dialogu i porozumienia.
Nie brakuje tu również tekstów, które
zawierają ściśle historyczne komponenty. W jednym z przemówień Krzemiński wywodzi analogie między polskim
i niemieckich ruchem oporu, wpisując
je w „galerię antenatów polsko-niemieckiego pojednania”. Na uwagę zasługują
również retrospekcje osobiste przeplatane refleksjami autora nad współczesnością i kondycją obydwu społeczeństw
(Rembrandt jako wychowawca, Wędrowny kaznodzieja).
Część druga to siedem esejów skoncentrowanych na konfiguracjach historycznych, które bazują na zasadniczych
filarach mitycznego antagonizmu między Polakami i Niemcami. Krzemiński

bezceremonialnie rozprawia się z widmem Grunwaldu, poszukując szans na
uzdrowienie strywializowanej i zdeformowanej siłą literackich legend historii.
Odkurza także temat przeszłości ziem
zachodnich jako alternatywy wobec
ustawicznego, egzaltowanego upojenia
utratą wschodnich rubieży kraju. Publicysta wydaje się wyczekiwać zmiany nawyków mentalnych i dotychczasowych
korelatów wyobraźni narodowej, dozując w poszczególnych frazach tekstu
kolejne porcje intelektualnej świeżości.
Nie ogranicza się jednak wyłącznie do refleksji natury endogenicznej. Czytelnik
odnajdzie w tej części również rzeczowe
analizy z odniesieniem do szerszego kontekstu geopolitycznego. W taki sposób
Krzemiński postrzega korowody historyczne Polski, wciśniętej między Niemcy
a Rosję, poszukując jednocześnie dla niej
nowych paradygmatów rozwojowych
(Widmo Metternicha. 250 lat rosyjsko-pruskiej
gry Polską). Pewną kontynuacją tych rozważań jest artykuł poświęcony relatywizacji skutków wojny, płynnie przechodząc
z pułapu ogólnoeuropejskiego na szczebel rodzimej świadomości historycznej.
Jego diagnoza nie pozostawia złudzeń:
Polacy cierpią na rozszczepienie świadomości, a jedyną alternatywą terapeutyczną jest pełna akceptacja historii z wszystkimi jej, nieraz bolesnymi, odcieniami.
Kwestie teologiczne i światopoglądowe są centralnym motywem części trzeciej: „Jak wierzą Niemcy?”. W istocie chodzi tu przede wszystkim o rozwikłanie
polsko-niemieckiego węzła gordyjskiego
w oparciu o retorykę chrześcijańską, opatrzoną jednak stygmatami współczesności. Mowa tu przede wszystkim o idei pojednania wyrosłej na gruncie sakralnym,
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erupcji fenomenu laicyzacji, czy pontyfikatach Jana Pawła II i Benedykta XVI.
Przy pomocy tych narzędzi stylistycznych Krzemiński przeprowadza sprawną
egzemplifikację uwarunkowań rozwoju
stosunków między obydwoma narodami. Kilka zamieszczonych tutaj artykułów tworzy miniaturowy przewodnik
po rzeczywistości duchowej obu krajów,
a istotne różnice między nimi jawią się
jako główne determinanty zrozumienia
odmienności kulturowej sąsiada. Warto
w tym miejscu zwrócić uwagę na szkice
podejmujące temat nowej generacji teologów-reformatorów: Ute Ranke-Heinemann, Karlheinza Dreschnera, Hansa
Künga i Eugena Drewermanna. Przytoczone ich poglądy są istotnym wskaźnikiem niemieckiej kondycji religijno-duchowej, wpisują się w tamtejszą tradycję
dysput teologicznych, a jednocześnie
ewidentnie obnażają konserwatyzm polskiego zaplecza.
Ostatnią kategorią tekstów są wywiady i polemiki, stanowiące integralną część aktywności zawodowej Adama
Krzemińskiego. Motywami przewodnimi tych intelektualnych potyczek są nie
tylko korelaty poglądowo-biograficzne
poszczególnych rozmówców, ale także
ważkie punkty orientacyjne na mapie polsko-niemieckich działań. Günter Grass
opowiada historię własnej fascynacji Polakami oraz prostuje zakręty polityczne
niemieckiej lewicy. Albrecht Riechers
kreśli profil działalności Towarzystwa
Niemiecko-Polskiego. Marion Dönhoff
przywodzi wspomnienia pruskiej arystokracji. Jürgen Habermas rozprawia na te-
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mat schedy filozofii marksistowskiej we
współczesnej myśli społeczno-politycznej. Richard von Weizsäcker przeprowadza osobisty rachunek sumienia, mierząc się z historią polsko-niemieckich
zmagań XX wieku. Rudolf von Thadden
omawiając idee pojednania sięga do
chrześcijańskich korzeni Europy, a Günter Verheugen wyjawia kulisy integracji
Polski z Unią Europejską. Pracę wieńczy
rozmowa z Bronisławem Geremkiem
– swoisty bilans ewolucji, jaką przeszły
i nadal przechodzą społeczeństwa Polski
i Niemiec. Z tekstu płynie prosty wniosek, który doskonale podsumowuje treść
omawianej pozycji: Polacy i Niemcy muszą przezwyciężyć odmienności pamięci
i postrzegać wzajemne pojednanie w perspektywie futurologicznej.
Tytułem zakończenia należy dodać
kilka słów na temat oprawy redakcyjnej.
Niestety w niektóre fragmenty książki
wkradły się drobne niedoskonałości
korektorskie, głównie literówki i niejednolite czcionki. Renomowanej oficynie
„Atut” rzadziej to się zdarza, ale w ostatecznym rozrachunku nie wpływają te
potknięcia na jakość prezentowanego
tomu, ponieważ warstwa merytoryczna oferuje niezapomnianą wędrówkę
po zakamarkach polsko-niemieckiego sąsiedztwa. To spójny konglomerat
przemyśleń, doświadczeń i poszukiwań
entuzjasty zdrowego i nieustannie odnawianego dialogu. Opublikowane materiały stanowią skondensowaną porcję
wiedzy, tkanej mocą rzetelnego, publicystycznego rzemiosła i przenikliwego
spojrzenia.

Klaus Hammer: Fontanes Berlin

Klaus Hammer

Fontanes Berlin
Bernd W. Seiler: Fontanes Berlin. Die Hauptstadt
in seinen Romanen. Berlin, Verlag für BerlinBrandenburg 2010. 192 S.

Fontanes Schaffen zeigt sich überwiegend der Gegenwart verpflichtet. Mit
einigen Ausnahmen (der Roman „Unwiederbringlich“ handelt in SchleswigHolstein und Dänemark, „Graf Petöfi“
in Wien und Ungarn) sind die Schauplätze Berlin und die Mark. In seinen Gesellschaftsromanen ersteht eine Welt der
Offiziere und Beamten, des Landadels
und der Bourgeoisie im letzten Drittel
des Jahrhunderts. Wir erleben diese Menschen in kleineren und größeren Zirkeln
im Salon, beim Diner, bei Ausflügen zu
Schiff und Wagen, lernen aber auch das
Kleinbürgertum und die Dienerschaft
bei ihren Unterhaltungen kennen.
Der Zeitkritiker Fontane hat das Zeittypische im Persönlichen, das Repräsentative im „besonderen Fall“ eingefangen.
In welchem Maß ist in seinen Romanen
Zitatmaterial von der bloßen versteckten
Anspielung bis zur Spiegelung ganzer
Gestalten, Szenen oder Werke anwesend?
Viele seiner Romane ergaben sich aus den
„Wanderungen durch die Mark Brandenburg“, mit denen er diese Landschaft
erst einem größeren Publikum nahe gebracht hat. Die Romanarbeit ist dann
auch wieder mit Reisen verbunden, um
sich so die Welt seiner Romanfiguren zu
erschließen. Teile der Romane entstehen

auch oft vor Ort. Immer wieder nimmt
Fontane Authentisches auf, das man
selbst heute noch aufsuchen kann, unterwirft diese aber gewissen poetischen
Notwendigkeiten und Veränderungen.
Er kann aber genauso gut scheinbar Authentisches selbst erfinden. Das Dreieck
zwischen Rheinsberg, Kloster Wutz und
Gransee bildet die Welt des alten Dubslav
im „Stechlin“, die über den Stechlinsee
in geheimnisvoller Weise mit der ganzen
Welt verbunden ist. Zwar gibt es ein Dorf
Zechlin mit dem Schloss im Süden des
Sees nicht, wohl aber Globsow und das
Kloster Lindow am Wutzsee. Keiner der
Romane Fontanes ist so unmittelbar aus
seinen „Wanderungen“ hervorgegangen
wie der „Stechlin“. Schauplatz der „Grete Minde“ wiederum ist die Altmark und
das Havelland.
Wir wissen, dass eine sich tatsächlich
zugetragene
„Ehebruchsgeschichte“
die Grundlage von „Effi Briest“ bildet.
Aber sie hätte wie hunderte andere mehr
keinen Eindruck auf Fontane gemacht,
wenn nicht die Worte „Effi komm“
darin vorgekommen wären. Das Auftauchen der Freundinnen an dem mit
Wein bewachsenen Fenster, während
drinnen das 17jährige Mädchen an den
fast 40jährigen Bewerber ihrer Mutter
verkuppelt wird, der Zuruf ihrer Gespielinnen, zurückzukehren zum Spiel
und in die Freiheit, bekannte Fontane,
„machten solchen Eindruck auf mich,
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dass aus dieser Szene die ganze lange
Geschichte entstanden ist“. Die „Details“ dieser wahren Geschichte der
Else von Ardenne und des Kgl. Amtsrichters Emil Hartwich aus Düsseldorf
waren ihm „ganz gleichgültig – Liebesgeschichten, in ihrer schauderösen Ähnlichkeit, haben was Langweiliges -, aber
der Gesellschaftszustand, das Sittenbildliche, das versteckt und gefährlich Politische, das diese Dinge haben…, das ist
es, was mich so sehr daran interessiert“.
So hat er seine Gestalten in ein Gewebe
von vieldeutigen und geheimnisvollen
Bildern und Zeichen eingesponnen, erst
aus ihnen lassen sich das Seelenleben der
Gestalten und die Bedeutungsschichten
des Geschehens erschließen. Mit einer
ungeheuren Intensität vermochte sich
Fontane in fremde Lebensschicksale einzufühlen und die Umgestaltung des ihm
zugetragenen Materials zu bewältigen.
Es ist das Verdienst von Bernd W. Seiler, emeritierter Ordinarius für Neuere
deutsche Literatur an der Universität
Bielefeld, in einem materialreichen TextBild-Band „Fontanes Berlin“ erkundet
zu haben, nicht nur die Wohnsitze, die
Fontane in seinem fast 60jährigen Berliner Leben bezog, sondern vor allem
die Örtlichkeiten in seinen Berliner Romanen und Erzählungen aufzuzeigen.
Geschickt weiß er sein wissenschaftliches Interesse mit dem des Fontaneund Berlin-Liebhabers zu verbinden,
konfrontiert damalige Stadtansichten
mit heutigen, kann eine Fülle zeitgenössischer Fotos, Postkarten, Zeichnungen,
Grafiken, Gemälde, Stadtpläne, architektonischer Skizzen, Zeitungsanzeigen,
Adressbucheinträgen einbringen und
ermöglicht so dem Leser, auf den Spuren
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Fontanes und seiner Romangestalten
durch Berlin zu wandern.
„L’Adultera“, zunächst als Novelle,
dann als Roman bezeichnet, liegt eine damalige Skandalgeschichte aus der guten
Gesellschaft Berlins zugrunde, der Fall
des Eisengroßhändlers Louis Ravené,
der von seiner wesentlich jüngeren Frau
verlassen wurde, weil sie von dem jungen Bankkaufmann Gustav Simon ein
Kind erwartete. Fontane hat allerdings
keinen „Tatsachenroman“ geschrieben,
sondern lässt die Ehebrecherin Melanie
– eine überraschende Wendung - straffrei
ausgehen und Glück in ihrer neuen Beziehung finden. Seidler weist sehr genau
die Lokalitäten in dem Roman nach, die
Stadtwohnung der van Straaten, deren
Sommervilla am nördlichen Rand des
Tiergartens mit ihren Treibhäusern, die
Landpartie nach Stralau, die „reizende
Mansarde“, die Melanie und Rubehn
dann am Westrand des Tiergartens mieten, usw. Es geht hier aber nicht nur
um Figuren und ihre Handlungsweise,
sondern auch um Bilder, deren Motive,
Ausdrucksformen und Wirkungsweisen.
So erweist sich die Kopie des berühmten
Bildes „Die Ehebrecherin vor Christus“
des Malers Tintoretto als Gebilde, in das
die eigenen verborgenen Wünsche und
Ängste hinein gewoben werden. Melanie wehrt sich gegen die manipulierende
Identifizierung mit dem Bild der Ehebrecherin. Mit den Orts- (eine „Große
Petristraße“ gab es in Berlin nicht) und
Zeitanspielungen hat Fontane einige
Verwirrung gestiftet. Er wollte nicht
nur Sachverhalte, sondern Reflexe der
momentanen Befindlichkeit bieten, die
auf Zukünftiges verweisen sollen. Ein
absonderlicher „Ausnahmefall“ (Fonta-
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ne) bleibt diese Geschichte und steht in
eigentümlicher Spannung zur Echtheit
des Berliner Lebensbildes.
Im Unterschied zu „L’Adultera“ ist
der Doppelroman „Irrungen, Wirrungen“ eine komplett erfundene Geschichte, aber eine doch so typische, dass sie sich
jederzeit so zugetragen haben könnte (so
meldete sich eines Tages auch bei Fontane eine Frau, die erklärte, sie sei das Original der Lene Nimpsch, weiß Seiler zu
berichten). Eine Liebesgeschichte schlägt
in eine Ehegeschichte um, nur die Paare
haben gewechselt und auch die sich zu
Sinnträgern verdichtenden Orte sind
andere geworden. Die Idyllik der Dörrschen Gärtnerei am Stadtrand und des
Ausflugsortes Hankels Ablage (bei Zeuthen an der Dahme) sind nur Trugbilder
und taugen wenig fürs Leben. Umsichtig
spürt Seiler den unterschiedlichen Lebenswelten Lenes und Bothos nach, den
so ganz anders gearteten Spaziergängen
der beiden Paare, Bothos Alleingängen
durch Berlin, bei denen er in Gedanken
bei Lene weilt, um sich später dann mit
seiner Ehe mit Käthe abzufinden. Die
„Berliner Alltagsgeschichte“ verbindet
alltäglichen Bericht mit „historischer
Erinnerung“ (das Grabmal Hinckeldeys,
der Charlottenburger Schlosspark mit
der „höfischen Vorgeschichte“ König
Friedrichs II.). Als sich Käthe bei der
Lektüre der Hochzeitsanzeige Lenes und
Gideons über den Namen des Bräutigams lustig macht, gesteht Botho ein:
„Was hast du nur gegen Gideon, Käthe?
Gideon ist besser als Botho.“
Das tragische Gegenstück zu „Irrungen, Wirrungen“ ist „Stine“. Invalidenstraße 98a, später auch Tieckstraße 27a,
Zietenplatz und Mohrenecke, Mauer-

straße, Zeltenstraße – so heißen die stadtplangetreuen Adressen und Schauplätze
einer abermaligen „Berliner Alltagsgeschichte“, die aber diesmal eine fremde,
vergangene, fortsetzungslose Geschichte
offeriert. Waldemar von Halderns Umherirren durch Berlin, nachdem seine
Heiratspläne mit Stine auf familiären
Widerstand gestoßen sind, „macht ihm
fühlbar, dass sein Leben keinen Sinn hat,
weil ihm nichts, aber auch gar nichts darin gelungen ist“. So geht er in den Tod, in
den ihm Stine bald folgen wird.
Spielt „Irrungen, Wirrungen“ im Westen, „Stine“ im Norden, so „Frau Jenny
Treibel“ im Osten von Berlin. Von hier
kommt die einstige tütenklebende Krämerstochter und nunmehrige Kommerzienrätin Jenny Treibel - nach Fontane
der „Typus einer Bourgeoise“ - und hier
leben auch Vater und Tochter Schmidt,
er, der einstige Jugendfreund Jennys, sie,
die sich zunächst in den Kopf gesetzt
hat, Jennys drögen Sohn Leopold zu
heiraten, dann aber sich eines Besseren
besinnt. Die prächtige Treibelsche Villa,
nach dem Muster der Spätrenaissance gebaut und dementsprechend eingerichtet,
liegt in der Köpenicker Straße zur Spree
zu. Dagegen herrscht in der Mietswohnung der Schmidts wirtschaftlicher Enge
und im Treppenhaus riecht es nach „kleiner Wäsche“. Auf der Landpartie am
Halensee wird in Gesprächsverläufe aufgelöst, was im herkömmlichen Roman
Handlung ist: Gesprächspaare gehen
hintereinander her oder suchen verschiedene Wege, reden über vorangehende
Paare oder hindern diese durch einfaches Hinterhergehen - und nach diesen
Gesprächen ist wieder eine völlig neue
Situation entstanden, die durch Unterre-
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dungen der Betroffenen geklärt werden
muss und wieder Konversationsstoff für
Nichtbetroffene abgibt. Eine Art Satyrspiel zu „L’Adultera“, denn hier ist der
Gedanke des bürgerlichen Reichtums, so
neu erworben er sein mag, mit weit mehr
Ironie und überdies als gefährlich ansteckend konzipiert. Hier findet sich letztlich Geld zu Geld und Geist zu Geist.
Nur zu Teilen spielt „Effi Briest“ in
Berlin. Handlungszeit sind hier die Jahre 1878-1890. Seiler dokumentiert ebenso
den Einkaufsbesuch, den Effi mit ihrer
Mutter in Sachen ihrer Aussteuer nach
Berlin unternimmt, den Zwischenaufenthalt des frisch vermählten Ehepaares
Innstetten nach ihren Flitterwochen in
Italien wie auch die endgültige Übersiedlung nach Berlin, nachdem Innstetten
in das Innenministerium berufen wurde. Es ist auch hier wieder erstaunlich,
wie topographisch exakt Fontane die
Wohnung der Innstettens, Effis spätere
„Bleibe“, nachdem Innstetten die Briefe
Crampas’ in Kessin an sie entdeckt hat,
die Gänge durch die Stadt beschrieben
hat. Dass Effi von ihrem Arzt zu einer
Badekur gleich um die Ecke – im PrinzAlbrecht-Brunnen – geraten wird, obwohl dort eigentlich nur Leitungswasser
sprudelte, mag der Unkenntnis Fontanes
geschuldet sein oder seiner Ironie, mit der
er die ärztliche Weisheit in Frage stellen
wollte. Dass Fontane aber mit Böcklins
Gemälde „Die Gefilde der Seligen“ nur
das „Aufsehen“, wie Seiler schreibt, „verbunden mit dem anspielungsreichen Titel“ in Erinnerung bringen wollte – dem
muss widersprochen werden.
„Die Poggenpuhls“ – Seiler bezeichnet sie als „ein Voraus- und Seitenstück“
zu Thomas Manns „Buddenbrooks“, der
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„Verfall einer Familie“ trifft hier aber eine
Familie von altem preußischen Adel - führen uns in den Süden Berlins, in die Großgörschenstraße, hart an der hier schon
vorbeifahrenden Bahnlinie nach Potsdam. Leos und seines Onkels Eberhard
Besuch eröffnet ein ganzes Panorama von
Berlin, vom Weihnachtsmarkt, dem Aufzug der Wache bis zum Theaterbesuch im
Schauspielhaus. Die Lokalitäten kannte
Fontane aus eigenem Erleben bestens, ja,
eigene Einschätzungen in Briefen oder
Gesprächen kehren hier fast wörtlich wieder. Die Poggenpuhl-Töchter und –Söhne
müssen sich strecken, um noch eine „gute
Partie“ zu werden bzw. zu bekommen, die
Zeit der „großen“ Poggenpuhls ist für immer vorbei.
So genau auch die Domizile der Figuren von Fontane beschrieben werden,
so sind sie nicht immer genau auszumachen, so dass „- wie eigentlich immer –
in diesem letzten Punkt die Vereindeutigung unterbleibt“ (Seiler). Die beiden
Jahrzehnte von 1875 bis 1895, in denen
die Romane spielen, waren von rasanter
Bautätigkeit, ganze Straßenzüge wurden
durch Neubauten ersetzt, neue Stadtteile
entstanden um den alten Kern, der Bau
der Stadtbahn von Ost nach West führte mitten durchs Zentrum, doch von all
dem nehmen die Figuren keine Notiz.
Woldemar von Stechlin fährt zu einem
Besuch der Barbys mit der Ringbahn am
Potsdamer und Brandenburger Tor vorbei bis zum Reichstagsufer. Er sieht dort
das Haus mit der Malzkaffee-Reklame,
aber nicht das fast fertig gestellte Reichstagsgebäude, das größte Berliner Bauvorhaben jener Zeit. Den tieferen Sinn dieses
Vorgehens Fontanes sieht Seiler darin,
dass Berlin für die Figuren immer ihre
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Heimat oder wenigstens ihr Zuhause ist
und sein soll. Auch Umzüge innerhalb
der Stadt, wie Fontane sie selbst wiederholt erlebt hat, spielen keine Rolle. Wenn
jemand, wie Leslie-Gordon in „Cécile“,
nach längerer Abwesenheit dorthin zurückkehrt, heißt wie selbstverständlich:
„Gordon wuchs sich rasch wieder in Berlin ein“. In Fontanes Berlin gibt es – so
Seiler - keine Neuerungen oder Unvollständigkeiten, Unvollkommenheiten,
Belästigungen, kein Lärm, keine Gerüche. Es ist ein „vorteilhaft arrangiertes,
ein poetisches Berlin-Bild“. Und doch
erscheinen zeitgenössische Verhältnisse
in Fontanes Berliner Romanen stets perspektivisch gebrochen, Fakten kommen
als schon beredete und gedeutete - nicht
als ‚objektive’ - an den Leser. Fontane
inszenierte Gespräche und hielt so Reali-

tätserfahrung und –verarbeitung als stets
subjektive Anstrengung gegenwärtig.
Sein Realismus sucht die postalische
und kalendarische Genauigkeit, um sie
im gleichen Moment wieder aufzuheben.
Der Eindruck, dass der Zeitverlauf nicht
stimmt, dass also die Zeit gelegentlich
aus den Fugen gerät, könnte auch den poetologischen Grundsatz Fontanes bestätigen, dass selbst realistische „Geschichtenerzähler“ „verschwommen“ denken
müssen (Thomas Mann). „Was soll uns
der Roman?“ so fragte Fontane 1875 anlässlich einer Rezension zu Gustav Freytags „Die Ahnen“. „Er soll uns, unter
Vermeidung alles Übertriebenen und
Hässlichen, eine Geschichte erzählen, an
die wir glauben…Er soll uns eine Welt
der Fiktion auf Augenblicke als eine Welt
der Wirklichkeit erscheinen…lassen“.

Paweł Strózik

Courage zur neuen Orientierung
Klaus Bachmann, Repression, Protest, Toleranz.
Wertewandel und Vergangeheitsbewältigung in Polen
nach 1956, Oficyna Wydawnicza ATUT – Neisse Verlag, Wrocław – Dresden, 2010, 364 S.

Am 21. Dezember 1958 wurde das älteste
polnische Zentrum für Meinungsforschung, OBOP gegründet. Seine Mitarbeiter führten seit dieser Zeit hunderte
von Umfragen durch. Im Fokus der Meinungsumfragen waren „so scheinbar
unpolitische Angelegenheiten wie Kon-

sumentenverhalten,
Generationskonflikte, die Popularität von Radioprogrammen, aber auch [...] die Einstellung
der Bevölkerung zu den Supermächten,
zu ethnischen Minderheiten und zu den
Ergebnissen von Parteitagen“ (S. 17).
Das vorliegende Buch untersucht
die vor allem im Archiv von OBOP
und von seit 1983 bestehenden CBOS
befindlichen Umfragen und konstatiert
die Veränderungen im Wertewandel der
polnischen Gesellschaft. „Es ist etwas au-
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ßerordentlich Irritierendes an sich, wenn
Forschungsergebnisse den politischen
Ansichten des Forschers widersprechen“
– so fängt der Autor das Vorwort an und
gibt zu, dass dies ihm bei der Arbeit an
dem Text sehr oft passiert sei. „Viele
der Ergebnisse, zu denen dieses Buch
kommt, laufen konträr zu meinen bisherigen Überzeugungen, viele widersprechen langgehegten Ansichten, gewonnen
aus persönlicher Erfahrung“ – heißt es
weiter.
Klaus Bachmann hatte genug Zeit,
um sich seine eigene Meinung zu den
Verhältnissen in Polen zu bilden, er war
in den Jahren 1988-2001 als Auslandskorrespondent tätig und an den Tagesthemen sehr interessiert. Er studierte Geschichte, Politische Wissenschaften und
slawische Sprachen an den Universitäten
von Heidelberg, Wien, Krakau und Warschau und arbeitete als Auslandskorrespondent auch in Kiew, Minsk, Vilnius
und Brüssel. Heute ist er Professor für
Politische Wissenschaften an der Universität Breslau und der Warsaw School for
Social Psychology.
Welches Bild der polnischen Gesellschaft entsteht also aus den Ergebnissen
der Umfragen und wie wurde es ausgearbeitet? Bachmann benutzt das erhobene
Material, um „damit eine der populärsten und einflussreichsten Theorien zu
testen, die die Sozialwissenschaften nach
dem Zweiten Weltkrieg hervorgebracht
haben: Ronald Ingleharts Theorie von
postmaterialistischen und emanzipativem Wertewandel [...]. Sie behauptet
einen ursächlichen Zusammenhang
zwischen wirtschaftlichem und sozialem Wandel, der wiederum Wertewandel
in einer Richtung zur Folge hat, die die
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wirtschaftliche Entwicklung befördert
und zur schrittweisen Emanzipation des
Individuums und zu einer individualistischeren Form des Zusammenlebens
führte“ (S. 11). Das Buch besteht aus vier
Forschungskapiteln: „Teil 1: Modernisierung und Wertewandel im Poststalinismus, Teil 2: Ökonomischer und sozialer
Strukturwandel in Polen nach dem Krieg,
Teil 3: Wertewandel in Polen 1959-1989
und Teil 4: Wertewandel und Vergangenheitsbewältigung“. Im umfangreichsten
Kapitel (Teil 3) kommt der Autor zu oft
überraschenden Ergebnissen. Bei der Untersuchung des Vertrauens in staatliche
Institutionen beispielsweise konstatiert
er, dass nach der Verhängung des Kriegsrechts das Vertrauen in die Armee nicht
zurückging, obwohl die Regierung, das
Parlament und die Polizei enorme Vertrauensverluste verzeichnen mussten.
Er weiß dies auch zu begründen: den
Generälen sei es gelungen, „sich propagandistisch als Schiedsrichter zwischen
Partei und Solidarność zu platzieren
und den Eindruck zu erwecken, sie hätten mit der Verhängung des Kriegsrechts
einer sowjetischen Intervention und einem Bürgerkrieg vorgebeugt“ (S. 115).
Den besonderen Wert der Studie stellt
eine begleitende Auswertung der Daten
dar, die immer in Verbindung mit der
geschichtlichen Lage angegeben werden.
Bei der Analyse der Forschungsergebnisse zum Optimismus (S. 240) wird unter
anderem festgestellt: „Starke – über die
üblichen Stimmungsschwankungen hinausgehende – pessimistische Einbrüche
sind zu verzeichnen im März und April
1976, während der wirtschaftlichen Krise
und unmittelbar vor den Protesten von
Radom und Ursus. Optimistische Hal-
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tungen stiegen erst wieder gegen Jahresende leicht an. So kann es auch nicht erstaunen, dass die Optimismus-Kurve im
Juni 1980 mit der Wirtschaftskrise und
den großen Streikwellen im Sommer erneut stark zurückging und sich erst mit
der Unterzeichnung der Danziger Abkommen wieder erholte“.
Teil 4 des Buches wurde einer „Theorie der Vergangenheitsbewältigung“
gewidmet. In der Annahme, dass „sich
das Verhältnis einer Gesellschaft zu als
traumatisch empfundenen Ereignissen
(in diesem Fall der totalitären Herrschaft
während des Zweiten Weltkrieges und danach) entsprechend dem in einer Gesellschaft stattfindenden Wertewandel gestaltet, [...] wird [d]ieses Modell anhand
von Umfragen über das Verhältnis der
polnischen Gesellschaft zur Vergangenheit (vorwiegend zur Okkupation 19391945) getestet“. Aus einer der Erkenntnisse zum Warschauer Aufstand geht
deutlich hervor, dass die Propaganda
einen großen Einfluss auf die Bewertung

des Aufstandes hatte. „Die Umfragen [...]
zeigen auch, dass die jüngste Generation,
die der Propaganda am wenigsten ausgesetzt war, die positivste Haltung zum
Aufstand an den Tag legt. Die über Sechzigjährigen, die die stalinistische Propaganda noch erlebt haben, weisen den
größten Anteil negativer Haltungen auf
(S. 344)“.
Das Buch stellt ein interessantes und
umfangreiches Forschungsmaterial mit
kompetenter Auswertung dar. Direkt informiert es über die Haupttendenzen des
Wertewandels der polnischen Bürger in
den Nachkriegsjahren, indem es einige
Klischees abschärft oder sogar ganz abbaut und das Dunkel über Vergangenheit
überraschend lichtet. Indirekt führt es in
den Alltag, in die Haltungen und Überzeugungen der polnischen Gesellschaft
in der kommunistischen, poskommunistischen und demokratischen Ära. Es ist
ein wichtiges Dokument, in dem jede Generation interessante Erkenntnisse über
sich findet.
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Weronika Kulig

Spurensuche in einer vergessenen
Welt
Anna de Berg, „Nach Galizien“. Entwicklung der
Reiseliteratur am Beispiel der deutschsprachigen Reiseberichte vom 18. bis zum 21. Jahrhundert, Reihe:
Gießener Arbeiten zur Neueren Deutschen
Literatur und Literaturwissenschaft – Band
30, Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main
2010.

Keine andere Region in Europa erfuhr
einen solchen Einschnitt in ihr Raumverständnis wie Galizien. Eine politisch
bedingte Grenzziehung, welche die Neuordnung Europas nach dem 1. Weltkrieg
bewirkte, ließ es von der Landkarte des
alten Kontinents verschwinden. In den
folgenden Jahrzehnten legte sich ein
Schatten des Vergessens auf diese, nicht
mehr existente Landschaft, der auch die
wissenschaftliche Beschäftigung mit ihr
betraf1. Erst mit der aufkommenden
kulturwissenschaftlichen Wende des
spatial turns rückte Galizien verstärkt wieder ins wissenschaftliche Blickfeld, mit
der politischen Aufhebung des eisernen
Vorhangs auch ins Blickfeld des Reisegeschäfts. Die habsburgische Provinz als
sinnlicher Utopieort eines Miteinanders
1
Vor 2000 entstanden nur wenige Arbeiten,
die sich wissenschaftlich mit der galizischen
Landschaft beschäftigten. Besondere Verdienste
hat sich in diesem Bereich Prof. Maria Kłańska
erworben, deren Abhandlungen zu Galizien zu
den bisher aufschlussreichsten gehören.
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verschiedenster Nationalitäten, Kulturen und Religionen, die mythisierte soziale Armut, aber auch die Auseinandersetzung mit der Vernichtung der Juden
in Ost- und Mitteleuropa zogen ab den
80er Jahren des 20. Jahrhunderts Reisende an, die aus verschiedenen Gründen
nach Spuren einer versunkenen Welt
suchten. Die neuere Galizienforschung
erlebte im wahrsten Sinne des Wortes
einen Boom. Aus der ziemlich unübersichtlichen Menge an heutigen Beiträgen zur Untersuchung des galizischen
Raumes aber auch aus den Initiativen,2
diesen Forschungsbereich neu zu ordnen, ragt die Studie von Anna de Berg
heraus. Diese kann sich auf Vorleistungen der Autorin stützen, 2007 erschien
auf der Internetplattform für interdisziplinäre Forschung und Vernetzung
im Bereich Mittelost- bzw. Zentral- und
Südosteuropas Kakanien ihr Beitrag (da2
Erwähnenswert ist dabei auch, dass das seit
März 2007 an der Universität Wien bestehende
Doktoratskolleg (DK) „Das österreichische Galizien und sein multikulturelles Erbe“, das neun
DissertantInnen, die mit neun Professoren zusammenwirken, versammelt, 2009 seine erste
Publikation mit dem Titel: Galizien. Fragmente
eines diskursiven Raums herausbrachte. Das Kolleg
ist darum bemüht den galizischen Raum multidisziplinär und transnational zu erfassen. Im
Vorwort der Ausgabe werden weitere Publikationen angekündigt.
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mals noch unter dem Mädchennamen
Byczkiewicz). Dieser bot unter dem Titel
Die neueste deutschsprachige Reiseliteratur zu Galizien eine kommentierte Aufzählung, der
vorliegenden Studie im Kapitel „Nach
Galizien“ nun eingehend besprochenen
Reiseberichte.
Die Autorin setzt ordnende Zäsuren, so wird zwischen der realen Existenz Galiziens vor 1918 und der postrealen Existenz danach unterschieden.
Dies ermöglicht eine Differenzierung
der Reisetexte. Während im 18. und
19. Jahrhundert eine real bestehende
habsburgische Provinz bereist wurde,
begeben sich die Autoren nach 1918 in
eine bereits mythisierte Gegend. Bereits
die ersten Seiten der Studie künden mit
stark ausgebauten Fußnoten und Verweisen auf weiterführende Literatur von
akribisch durchgeführten Recherchen.
Sie erschließen eine breite Palette bereits
niedergeschriebener Fachliteratur zum
galizischen Bildbegriff. Der in die Studie einführende Literaturbericht über
eine zwanzigjährige Forschung macht
indirekt auch die Schwierigkeit der
jungen Autorin sichtbar, sich mit ihrer
Studie innerhalb des Forschungsvorlaufs zu platzieren. Dieser Teil ist sicher
wertvoll, da hier sämtliche Informa
tionen zu Symposien, Konferenzen und
Tagungen, literaturwissenschaftlichen
Arbeiten über Galizien und ihren namhaften Autoren sowie Internetprojekten
zusammengetragen werden. So entstand
eine Übersicht, mit welcher de Berg dem
Forschungsgegenstand endlich eine
Form verleiht und eine lange fehlende
Orientierung in diesem Themenbereich
bietet. Aus ihm lassen sich Tendenzen
ableiten, die wiederum Lücken vor Au-

gen führen, welche sie mit ihrem Buch
zu schließen beabsichtigt.
Verfolgen wir nun die Frage, wie die
Autorin, anknüpfend an bisherige Forschungen, das Anliegen ihrer Studie
entfaltet. „Spurensuche in einer vergessenen Welt“ – leider weist der metaphorische Titel nur auf eine Gruppe hier
untersuchter Reisetexte. Er bietet nicht
gänzlich das geeignete Instrumentarium,
denn er erscheint ja lediglich für die nach
1918 herangezogenen Texte sinnvoll. Die
nicht glücklich gewählte Ankündigung
schlägt sich in der Studie auch als quantitative Disproportion nieder, wenn 50
Seiten auf die Reiseberichte des 18. und
19. Jahrhunderts entfallen und 82 auf die
Behandlung der neuesten Reiseliteratur
zu Galizien, welche den Zeitraum von
30 Jahren erfassen. Da beabsichtigt war,
eine Entwicklung aufzuzeigen, wäre der
Reisebericht vom 18. bis ins 21. Jahrhundert ausgewogen zu betrachten gewesen.
Anerkennend ist hervorzuheben,
dass die Verfasserin eine wissenschaftliche Systematik entwickelt, die sie in der
ganzen Studie durchhält und an die sie
immer wieder erinnert, weshalb man
ihrer Argumentation gut folgen kann.
Für die Formbeschreibung legt Anna de
Berg Peter Brenners Definition des Reiseberichts3 zu Grunde, die stark soziologisch ausgerichtet ist. Auf dieser Basis
3
Diese entnimmt die Autorin dem Walter
Killy Literaturlexikon. Begriffe, Realien, Methoden,
Hrsg. von Volker Meid, Bd. 14, München 1993.
Des weiteren baut sie die theoretische Basis für
ihre Überlegungen auf der zusammenfassenden
Studie Peter Brenners Der Reisebericht in der deutschen Literatur. Ein Forschungsüberblick als Vorstudie
zu einer Gattungsgeschichte, Reihe: Internationales
Archiv für Sozialgeschichte der Literatur 2, Tübingen 1990.
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generiert die Autorin konstitutive Gattungsmerkmale, nach denen sie Texte als
zur Reiseliteratur gehörig klassifiziert.
Anhaltspunkte ihrer Untersuchung sind
jeweils: 1. die Frage nach dem Authentizitätsanspruch, 2. die Erfassung der
Formenvielfalt, 3. die Nachzeichnung
der Chronologie des Reiseablaufs und
4. die Berücksichtigung der Person des
Erzählers, wozu 5. die Ermittlung des
Reisemotivs und der Reiseziele gehört.
Die Extension des Phänomenbereichs
„Reiseberichte“ wird durch solche Systematisierung methodisch handhabbar
eingeschränkt. Mittels dieser Systematik
erfolgt die angestrebte Untersuchung der
einzelnen Texte.
Für die Reiseberichte des 18. und 19.
Jahrhundert stehen repräsentativ folgende Texte: Franz Kratters Briefe über den
itzigen Zustand von Galizien. Ein Beytrag zur
Staatistik und Menschenkenntnis, Alphons
Heinrich Traunpaurs Dreißig Briefe über
Galizien, Balthasar Hacquets Neueste physikalisch-politische Reisen in den Jahren 17881794 durch die Dacischen und Sarmatischen
oder Nördlichen Karpaten und Karl Emil
Franzos’ Aus Halb-Asien. Kulturbilder aus
Galizien, der Bukowina, Südrußland und
Rumänien. Unmittelbar nach dem Jahre 1918 erschienen zwei wichtige Texte,
mit denen die Autorin einen Übergang
zwischen den älteren und den neuesten
Texten nachzeichnet, Joseph Roths galizische Feuilletons aus der Frankfurter
Zeitung wie auch Alfred Döblins Reise in
Polen. Die Betrachtung der neuesten Galizienreisen eröffnet Martin Pollacks
Nach Galizien. Von Chassiden, Huzulen, Polen
und Ruthenen. Eine imaginäre Reise durch die
verschwundene Welt Ostgaliziens und der Bukowina, es folgt Verena Dohrns Reise nach
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Galizien. Grenzlandschaften des alten Europas,
ein Sammelband Karpaten. Die dunkle Seite Europas, Beiträge deutschsprachiger
Schriftsteller und Journalisten, Ernst
Hofbauers Verwehte Spuren. Von Lemberg bis
Czernowitz. Ein Trümmerfeld der Erinnerungen,
Roswitha Schiebs Reise nach Schlesien und
Galizien. Eine Archäologie des Gefühls, Karl
Schlögels Sammelband mit Essays und
Reportagen Promenade in Jalta und andere
Städtebilder und der vorerst letzte registrierte Reisebericht aus dem Jahre 2004:
Anette Ditterts und Fritz F. Pleitgens Der
stille Bug, der auf einer Filmreise basiert.
Als Einstieg in die Textanalyse behandelt die Verfasserin das schon in vielen
Publikationen diskutierte Phänomen
des Reisens. Was ihre Erörterung im
Hinblick auf den Untersuchungsbereich
Galizien vervollständigen könnte, wäre
eine Anmerkung zur heutigen Vermarktung der Galizienreisen. Diese werden
heute nicht mehr nur von Intellektuellen
unternommen, die ihre Eindrücke zu Papier bringen. Wie seit einiger Zeit die Literaturwissenschaft, entdeckte auch die
Tourismusbranche das steigende Interesse an einer Raumerfahrung Galizien.
Sie bedient sich freilich geistiger und
ästhetisierter Versatzstücke, wenn sie auf
ihren Werbeprospekten mit der „Grenzund Kulturlandschaft des alten Europa“,
mit „verschwundener Welt“ oder dem
„mitteleuropäischen Mythos“ wirbt.
Die Sehnsucht nach einem unverfälschten und authentischen Raumerlebnis,
die beim Massentourismus bekanntlich
nicht zu stillen ist, soll durch Galizienreisen ‚mit Niveau‘ erfüllt werden. Sie
begleitet ja auch jene Autoren, die im
20. Jahrhundert die Koffer packten und
nach Galizien aufbrachen.
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Ein methodisches Problem bereitet
die an sich hilfreiche und wertvolle Systematik dann, wenn innerhalb derselben
die Kategorien nicht historisch betrachtet
und so auch relativiert werden. In separaten Unterkapiteln charakterisiert und
analysiert de Berg die einzelnen Texte,
um sie dann noch einmal isoliert Punkt
für Punkt auf den Wahrheitsgehalt hin
zu untersuchen. Authentizität wird dabei
auf historische Wahrheit und Richtigkeit
verkürzt, wofür dann aber auch keine Referenzquellen geboten werden. Vielmehr
wird Wahrheit im Sinne heutiger political
correctness von Autoren des 18. Jahrhunderts gefordert, was natürlich von vornherein zu deren Verurteilung führen muss.
Kratters in Briefform gehaltenes Werk
z.B. bezeichnet die Forscherin als einen
„tendenziöse[n] Aufruf zur Verbesserung
der Zustände“ (S. 77) und spricht ihm somit (zwar nicht ganz) die Positionierung
in der Reihe authentischer und sachlicher
Reiseliteratur ab. Die einbezogenen Texte
werden nach dem Kriterium, „das Fremde verstehen, ohne es zu beurteilen“ kontrastiert (vgl. S. 77-78). Anna de Berg legt
nahe, dass Kratter mit Anekdoten und
anderen narrativen Elementen an einer
Verzerrung des Galizienbildes arbeitete,
er den kolonialen Blick gleichsam zu kaschieren suchte, weil er mit statistischem
Material tendenziöse Aussagen verifizieren wollte.
Nur Hacquets Text bewährt sich in
ihrer Sicht als eine von Meinungen freie,
naturwissenschaftlich orientierte Studie.
Reiseberichte, die sich der Bewertung
enthalten, rangieren in der Sicht der
Autorin vielmehr qualitativ ganz oben.
Historisch zu betrachten, so der Einwand der Rezensentin, wäre zunächst

einmal das personale Element des Reiseberichterstatters. Das Schwanken zwischen enzyklopädischen Mitteilungen
und Statistiken und Literarisierungen
des Gesehenen durch Anekdoten sind
typische Merkmale jener Zeit und einer
Gattung, die aus dem enzyklopädischen
Beschreiben zunehmend heraustritt.
Die Spannung zwischen trockener Sachlichkeit, welche sich bei Kratter in der
Ansammlung von Statistiken realisiert
und dem Drang, persönlich zu urteilen
ist für die damalige Reiseliteratur symptomatisch, die sich ab der 2. Hälfte des
18. Jahrhunderts zu einer Erfolgsgattung entwickelte. Zudem entsprechen
Fragen der Hygiene, der fehlenden Straßenbeleuchtung, des Wegebaus, der Alkoholsucht, des beobachteten soziales
Unrechts, ständische Konflikte eingeschlossen, mit denen das 18. Jahrhundert
Fortschritts- und Modernisierungsprozesse zu erfassen oder in die Wege zu
leiten suchte, (und dies keineswegs nur
in der Fremde, sondern auch vor Ort zu
Hause!) dem Stand der Bewusstseinsgeschichte. Diese Problematik wird hier
nicht ausreichend durchdiskutiert. Damit wird nicht zum ersten Mal in dieser
Arbeit erkennbar, dass sich ein Wahrheitsbegriff, der bewusstseinsgeschichtlich erst im Realismus und Positivismus
aufkommt und nach den kathartischen
Erfahrungen des 2. Weltkrieges politisch
korrekt ethisiert wurde, an diesen historischen Texten nicht bewähren kann. Es
stellt sich oftmals der Eindruck ein, dass
ihre kritischen Vorahnungen manchen
Texten gegenüber lediglich bestätigt werden. Sie wiederholt v.a. hinsichtlich der
älteren Reiseliteratur vorgeprägte Bilder, wonach Reiseautoren die Optik der

131

Recenzje
gebildeten westlichen Lesers überlegen
auf die haarsträubenden galizischen Zustände entfalten. Vielleicht könnte eine
Rephilologisierung, das heißt der Einbezug der Textsortengeschichte und der
Geschichte einer aufgeklärten bzw. aufzuklärenden Öffentlichkeit, der Wandel
im Unterhaltungsbegriff, aber auch die
kulturarchäologische Weitung des Blicks
auf Modernisierungsdebatten in anderen
Zeitquellen moralisierende Urteile relativieren helfen. Es fällt der Rezensentin zudem auf, dass Anna de Berg Landschaftskonstruktionen in den Reiseberichten
unkommentiert lässt, die ebenfalls eine
philosophische und ästhetische Semantik haben. Fragen nach den ästhetischen
Mustern bei der Landschaftsrezeption
und –konstruktion werden in dieser und
anderen Textgruppen nicht beantwortet.
Noch einmal sei eine Schwachstelle der
sonst sehr verdienstvollen, gut lesbaren
und gründlichen Studie benannt: Die
nach Brenner konstituierten systematisierenden Kategorien unterliegen keiner
Historisierung. Dies hat eine Begrenzung des Untersuchungsmaterials und
mancher Urteile zur Folge.
Im dritten Kapitel vollzieht die Autorin eine eingehende Analyse der Galizienreisen vor 1945. Ein aufmerksamer
Leser wird über die unerklärte Wahl dieses Jahres als Bruchpunkt in der Betrachtung des Galizienbildes stutzen, denn
sie kollidiert mit der zuvor so stark hervorgehobenen Übergangsrolle des Jahres 1918. Es wäre einzuwenden, dass die
europahistorische Zäsur 1945, unter der
Anna de Berg die Texte gruppiert, in der
Anlage ihrer Arbeit für das Galizienbild
nicht schlüssig wird. Dieser Einschnitt
hätte Bedeutung, wenn die Verfasserin
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tatsächlich Belege angeführt hätte, die
sich z.B. mit den Spuren des jüdischen
Lebens in Galizien nach 1945 beschäftigt
hätten. Dessen ungeachtet aber findet der
Leser in diesem Kapitel schrittweise entfaltete Überlegungen zu den populärsten
Reiseberichten der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts und des 19. Jahrhunderts, darunter die bekanntesten Texte von Franz
Kratter, Alphons Heinrich Traunpaur,
Balthasar Hacquet und Karl Emil Franzos. Sie stehen bei der jungen Forscherin stellvertretend für andere, in diesem
Zeitraum entstandene Reiseberichte und
sollen nur auf konkrete Tendenzen aufmerksam machen. Die Autorin verbleibt
bei der Zuordnung dieser Reiseerinnerungen zur Gattung Reisebericht bei der
schwer nachvollziehbaren These, dass
diese nur sehr eingeschränkt zur Reiseliteratur gezählt werden können, da sie
dort nicht die vorher festgelegten gattungstypischen Kriterien vorfindet. Mit
Brenners Begriffsbestimmung erfasst die
Autorin der Studie zwar die Heterogenität der Gattung Reisebericht, indem auf
das Changieren des Reiseberichts hingewiesen wird, dennoch schenkt sie dem
gattungsspezifischen Impressionismus4
dieser Mischform5 und den jeweiligen
Funktionen wenig Beachtung. Scheint
sich die oben mitgeteilte Systematik der
Studie an älteren Reisetexten weniger zu
bewähren, bildet diese aber eine handhabbare Grundlage für die im 4. Kapitel durchgeführte Analyse der jüngsten
Reiseberichte. Die angestrebte Entwicklungsstudie, die auf Registrierung von
Veränderungen des Galizienbildes über
4
Friedrich Sengle, Biedermeierzeit. Band II.
Formenwelt, Stuttgart 1972, S. 250.
5
Ebd., S. 242.

Weronika Kulig: Spurensuche in einer vergessenen Welt
die Zeit hinweg zielt, führt die Leser
im umfangreichsten, letzten Kapitel in
die neueste Reiseliteratur zu Galizien
ein. Die Suche nach Erinnerungsorten
scheint der erstrangige Zweck der ab den
80er Jahren des 20. Jahrhunderts ins historische Galizien unternommenen Reisen zu sein. An dieser Feststellung setzt
die Beschäftigung mit den neuen Texten
ein. Alle im weiteren Verlauf besprochenen Reiseeindrücke belegen diese
Aussage. Eine Ausnahme bildet Martin
Pollacks imaginäre Reise nach Galizien, deren Behandlung de Bergs Überlegungen zu den neuesten Reiseberichten
eröffnet. Martin Pollack sei der erste
Autor, der sich nach Galizien „begibt“
ohne die Grenzen seiner Heimat zu überschreiten. Schriftsteller und deren Texte
begleiten seine Expedition mit der nicht
mehr existenten Karl-Ludwigs-Bahn.
Schon Heinrich Heine brauchte nicht
zu „sehen“ um Landschaftsbeschreibungen zu kreieren, er ging von literarischen
Vorlagen aus. Der Blick von außen, den
Pollack auf die ehemalige habsburgische
Provinz wirft, ergänzt durch gehaltvolle Kommentare, konstituieren ein von
bitterer Not und sozialen Widersprüchen geprägtes Bild Galiziens. Es folgen
Besprechungen der Texte von Verena
Dohrn, Roswitha Schieb, Anette Ditters
und Fritz F. Pleitgens, deren persönliche
Reiseanlässe die Autorin erforscht. Hier
überwiegt der Wunsch, Gelesenes auf
eigene Faust zu überprüfen, sich selbst
mit der mythisierten Multikulturalität
auseinanderzusetzen wie das historische
Interesse an der habsburgischen Übernationalität. Die Verfasserin stellt sehr
gründliche Nachforschungen an, indem
sie, wie dies schon bei den älteren Texten

der Fall war, die relevantesten Eigenschaften der Reiseberichte konkretisiert
und diese in einen übergeordneten Zusammenhang integriert. Auf diese Weise
kristallisiert sich langsam ein Galizienbild heraus, dessen erkennbare Formung
bestätigt, dass auch bei gegenwärtigen
Autoren persönliche Erfahrungen, individuelle Reisemotivationen und Erwartungen Bilder subjektiv besetzen. Nicht
selten artikuliert sich die gleiche Haltung eines zivilisierten Fremden, welche
die Autorin in Reisetexten des 18. und
19. Jahrhunderts ausmachte.
Einen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt auch der ausführlich vorgenommene Vergleich von Städtebildern,
welche noch einmal den individuellen
Charakter der ermittelten Galizienbilder
pointiert. Lemberg, Brody, Czernowitz
(ehemalige Hauptstadt der Bukowina)
wie auch die Provinzstädte Przemyśl,
Zablotów und Sadagora wurden bereist
und beschrieben. Die früheren Schauplätze der habsburgischen Geschichte
bergen heute nur noch fragmentierte
Überreste der entfernten Ereignisse, auf
welche die Reiseschriftsteller naturgemäß verschieden reagieren. Zum einen
veränderte sich der Gegenstand, zum
anderen sind die Reisenden verschieden,
wirken Eigengeprägtheiten und auch augenblickliche Stimmungen. Die ästhetische Wirkung von Ruinen und Verfallsspuren auf das menschliche Gemüt hat
Tradition, schon Italienreisende ließen
sich von solchen Spuren elegisch zu einer
verklärten Vergangenheit hinleiten. Die
politische Utopie des Vielvölkerstaates
wie auch die ostjüdische Vergangenheit
werden in Eindrücken sinnlicher Art wieder lebendig. Andere Reisende inspiriert

133

Recenzje
die Pastina auf alten Bahnhöfen, Gebäuden, Denkmalen, auch die Spur von Verwahrlosung, zu denkmalspflegerischen
Visionen. Dabei wird hin und wieder der
männliche ingenieur-technische Blick erkennbar, der im Geiste eine Renovierung
und Instandsetzung aufgegebener oder
dem Verfall Preis gegebener Rudimente
unternimmt. Kaum konkret an Texten
belegt ist eine Schlussfolgerung der Autorin, wonach die von deutschen Autoren
unternommene Suche nach jüdischer
Vergangenheit, die diese als primären Anlass ihrer Exkursion festlegen, die Raumerfahrung stark beeinträchtigt. Das mit

Schuldgefühlen belastete Gewissen lasse
die erlebte Landschaft inadäquat erscheinen. (S. 190) Dies fällt aber nur als eine
nicht verifizierte Randbemerkung auf,
denn die Autorin ist stets darum bemüht
einen kohärenten Text zu verfassen.
Positiv herauszuheben ist zudem der
weit angesetzte Literaturbegriff. De Berg
analysiert nicht nur kanonisierte Reisetexte, sondern auch meistens gar nicht
wahrgenommene publizistische, die
sich mit Galizien befassen. Ihre von mir
nachdrücklich empfohlene Studie ist ein
wichtige Pflichtlektüre für ‚einsteigende’
Galizienforscher.

Halina Chodurska

Zrozumieć innego
Zrozumieć innego. Współczesne problemy
komunikacji międzykulturowej. Red.: Olga
Glebova i Małgorzata Niemiec-Knaś. Częstochowa: Akademia im. Jana Długosza 2010,
427 s.

Fakt, że właśnie teraz ukazuje się pozycja zatytułowana Zrozumieć innego…
należałoby przyjąć jako swoiste signum
temporis, znak czasu, ostrzeżenie i kierunkowskaz… We wstępie do księgi
jej Autorki (a ściślej: współautorki
i redaktorki) słusznie podkreślają wagę
kontaktów (zarówno tych oficjalnych,
jak i czysto prywatnych) przedstawicieli najróżniejszych grup kulturowych.
W czasach, gdy świat w sposób najzupeł-
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niej naturalny staje się „globalną wioską”, roli relacji międzyludzkich nie da
się żadną miarą przecenić. Najlepszym
tego dowodem wydają się coraz częstsze próby włączania do programów
(w pierwszym rzędzie biznesowych, ale
także i uniwersyteckich) luźnych uwag
i szerszych informacji z dziedziny tak
zwanej komunikacji międzykulturowej. Wydaje się to przedsięwzięciem
celowym i wielce pożądanym, szczególnie, że nie wszyscy mieszkańcy naszego
globu zdają sobie sprawę z istnienia
odmiennych zachowań i co ważniejsze
– tolerują różnice poglądów i „niestandardowy” wygląd zewnętrzny… Notabene, sama komunikacja międzykulturo-
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wa nie jest pojęciem jednoznacznym,
podobnie zresztą jak niejednoznaczne
bywa pojęcie kultury…
Celem prezentowanej publikacji
jest „kompleksowe interdyscyplinarne
przedstawienie tego złożonego zjawiska”
(a de facto – całego zespołu skomplikowanych zjawisk) „na tle przemian współczesnego świata”. Ergo – zadaniem książki
jest wieloaspektowe ujęcie problematyki
kontaktów międzyludzkich na określonym etapie ich rozwoju oraz ustalenie
ich podstaw i nakreślenie perspektyw na
przyszłość w oparciu o założenia co najmniej kilku dyscyplin naukowych. Analiza przebiega przy tym w różnych obszarach czasowych, przestrzennych, w wielu
kontekstach, zaś autorzy poszczególnych
artykułów (tu: rozdziałów książki) stosują w swych badaniach najnowsze założenia teoretyczne.
Wszystkie
szkice
zgromadzono
w czterech działach: Dialog międzykulturowy w obszarze komunikacji literackiej; Współczesne dylematy komunikacji międzykulturowej:
wymiary filozoficzne, socjologiczne i edukacyjne;
Język, dyskurs, tłumaczenie w kontekście komunikacji międzykulturowej i wreszcie Komunikacja międzykulturowa a dydaktyka. Na
każdy spośród wymienionych ciągów tematycznych składa się kilka - kilkanaście
artykułów. Najskromniej reprezentowany jest przy tym dział pierwszy (tj. zbiór
literacki), natomiast największa liczba
prac dotyczy szeroko pojmowanej problematyki glottodydaktycznej. Odzwierciedla to bez wątpienia stan aktualnego
zapotrzebowania i współczesne priorytety w kwestii porozumienia i kontaktów
interkulturowych. Podstawę wszelkiego
dialogu, niezależnie od jego celu i tematyki, stanowi wszak wspólnota języka…

Równocześnie proces opanowywania
języka obcego stwarza znakomitą okazję do edukacji wielokulturowej oraz
do obserwacji zmian zachodzących we
współczesnym świecie, bo przecież rozwijając kompetencję komunikacyjną nie
można ograniczać się li tylko do jej kognitywnego wymiaru (rozdział XXXV).
Zatem głównie zagadnieniom związanym z efektywnością edukacji językowej
poświęcono lwią część szkiców zamieszczonych w IV (ostatnim) rozdziale książki. Zadziwiające wydaje się jedynie to, że
wspomniany zbiór problemów znalazł
się w kręgu zainteresowań tzw. technologii kształcenia dopiero w ostatnim
dziesięcioleciu. Oczywisty natomiast jest
wniosek, że szanse na biegłe opanowanie języka obcego rosną wprost proporcjonalnie do poziomu tzw. inteligencji
ogólnej (rozdział XXVI), podobnie jak
konkluzja (wysnuta w oparciu o rzetelne
badania naukowe), iż naukę rozpoczynać należy od wczesnego dzieciństwa…
(rozdział XXXIII). Umożliwia to szybsze przechodzenie poprzez kolejne fazy
akulturyzacji. Tempo tego procesu reguluje bowiem w dużej mierze stopień przywiązania do kultury własnej… Aliści, co
możemy przeczytać w kolejnym artykule
części glottodydaktycznej – gwarancji
skutecznej komunikacji w kulturze obcej nie zapewni wyłącznie uwzględnianie
pragmatycznych aspektów kompetencji
komunikacyjnej (czyli sprawności reproduktywnych i produktywnych). Warunkiem sine qua non wydaje się konieczność
uzyskiwania afektywnego wymiaru komunikacji, obejmującego nadto konkretne postawy i nastawienia.
Autorzy szkiców o nauczaniu języków
obcych (głównie zaś niemieckiego i an-
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gielskiego) nie ograniczają się w swych
rozważaniach do problemów natury
zasadniczej i rozpracowują cały szereg
zagadnień szczegółowych. Do takowych należy wszak zadanie opanowania
podstaw prawidłowej artykulacji głosek
nauczanego języka (w tym konkretnie
wypadku angielskiego). Wzorcowa (oksfordzka lub amerykańska) wymowa
stanowi dla Polaków rozpoczynających
naukę angielskiego cel wielce pożądany,
choć jego osiągnięcie wymaga niemałych
nakładów pracy własnej nad aparatem
głosowym. Wypada jedynie zauważyć, że
Autorka opracowania na ten temat (rozdział XXXVI) mija się nieco z prawdą,
gdy konstatuje, iż wymowa przez wiele
lat stanowiła w nauczaniu języków element lekceważony i zapomniany… Na
takie dictum nie bez racji oburzyłoby się
zapewne co najmniej kilkudziesięciu nauczycieli różnych języków europejskich
w Polsce. Fonetyka (teoretyczne zasady
wymowy literackiej oraz praktyczne ich
wykorzystywanie) były i niezmiennie są
przedmiotem nauczania na studiach filologicznych różnych specjalności, a niekiedy stawały się nawet ważnym elementem tradycyjnych metod nauczania…
Artykuły poświęcone dialogowi międzykulturowemu w obszarze komunikacji literackiej wnoszą sporo nowego
nie tylko do kwestii samej wymiany
myśli. Poszerzają one bowiem znacznie
wiedzę o literaturze światowej w ogóle.
Rozpatrują przy tym zarówno problemy tożsamości nękające twórców z epok
nieco bardziej odległych, jak i na wskroś
współczesne ujęcia analogicznych zagadnień; sięgają do twórczości bardzo
zróżnicowanej tematycznie (od opowiadań z okresu nowej polityki ekonomicznej
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władzy radzieckiej po dzieła autorstwa
ocalonych z Holocaustu), prezentującej
odmienne postawy wobec rzeczywistości
(twórczość feministek, pisarek parających się zarazem poważną pracą naukową; teorie oksfordzkich inklingów; psychologizm wywodzący się bezpośrednio
z powieści Dostojewskiego lub szukający
w nich inspiracji) i różne obszary kulturowe dzisiejszego świata (od Europy po
Afrykę Południową). Uważna lektura
tych (i pozostałych) szkiców pozwala nie
tylko zrozumieć współczesną Europę,
ale i ułatwia poszukiwanie odpowiedzi
na wiele ważnych dla jej przyszłości pytań. Upewnia czytelnika w przekonaniu,
że tak droga do człowieczeństwa, jak i do
transcendencji pełna bywa sprzeczności; dowodzi, że dialog kultur utwierdzi
nas być może w przekonaniu o podobieństwie dróg i procesów myślowych
twórców, którzy nigdy nie mieli okazji
się spotkać, że przecież realne jest powstawanie swoistych kół zainteresowań,
formalnych i nieformalnych klubów
dyskusyjnych; że mimo wszystko można
dokonywać wymiany poglądów i myśli… Internet i sieć komputerowa stwarza po temu praktycznie nieograniczone
możliwości. Komunikacja międzykulturowa staje się zjawiskiem pozostawiającym ślad w wielu płaszczyznach życia,
znajdującym wyraz w wielorakich i coraz
liczniejszych wytworach kultury.
Artykuły zamieszczone w II części
książki, mimo iż reprezentują de facto
różne dziedziny humanistyki (są tu rozważania stricte filozoficzne, socjologiczne
i dydaktyczno-edukacyjne) również układają się wyraźnie w pewien ciąg logiczny.
Dział ten otwiera jasny i nader klarowny
wykład założeń egzystencjalnych kon-
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cepcji Heideggera. Podczas lektury kolejnego szkicu czytelnik czuje się jak Molierowski monsieur Jourdain, który nagle
odkrywa, iż mówi prozą. Okazuje się
mianowicie, że tak naturalny i z pozoru
nieskomplikowany proces komunikowania się w gruncie rzeczy nie jest ani prosty,
ani oczywisty… W dziale omawianym
znalazły się ponadto bardzo przydatne
w praktyce uwagi o zarządzaniu i czynnikach warunkujących jakość komunikacji międzykulturowej. Przedstawiono
tu także konkretne wyniki badań nad
charakterem i rangą związku pomiędzy
stanem wiedzy na temat kraju i jego
mieszkańców a jakością komunikowania
się z tymi ostatnimi. Efekty tych i analogicznych analiz powinny niewątpliwie
znaleźć realne przełożenie w planach studiów filologicznych różnych specjalności. Jestem bowiem pewna, że w konkretnych wynikach odzwierciedla się historia
narodów (a ściślej – tzw. „zaszłości historyczne”), w związku z czym najzupełniej
słusznie podczas analizy tak wiele uwagi
poświęca się kwestii przezwyciężania
stereotypów. W związku z tym warto byłoby przekonać się, jak pojęcie edukacji
alternatywnej pojmuje socjolog, wykładający na Uniwersytecie Pedagogicznym
w Humaniu (rozdział XI). Z niekłamaną
przyjemnością czyta się krótki (raptem
dziesięciostronicowy!) zarys działalności Żydów w Stanach Zjednoczonych
Ameryki Północnej. Autorka przedstawiła w nim sylwetki 10 osób, które w dosłownym sensie zbudowały amerykańską
rzeczywistość naszych czasów. Szkic ten
znakomicie koresponduje z kolejnym,
w którym rozważa się sytuację wyznawców islamu w zjednoczonych Niemczech. Nie zabrakło w tej części książki

wyników analizy aktualnych stosunków
polsko-rosyjskich, widzianych oczyma
gimnazjalistów, licealistów i wreszcie
respondentów mieszczących się w przedziale wiekowym od 30 do 75 roku życia
(rozdział XIV). Badania doprowadziły
do wniosku, że wiedza o wschodnich sąsiadach jest nader nikła, że determinują
ją odwieczne stereotypy i wreszcie – że
Polacy wyraźnie rozgraniczają i różnicują oceny ogółu mieszkańców Rosji i rosyjskich władz państwowych. Negatywne
skutki wiary w słuszność stereotypów
ukazuje także ze wszech miar godny polecenia szkic o zmaganiach rosyjskich prawosławnych z postanowieniami soboru
florenckiego (1438-39) (rozdział XV).
Pokaźną część artykułów językoznawczych poświęcono teorii i praktyce przekładu (również ściśle specjalistycznego).
Podjęto tu udaną i przekonywającą próbę wykazania wyższości kognitywizmu
przy omawianiu relacji: język i myślenie; dostrzeżono brak lingwistycznych
markerów dla zjawiska ironii w dziele
literackim… Omówione zostały mechanizmy tłumaczeń z metaforycznego
języka źródłowego na analogiczny docelowy. Wnioski w tej kwestii oparto na
wnikliwej analizie polskich przekładów
20 opowiadań najznamienitszych twórców z kręgu literatury amerykańskiej m.
in. E.A. Poe’go, F. Scotta-Fitzgeralda, E.
Caldwella i E. Hemingwaya…) (rozdział
XXI). W innym spośród opracowań (rozdział XX) skonfrontowano 76 (!) tłumaczeń Biblii na język angielski. Wszystkie
zanalizowane przekłady powstały po II
wojnie światowej, a znalazły się wśród
nich – poza protestanckimi – tłumaczenia katolickie, prawosławne i judaistyczne. W omawianej tu części książki
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poddano realnej ocenie niedociągnięcia
dostępnych słowników dwujęzycznych
(rozdział XVI). Nie pominięto milczeniem problemów translatorycznych,
których źródłem bywają różnice kulturowe (rozdział XIX).
Powstała pozycja przydatna i wielce
interesująca, aczkolwiek zróżnicowana,
pozycja, w której każda z osób zainteresowanych złożoną problematyką komunikacji międzykulturowej znajdzie coś
dla siebie… I mimo, że każdy z rozdziałów opracowany został przez inną indywidualność naukową, to tezy, koncepcje

i wnioski przekazano tu mową „w najwyższym stopniu płynną”. Świadczy to niewątpliwie o kompetencji i odpowiedzialności badaczy. Zapewne truizmem wyda
się stwierdzenie, że multikulturalizm
zakłada pokojową koegzystencję różnych
grup społecznych, etnicznych, narodowościowych i różnych konfesji religijnych.
Sama idea jest piękna, choć – szczególnie
w przypadku zbiorowisk wyznaniowych
– jej realizacja dziś jeszcze wydawać by się
mogła nierealna… Nie wyklucza to wszelako celowości, a nawet konieczności upowszechniania hasła tytułowego…

Martin Lowsky

Der Realismus und seine
Grenzbereiche: Georges Rodenbach,
Karl May, Theodor Storm
Georges Rodenbach: Das tote Brügge. Aus dem
Französischen übersetzt von Dirk Hemjeoltmanns. Nachwort von Rainer Moritz. Reclam, Stuttgart 2011, 130 S.
Karl May zum Vergnügen. Hrsg. von Hartmut
Vollmer. Reclam, Stuttgart 2011, 168 S.
Gerd Eversberg: Der echte Schimmelreiter. So (er)
fand Storm seinen Hauke Haien. Boyens, Heide
2010, 224 S.

Drei Neuerscheinungen sind vorzustellen, die ins 19. Jahrhundert führen und
die den Leser für die literarische Epoche
des Realismus sensibel machen. Dabei
bieten sie spannende Lektüre. Eines der
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Bücher hat im Titel, sehr zu Recht, die
Worte „zum Vergnügen“.
Als Taschenbuch liegt jetzt vor Das
tote Brügge (Bruges-la-Morte), der schmale
Roman des Belgiers Georges Rodenbach,
ein Werk von 1892, das das Ende der
Epoche des Realismus markiert. Es ist
ein symbolistischer Roman. Eine Stadt –
eine ‚gestorbene Stadt’ (‚la Morte’) – ist
so etwas wie die Hauptperson, und nicht
die Dinge selbst stehen im Vordergrund,
sondern die Abhängigkeit unserer Emotionen von den Dingen. Die Menschen
sind allein: so der begüterte Hugues Viane, der um seine tote Frau trauert, die

Martin Lowsky: Der Realismus und seine Grenzbereiche…
Liaison eingeht mit einer Tänzerin, die
ihm ihr ähnlich erscheint, und der diese
Tänzerin, weil sie doch anders ist, umbringt. Am Ende schlagen Glocken, die
wie „erschöpfte alte Frauen“ sind (im
Original: „petites vieilles exténuées“).
Dieser Roman ist ein großes Tableau
von Emotionen und Stimmungen, aber
seine Wucht und seine Eindringlichkeit
kommen daher, dass er doch Züge des
Realismus hat. Das Wohnzimmer wird
beschrieben mit einer Balzac’schen Genauigkeit; und ein ‚Spion’, d.h. ein außen am Fenster angebrachter Spiegel,
den wir schon aus Theodor Fontanes
Roman Stine (1890) kennen, ermöglicht
das heimliche Beobachten der Passanten. In die Erstausgabe waren 35 Fotos
von Brügge eingeschaltet (von denen 17
für die Neuausgabe ausgewählt wurden);
von daher ist Das tote Brügge realistischer
als die meisten realistischen Romane.
Man sollte Rodenbachs Roman auch
als Rückblick ansehen, als Reverenz gegenüber der Epoche des Realismus – jener
großen Epoche, in der das Alltägliche und
das Banale als literaturwürdig erkannt
wurden. Das Nebensächliche könne die
Hauptsache sein, sagte Fontane, und
Gustave Flaubert formulierte 1852 den
Wunsch, einmal „ein Buch über nichts“
zu schreiben. Zugleich sah man das Kleine mit dem Großen verbunden, ‚der große Zusammenhang der Dinge’ war ein
Schlagwort in den Naturwissenschaften
und in der Literatur. All dies wurde wegweisend. Die Epochen nach dem Realismus sind eigentlich nur eine Vertiefung
des Realismus, und dafür ist Rodenbachs
Das tote Brügge ein hervorragender Beleg.
Andere Belege finden wir bei dem
Schriftsteller Karl May. Mit seinen eth-

nografisch fundierten Reise- und Abenteuererzählungen der 1880er und 1890er
Jahre (die Lieblingslektüre Jugendlicher
in Mittel- und Osteuropa jahrzehntelang) steht er fest im Realismus. Im Alter schreibt er allegorische Romane. In
solch einem späten May’schen Roman,
in Ardistan und Dschinnistan (1909), heißt
es über ein besonders großes Pferd: „Es
sah aus, als ob in diesem dicken, plumpen, ungeschlachten Körper eine Seele
wohne, die während ihres früheren Lebens irgend einem Tausendkünstler oder
Geheimpolizisten angehört habe.“ Das
Tier bekommt eine Seele zugesprochen,
und diese wird vermöge eines Blicks in
die Berufswelt definiert. Auch der späte
May, der ganze neue Länder und neue
Namen erfindet, ist also noch Realist.
Diese Stelle zitiert Hartmut Vollmer
in seiner Edition Karl May zum Vergnügen,
die viele originelle Auszüge aus Mays
Werk vorstellt. Darunter sind Passagen,
die typisch für einen Realisten sind: „Ich
soll alles wissen, von der Sonne bis zum
Sandkorn herab? Nun ja“, sagt Mays
Held zu Beginn eines Dialogs. Bemerkenswert in dem Band sind auch Mays
Schilderungen von Sonderlingen und
ihrer sonderlingshaften Kleidung. Ferner gibt es da Betrachtungen über die
Spannung zwischen dem Leben und der
Poetenrolle. In seinem Vorwort, einem
sehr lesenswerten Essay, erklärt Vollmer,
dass May lebenslang kindliche Züge hatte und dass sein Schreiben ein „Lustgewinn im kindlichen Spiel“ war ganz im
Sinne Sigmund Freuds.
Im Banne des Realismus bewegt sich
auch die Novelle Der Schimmelreiter (1888)
von Theodor Storm, die weltweit übersetzt worden ist und obendrein heute den
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Fremdenverkehr an der Nordseeküste belebt. Der schauerliche Reiter auf seinem
weißen Pferd, ursprünglich ein Mythos
in der Gegend von Danzig und Marienburg, ist von Storm nach Nordfriesland
geholt und dort zur Sagengestalt gemacht worden. Das neue Buch von Gerd
Eversberg ist eine große Bestandsaufnahme der Schimmelreiter-Forschung und
berichtet auch über die Entstehung und
über Storms frühe und dann verworfene
Textpartien. Es enthält zahlreiche Karten
und historische Abbildungen.
Der Schimmelreiter wird zumeist als realistische Novelle bezeichnet, doch die

Sache ist komplizierter, wie Eversberg
in seinem Kapitel Der andere Hauke Haien darlegt. Denn in dieser Geschichte
vom rational-mathematisch arbeitenden
Deich-Konstrukteur ist es seltsamerweise
so, dass dieser Held sein erstes Auftreten
ausgerechnet als Gespenst hat. Ein unlogisches Verfahren Storms oder vielmehr
seiner Erzählerfigur, die ebenfalls als Reiter eine Rolle spielt! Aber beim Erzählen
geht es eben nicht um die Dinge, sondern
um die Emotionen angesichts der Dinge.
Der ‚Realist’ Storm und der ‚Symbolist’
Rodenbach mit seiner ‚gestorbenen Stadt
Brügge’ passen zusammen.

Krzysztof A. Kuczyński

Rysa na Panteonie
Germanistik in Polen. Zur Fachgeschichte
einer literaturwissenschaftlichen Auslandsgermanistik – 18 Porträts, hrsg. von W. Kunicki und M. Zybura, fibre Verlag, Osnabrück 2011, ss. 400

Filologia germańska – podobnie jak całokształt badań nad tematyką niemcoznawczą w Polsce – stanowiła w okresie
międzywojennym ważny element zainteresowań szeregu badaczy w wielu ośrodkach naukowych kraju. Niemałe sukcesy
w tej dziedzinie były jednakże poprzedzone trudnym okresem pionierskim, który
dla germanistyki rozpoczął się stosunkowo późno. Po odzyskaniu państwowości
w 1918 r. sytuacja w dziedzinie nauki była
zróżnicowana, w zależności bowiem od
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dziedzictwa zaboru oraz specyfiki danej
specjalności występowały daleko idące
rozbieżności. Filologia germańska znalazła się w szczególnie trudnej sytuacji, gdyż
przed I wojną światową dostęp do katedry
uniwersyteckiej w dziedzinie germanistyki był dla polskiego uczonego zamknięty,
nawet na obydwu uniwersytetach galicyjskich z polskim językiem wykładowym.
Tak więc nieliczne katedry filologii germańskiej zajmowali Niemcy bądź Austriacy, co odbiło się bardzo niekorzystnie dla
rozwoju tej gałęzi wiedzy w Polsce. Należy
jednak podkreślić, że zarówno Wilhelm
Creizenach w Krakowie, jak i Richard
Maria Werner we Lwowie, byli uczonymi wybitnymi i wykształcili dużą grupę
przyszłych pracowników naukowych.

Krzysztof A. Kuczyński: Rysa na Panteonie
Nim jednak powstała II Rzeczpospolita,
spora liczba dobrze zapowiadających się
germanistów z powodu braku perspektyw
uniwersyteckich zajęła się pracą w innej
dziedzinie, względnie zarzuciła swoje ambicje naukowe szczebla uniwersyteckiego,
obejmując posady w gimnazjach.
W latach 1918-1939 – oprócz istniejących
już wcześniej katedr filologii germańskiej
na Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie – działały
także katedry germanistyki w Warszawie,
Poznaniu, Wilnie i Lublinie (KUL). Okres
międzywojenny, mimo istnienia sześciu
ośrodków filologii germańskiej szczebla
akademickiego, był dla tej dziedziny humanistyki, zwłaszcza w pierwszych latach
niepodległości, niezbyt korzystny. Brak
wysoko kwalifikowanej polskiej kadry germanistycznej i słabo zaopatrzone biblioteki zakładowe – to tylko główne bolączki
tego okresu. W świecie naukowym liczyło
się jedynie niewielu badaczy, jak np. Zygmunt Łempicki w Warszawie czy Adam
Kleczkowski w Krakowie.
Usilna praca przynosiła jednak powoli
owoce i pod koniec lat trzydziestych filologia germańska miała szanse osiągnąć
dobry poziom oraz nabrać szerokiego
rozmachu. Nadzieje te jednak z dniem 1
września 1939 r. zostały zniszczone. Wojna
w bardzo poważnym stopniu sparaliżowała działalność naukową w kraju; kadra
uniwersytecka poniosła w latach okupacji
liczne, bolesne straty, jak i filologia germańska, która została osłabiona wskutek
tragicznej śmierci Zygmunta Łempickiego i innych badaczy. W wielu wypadkach
zniszczone lub rozgrabione zostały biblioteki germanistyczne i ta młoda jeszcze gałąź neofilologii pozbawiona została
możliwości dalszego istnienia. Jednak do-

robek filologii germańskiej okresu 19181939 stał się solidnym fundamentem dla
dalszego rozwoju tej dyscypliny wiedzy
w okresie powojennym.

***
Po zakończeniu wojny kraj powoli począł dźwigać się z ruin, także i sfera nauki,
mocno zdziesiątkowana podczas lat okupacji, nabierała tempa w swoim rozwoju,
jakkolwiek ubytki w stanie osobowym,
zniszczone lub rozgrabione biblioteki,
archiwa i stanowiska badawcze długo
musiały być uzupełniane. W dziedzinie
filologii germańskiej straty były duże.
W wyniku nowego ustanowienia granic
Polska utraciła m.in. ważne ośrodki naukowe we Lwowie i Wilnie, gdzie przed
1939 rokiem działały katedry germanistyczne. W obozie koncentracyjnym zginął Zygmunt Łempicki, śmierć poniosło
także kilku innych pracowników z dziedziny filologii germańskiej.
W pierwszym okresie po 1945 r. zaczęły działalność ośrodki germanistyczne
we Wrocławiu, Poznaniu, Łodzi, Krakowie, Toruniu i Warszawie (w tym ostatnim przypadku w bardzo „okrojonym”
wymiarze. Za oficjalną datę reaktywowania germanistyki na Uniwersytecie Warszawskim uważa się rok 1960). Niestety
już w roku 1952 wskutek reorganizacji
szkolnictwa wyższego nastąpiło zawieszenie czynności dydaktycznych licznych katedr neofilologicznych w Polsce.
W zakresie filologii germańskiej pozostały czynne jedynie katedry we Wrocławiu
i Poznaniu. Stan osobowy nie był imponujący, działało tylko kilku profesorów
jeszcze „przedwojennych”, jak m.in. profesorowie Adam Kleczkowski, Zdzisław
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Żygulski i – po kilku latach – Jan Berger.
Stopniowo następowały awanse naukowe
kolejnych badaczy, rozpoczęto w miarę
normalny tok pracy naukowo-dydaktycznej. Warto pamiętać, że w okresie powojennym – po części ze zrozumiałych
względów – język i kultura niemiecka nie
cieszyły się w Polsce wśród społeczeństwa
większą sympatią. Dopiero z czasem stan
ten zaczął się powoli zmieniać.
Z uwagi na trwającą w tamtych latach
„zimną wojnę” i brak oficjalnych relacji
z RFN, większość kontaktów zawodowych polskiej germanistyki ograniczała
się do współpracy z uczonymi z NRD.
W dziedzinie czysto zawodowej były to
kontakty po części owocne, jako że wielokrotnie byli to dobrzy znawcy literatury i języka niemieckiego. Inaczej niestety
bywało w dziedzinie polityki. Ale o tym
dowiedzieliśmy się dopiero po latach.
Powoli filologia germańska zaczęła
osiągać coraz większe sukcesy, także na
arenie międzynarodowej. Polscy uczeni, m.in. wybitny z czasem germanista
Uniwersytetu Wrocławskiego profesor
Marian Szyrocki, stali się znani jako autorzy wartościowych prac. Wrocław stał
się najważniejszym ośrodkiem polskiej
germanistyki, pozycję tę utrzymał zresztą do dnia dzisiejszego.
Renesans filologii germańskiej w naszym kraju, poprzedzony trudnym okresem pionierskim, nastąpił w latach 60-tych
XX stulecia. Wówczas poczęto reaktywować
dawne ośrodki, a także powoływano do
życia kolejne. Z czasem na każdej polskiej
uczelni funkcjonowała katedra/instytut
germanistyki. Ta ważna dla humanistyki
gałąź wiedzy zaczęła doskonale się rozwijać, polscy uczeni coraz większą grupą zdobywali międzynarodowe uznanie.
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Przez wiele lat dawał się jednak odczuć
brak naukowego opisu dokonań polskiej
germanistyki zarówno okresu przed-, jak
i powojennego. Początkowo dysponowaliśmy jedynie pracą Adama Kleczkowskiego z 1948 r. „Germanistyka, anglistyka i skandynawistyka w Polsce” i dopiero
w 1991 roku ukazała się praca zbiorowa
„Z dziejów germanistyki historycznoliterackiej w Polsce” pod redakcją niżej podpisanego, przynosząca nieco informacji,
wciąż rozproszonych i niepełnych, o dorobku tej dziedziny wiedzy. Z czasem
powstały bardzo liczne prace przyczynkarskie ukazujące zasługi poszczególnych uczonych, względnie ośrodków
naukowych w kraju. Wciąż jednak nie
dysponujemy obszerną, monograficznie
zakrojoną rozprawą o genezie, działalności i dorobku naukowym polskiej germanistyki. W takiej sytuacji każda inicjatywa środowiska germanistycznego, aby
w syntetycznej formie uchwycić stan tej
dziedziny wiedzy, zasługuje na uwagę.
Kiedy więc stało się wiadomym, iż
wrocławski ośrodek germanistyczny (zarówno pracownicy Instytutu Filologii
Germańskiej, jak i stosunkowo młodego
Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. W. Brandta), przy współpracy badaczy z kilku katedr innych uniwersytetów rozpoczął przygotowania do
wydania zbioru portretów przedstawicieli filologii germańskiej w Polsce (w odniesieniu do osób nieżyjących), pomysł ten
spotkał się z dużym zainteresowaniem.
Z początkiem 2011 roku pokłosie tej
ogólnopolskiej inicjatywy badawczej, koordynowanej przez Wojciecha Kunickiego i Marka Zyburę, ukazało się drukiem
w jednym z niemieckich wydawnictw,

Krzysztof A. Kuczyński: Rysa na Panteonie
choć miejsce wydania trochę zaskakujące, gdyż wydaje się, że bardziej uzasadnione byłoby opublikowanie tomu w języku polskim w kraju, aby zdobyć w ten
sposób szerszy krąg zainteresowanych
tematem czytelników, nie tylko przecież
osób znających język niemiecki.
Tom zawiera, oprócz dosyć ogólnikowo napisanego wstępu, 18 portretów germanistów. Są to nie tylko uczeni polscy,
ale i obcy, jak Spiridion Wukadinovic,
kierujący w okresie międzywojennym
germanistyką krakowską. Szkice ograniczają się – o czym informuje podtytuł
– do specjalistów w zakresie dziejów literatury niemieckiego obszaru językowego
i dotyczą, jak wspomniałem, uczonych
działających w XX stuleciu.
Jak w każdym wyborze, wydawcy musieli podjąć decyzję co do listy nazwisk,
które miały znaleźć się w publikacji.
W zasadzie Wojciech Kunicki i Marek Zybura wybrali uczonych, których
działalność w pełni predestynuje do
uwiecznienia ich w tomie. Jeśli można
by mieć pewne wątpliwości, to jest to
m.in. sylwetka Spiridiona Wukadinovica, dobrego uczonego i życzliwego sprawie polskiej, która chyba niezbyt jednak
wpisuje się do tego grona. Można się domyślać, że redaktorzy chcieli ukazać germanistykę „uprawianą” w Polsce (co jest
terminem szerszym niż „germanistyka
polska”), ale wobec możliwości sięgnięcia po uczonego polskiego, nie była to
decyzja konieczna.
Także postać Zofii Ciechanowskiej,
uzdolnionej komparatystki, nie wydaje się być niezbędna. Nie opublikowała
ona przecież żadnej „germanistycznej”
książki, zaś na stan i kondycję naszej germanistyki nie miała większego wpływu.

Również zasługi Marii Kofty dla rozwoju
germanistyki polskiej chyba nie były tak
wielkie, aby umieścić ją w tym prestiżowym przecież gronie. Jej jedyna książka
„Sondowanie przepaści” miała mocno
zróżnicowane opinie w środowisku germanistycznym. Brak habilitacji także nie
dodawał splendoru jej osobie. Jako były
student i wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny łódzkiej germanistyki
miałem okazję wielokrotnie stwierdzić
w latach 1966-1979 [tj. w latach pracy M.
Kofty na UŁ], że Maria Kofta nie była entuzjastką dydaktyki, a i jej działalność organizacyjna daleka była od doskonałości.
Z innych powodów można mieć recenzenckie wątpliwości co do zawarcia
w tomie sylwetki Wilhelma Szewczyka,
pisarza i dziennikarza. Wprawdzie był
on doskonałym znawcą literatury i kultury, a także polityki w obu państwach
niemieckich, ale przecież usytuowanie
go w poczcie wyłącznie uniwersyteckich
uczonych jest chyba pewnym „wahnięciem” metodologicznym.
Poważnym mankamentem jest brak
w wyborze ważnej postaci Michała Cieśli, reprezentującego środowisko warszawskie. To dzięki m.in. jego wieloletniej
pracy ośrodek stołeczny stał się liczącą
się jednostką w skali kraju. Oczywiście
w polskiej germanistyce XX wieku było
jeszcze kilku innych badaczy (pozostajemy w gronie osób nieżyjących), którzy
mogliby zostać uwzględnieni w tomie.
Jednak – powtórzmy to raz jeszcze –
wybór dokonany przez wrocławskich
uczonych jest (poza powyższymi wątpliwościami) trafny i z pewnością może być
zaakceptowany.
Autorami poszczególnych portretów
polskich germanistów są badacze róż-
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nych generacji z kilku – jak już wiemy –
ośrodków filologii germańskiej naszego
kraju: Wrocławia, Krakowa, Poznania
i Warszawy. Każdy z nich przynosi informacje biograficzne oraz – co ważne
– charakterystykę dorobku naukowego.
Nieco zróżnicowana jest baza źródłowa,
z której czerpali swoje wiadomości autorzy poszczególnych esejów.
Dużym zaskoczeniem dla odbiorcy
może być pomysł autorów kilku portretów, aby stosunkowo dużo uwagi poświęcić [ewentualnej] współpracy niektórych polskich germanistów współczesnej
doby ze służbami specjalnymi w okresie
PRL-u. Podstawowymi źródłami były tutaj materiały spoczywające w archiwach
IPN-u. Oczywiście w tej perspektywie badawczej ukazało się wiele prac w naszym
kraju „śledzących” powiązania i uzależnienia polskich np. uczonych czy pisarzy z tymi służbami, ale zawsze prace te
sygnalizowały w tytule (podtytule), iż ta
właśnie tematyka będzie jądrem publikacji. Tymczasem tom pod redakcją Wojciecha Kunickiego i Marka Zybury ani
w tytule głównym, ani w podtytule nie
informuje, że niektóre eseje (autorstwa
m.in. tych dwóch redaktorów publikacji) będą wiele uwagi poświęcać właśnie
– niewątpliwie trudnemu – problemowi współpracy polskich germanistów ze
służbami specjalnymi. Z pewnością jest
to problematyka ważna, gdyż – w szerszej
perspektywie – ukazuje próby (czasem
uwieńczone sukcesem) podporządkowania wolnej myśli uniwersyteckiej siłom,
które nie powinny takiej podległości
wymagać (np. w drodze szantażu) od
przedstawicieli nauki. Nie jestem jednak
przekonany, czy tego rodzaju eseistyka
„śledcza” była konieczna w tej publika-
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cji. Chyba zamiast tego można było obszerniej przeanalizować dorobek badawczy poszczególnych osób, czy zamieścić
np. wykazy bibliograficzne, których brak
w tomie daje się dotkliwie odczuć.
Tom zawiera szereg nieścisłości.
Z dobrze mi znanej łódzkiej germanistyki mogę m.in. skorygować kilka drobiazgów, jak np.: organizatorem konferencji nt. polsko-niemieckich kontaktów
literackich we wrześniu 1975 r. w Ustroniu Wlkp. nie była M. Kofta, lecz niżej
podpisany; A. Will nie był przed podjęciem pracy na germanistyce kierownikiem Studium Języków Obcych na UŁ,
lecz na Politechnice Łódzkiej; J. Hryńczuk nie był uczniem Arno Willa, lecz
Zdzisława Żygulskiego; W. Śmiech nie
był rektorem, lecz prorektorem UŁ. Tego
typu dezinformacji można znaleźć więcej. Zresztą i w innych esejach można
napotkać drobne „potknięcia”, jak np.
mylnie podana data początku ukazywania się „Germanica Wratislaviensia” –
nie rok 1950, lecz 1957. Trochę wstyd, że
germaniści wrocławscy nie wiedzą, kiedy
powstało ich własne, jakże ważne czasopismo. Szkoda, że nie zawsze sylwetkę
danego germanisty opracowywał autor
z tegoż uniwersytetu, można by wówczas
bardziej precyzyjnie ukazać zagadnienia
i uniknąć błędów.
Czytelnik, zwłaszcza germanista starszej generacji znający osobiście wiele
postaci zaprezentowanych w niniejszym
wyborze, z zainteresowaniem, ale i sentymentem śledzi losy swoich koleżanek
i kolegów po fachu. Przed jego oczami
raz jeszcze pojawiają się sylwetki cenionych, nierzadko wybitnych uczonych,
przypominają się dawno zapomniane
epizody ze wspólnej pracy, konferencji
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naukowych czy spotkań towarzyskich.
To dobrze, że wysiłek badawczy i dydaktyczny tych ludzi został uchwycony
i zarejestrowany. Także ich losy osobiste,
często odzwierciedlające – w miniaturze
– dzieje narodu i państwa.

Tak więc jest to książka ważna, choć
nie całkowicie zdaje się spełniać nadzieje, które były wiązane z jej powstaniem.
A szkoda, bo na kolejną tego typu publikację trzeba będzie prawdopodobnie
znowu długo poczekać.

Janusz Bilski

Korporacje współczesnego świata
Magdalena Rosińska-Bukowska: Najpotężniejsze korporacje współczesnego świata.
Wyd. WSSM, Łódź 2011, 252 s.

Omawiana książka nie jest z pewnością
ani pierwszą, ani jedyną publikacją odnośnie korporacji transnarodowych.
Warto jednak na nią zwrócić uwagę, gdyż
nie akcentuje roli korporacji w procesie
zmian zachodzących w gospodarce światowej (jak większość opracowań dotyczących korporacji, w tym poprzednia książka Autorki: Rola korporacji transnarodowych
w procesach globalizacji czy cenione dzieła A.
Zorskiej: Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i gospodarce światowej
oraz Korporacje transnarodowe. Przemiany,
oddziaływania, wyzwania), a przedstawia
wybrane przedsiębiorstwa międzynarodowe i ich drogę rozwojową. Autorka
zaznacza wprawdzie, że postępująca liberalizacja procesów gospodarczych oraz
coraz silniejsze zaawansowanie globalizacji gospodarki światowej uruchomiły
procesy sprzyjające rozwojowi korporacji, ale nie koncentruje się na tym pro-

blemie. W publikacji przedstawia analizę
dwudziestu korporacji transnarodowych
sklasyfikowanych na najwyższych pozycjach w Światowych Raportach Inwestycyjnych (World Investment Report agendy
ONZ UNCTAD z 2009 r.). Określa je
mianem najpotężniejszych korporacji
współczesnego świata. Oczywiście można
dyskutować, czy wybór tego konkretnego
rankingu jest właściwy (Autorka przywołuje także inne publikowane klasyfikacje
korporacji), ale nie ma wątpliwości, że
przedstawione przedsiębiorstwa należą
do czołowych przedstawicieli reprezentowanych sektorów.
Proces powstawania współzależności
gospodarczych na skalę światową sprawia,
że niemal każdy z podmiotów działających obecnie na rynku znajduje się w strefie wpływów jakiejś globalnej korporacji.
Większość małych przedsiębiorstw poszukuje sposobu, aby odnaleźć swoje miejsce
w tym zogniskowanym wokół wielkich
korporacji systemie. Wymaga to poznania mechanizmów zarządzania międzynarodowego, logiki budowania struktur
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korporacyjnych, dostrzeżenia nowych
możliwości wynikających z funkcjonowania w wielokulturowym otoczeniu globalnym. Analiza koncepcji rozwojowych
realizowanych przez najpotężniejsze
korporacje wydaje się być w tym pomocna, a takie możliwości stwarza lektura
omawianej książki. Recenzowana praca
dostarcza bowiem podstawowej wiedzy
o tym, jak rozwijały się i jak funkcjonują
korporacje transnarodowe, w jaki sposób
budują swoją konkurencyjność, jakimi
metodami umacniają swoje pozycje w globalnej przestrzeni.
Praca składa się ze wstępu, trzech rozdziałów i zakończenia. Pierwsza część to
krótkie wprowadzenie do problematyki
a ostatnia swego rodzaju skomentowany
aneks statystyczny. Książka zawiera 99
tabel, w tym 60 z nich to zbiory danych
statystycznych o charakterze oryginalnym (na podstawie raportów międzynarodowych, baz danych korporacji), niepublikowane w tej formie w literaturze.
Najobszerniejszy fragment stanowi rozdział drugi, czyli studia przypadków dla
dwudziestu korporacji. Wskazano, jak
badane korporacje rozwijały się (kluczowe daty z ich historii), zmieniały struktury organizacyjne, ofertę produktową
oraz rozbudowywały system powiązań.
Przedstawione opracowanie z pewnością może służyć jako materiał pomocny
w procesie dydaktycznym. Przez Autorkę rekomendowane jest dla studentów
kierunków takich jak: stosunki międzynarodowe, biznes międzynarodowy,
ekonomia, zarządzanie, a polecane do
takich przedmiotów jak np.: zarządzanie w biznesie międzynarodowym, międzynarodowe stosunki gospodarcze,
marketing międzynarodowy, ekonomia
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międzynarodowa. Pogląd ten podzielam.
Każdy badany podmiot został bowiem
opisany według tego samego schematu
analitycznego, co ma istotne znaczenie
w przypadku materiału dydaktycznego.
Zastosowana w pracy metoda badawcza,
czyli prezentacja stałych elementów oraz
ich bieżące komentowanie z wykorzystaniem tych samym punktów odniesienia
(tu: wybranych raportów dotyczących
korporacji), służy przejrzystości analiz
porównawczych. Podobnie zwrócenie
uwagi, że mimo zróżnicowanego obszaru działalności, innej konstrukcji struktur organizacyjnych (zamieszczono 11
schematów struktur korporacji), sieci
powiązań (przedstawiana w przejrzystej
formie tabel) można pokusić się o poszukiwanie wspólnych cech podmiotów,
wydaje się ważnym elementem istotnym
do wykorzystania w procesie dydaktycznym. Prezentacja ścieżek rozwoju omówionych korporacji to bowiem udana
próba wskazania wspólnych elementów
strategii rozwojowych, które przyczyniły
się do zbudowania obecnej pozycji rynkowej tych przedsiębiorstw.
Z naukowego punku widzenia najciekawszym aspektem jest wykorzystanie
modelu integracji gospodarczej państw
do analizy rozwoju korporacji. Przedstawiona koncepcja to wykorzystanie etapów
integracji regionalnej jako akceptowanego
wzorca sekwencyjnego przebiegu procesów integracyjnych w celu oceny stopnia
zaawansowania procesów rozwojowych
korporacji – jej dojrzałości organizacyjnej.
Istotny element to także koncepcja „blokowo porządkowanych systemów”, czyli
integracji państw jak i przedsiębiorstw, służącej poprawie ich efektywności jako efekt
nowej ery procesów globalizacyjnych – glo-
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balizacji korporacyjnej. Wreszcie zaakcentowanie roli powiązań kooperencyjnych
jako nowego typu relacji biznesowych.
Na przykładzie analizowanych korporacji
Autorka wskazuje przedsięwzięcia o takim
charakterze, uznając fakt ich istnienia
za dowód siły danego podmiotu. Nieco
dyskusyjna wydaje się natomiast teza, że
korporacje stały się podmiotami sfery
makroekonomicznej, choć zgodzić się
można, że od początku swojego istnienia
pretendowały do roli znaczących uczestników międzynarodowych stosunków
ekonomicznych na poziomie globalnym.
Autorka uważa, że korporacje oddziałując
nie tylko na sferę ekonomiczną, ale także
pozaekonomiczną, wyszły poza ramy za-

kreślone dla typowych przedsiębiorstw
(mikroekonomiczne).
Konkluzja: recenzowana książka stanowi rzetelne i poznawczo ugruntowane
opracowanie. Przedstawia pewien model analizy korporacji transnarodowych
i oceny ich pozycji rynkowej. Napisana
jest komunikatywnym językiem, a pewne potoczne określenia wydają się zabiegiem celowym z uwagi na kierowanie
publikacji do określonego typu czytelnika-studentów, co ma uczynić problematykę „lżejszą”. Przyjęcie szablonowej
konwencji opisu dodatkowo poprawia
przejrzystość i umożliwia dokonywanie
porównań, co jest istotnym walorem
jako materiału dydaktycznego.

Klaus Hammer

„Die Zeit fährt Auto. Doch kein
Mensch kann lenken“ - Erich
Kästners Gebrauchslyrik
Erich Kästner: Die Gedichte. Alle Gedichte vom
ersten Band „Herz auf Taille“ bis zum letzten „Die
dreizehn Monate“. Berlin, Haffmans Verlag bei
Zweitausend 2010. 432 S.

1928 erschien Kästners erstes Buch,
„Herz auf Taille“, das eine Sammlung
von Gedichten seit 1920 enthielt. Es
begründete seinen Ruf als Dichter der
Neuen Sachlichkeit. Ein Jahr später veröffentlichte er seinen nächsten Gedichtband, „Lärm im Spiegel“. 1930 folgte

„Ein Mann gibt Auskunft“ und 1932 der
letzte Band dieser Reihe: „Gesang zwischen den Stühlen“. Der Themenzyklus
dieser vier Bücher war so umfassend, dass
Kästner in späteren Jahren oftmals auf
diese Gedichte zurückgreifen sollte. 1936
hat er für einen Schweizer Verlag eine
Auswahl seiner Gedichte aus den Jahren
1928 bis 1936 unter dem Titel „Doktor
Erich Kästners lyrische Hausapotheke“
veranstaltet. 1946 bis 1952 entstanden kabarettistische Chansons, Gedichte und
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Epigramme und 1955 erschien der Zyklus „Die dreizehn Monate“, der als letzte
Phase in Kästners lyrischem Schaffen betrachtet werden kann.
Nahezu alle Gedichte, vom ersten
Band „Herz auf Taille“ bis zum letzten
„Die dreizehn Monate“ – mit Ausnahme der kabarettistischen Chansons nach
1945 (warum nur?) -, fasst nun eine wohlfeile, bequem handhabbare Taschenbuchausgabe des Haffmans Verlages bei
Zweitausendeins zusammen, gleichermaßen geeignet für den Spezialisten wie
für den Kästner-Freund, spannende, verständnisvolle wie nachdenkliche Lektüre
zu Hause wie unterwegs versprechend.
Denn damals wie heute noch spricht
Kästner Vielen im Sinne elementarer,
vernunftgegründeter Übereinstimmung
„aus dem Herzen“. Seine Skala reicht
vom Privaten bis zum Öffentlichen.
Die „privaten“ Gedichte thematisieren
die Bewältigung eines unbefriedigenden
Alltags, der bestenfalls kleine Freuden
bereit hält, die Einsamkeit des Einzelnen
und die - noch schrecklichere – Einsamkeit zu zweit. Das Versanden der Liebe in
Alltäglichkeit, die Wortlosigkeit, die keinen Ausweg findet, ja noch nicht einmal
einen sucht, der Abschied für immer,
in welchem Hoffnungslosigkeit nicht
als Verlust, sondern als Zustand von allem Anfang erscheint, sind bevorzugte
Themen Kästners. Kurze Augenblicke
des Naturgenusses, schönes Wetter und
angenehme Jahreszeiten müssen für
eine monotone Existenz entschädigen,
die angefüllt ist mit Versatzstücken aus
Reklame, Presse, Schlager und Politik,
leeren Gesten und abgelegten Gegenständen des persönlichen Gebrauchs wie Hüten, Schirmen und Spazierstöcken.
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„Sachliche Romanze“ (1928) konstatiert die Leere einer Beziehung, die
man für einen sicheren Besitz hält: „Als
sie einander acht Jahre kannten / (und
man darf sagen: sie kannten sich gut),
/ kam ihre Liebe plötzlich abhanden. /
Wie andern Leuten ein Stock oder Hut.
// Sie waren traurig, betrugen sich heiter, / versuchten Küsse, als ob nichts
sei, / und sahen sich an und wussten
nicht weiter. / Da weinte sie schließlich.
Und er stand dabei. // Vom Fenster
aus konnte man Schiffen winken. / Er
sagte, es wäre schon Viertel nach vier /
und Zeit, irgendwo Kaffee zu trinken.
/ Nebenan übte ein Mensch Klavier. //
Sie gingen ins kleine Café am Ort / und
rührten in ihren Tassen. / Am Abend
saßen sie immer noch dort. / Sie saßen
allein, und sie sprachen kein Wort / und
konnten es einfach nicht fassen.“ Unbarmherzig schiebt sich die Dingwelt in
den Vordergrund, während der Umgang
miteinander zu Gesten gerinnt. Die vorbeifahrenden Schiffe, das malträtierte
Klavier und die Kaffeetassen erlangen
eine bedrückende Gegenwart. Das Paar
sitzt sprach- und hilflos da, bewegungsunfähig, zu Gegenständen erstarrt, sich
selbst fremd wie auch der Umwelt.
Die „öffentlichen“ Gedichte nehmen die Nachkriegszeit, die Zwanziger
Jahre aufs Korn, die sich, da schon wieder neue Kriege ausgebrütet werden, jäh
als Vorkriegszeit entpuppt. „Kennst du
das Land, wo die Kanonen blühen“ Kästner fragt: „Du kennst es nicht? Du
wirst es kennenlernen!“ - gehört wohl zu
den besten Gedichten, die von ihm über
dieses Thema geschrieben wurden. Insbesondere werden dilemmatische, innenpolitische Situationen angegriffen,
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an denen gerade die letzten Jahre der
Weimarer Republik reich waren. Das
erscheint häufig als verzweifeltes SichAufbäumen gegen einen unentrinnbaren Sog: „Die Zeit fährt Auto. Doch
kein Mensch kann lenken. / Das Leben
fliegt wie ein Gehöft vorbei. / Minister
sprechen oft vom Steuersenken. / Wer
weiß, ob sie im Ernste daran denken? /
Der Globus dreht sich und geht nicht
entzwei. // Die Käufer kaufen. Und die
Händler werben. / Das Geld kursiert, als
sei das seine Pflicht. / Fabriken wachsen.
Und Fabriken sterben. / Was gestern
war, geht heute schon in Scherben. /
Der Globus dreht sich. Doch man sieht
es nicht“. Ausgerechnet dieses Gedicht
soll in den 20er Jahren geschrieben worden sein? Es erfasst höchst exakt das
Zeitgefühl von heute.
Bei Kästner ist mit der unausrottbaren Neigung zum Verbessern der Welt
eine tief wurzelnde Skepsis, ja Verzweiflung verknüpft. In vielen seiner Pointen
ist der böse Ton unüberhörbar. Kästner
fehlte die „Freundlichkeit“ Brechts,
nicht, wie man gemeint hat, weil er politisch standpunktlos gewesen wäre,
sondern weil er sich weit mehr als Diagnostiker denn als Therapeut verstand.
Das wurde von Band zu Band, also von
Jahr zu Jahr, ersichtlicher. Eine gewisse Behaglichkeit, die Kästner zunächst
als erfolgreicher Besitzer „einer kleinen
Versfabrik“ entwickelte, machte einem
Gefühl unkontrollierter Angst Platz.
Das wird im Titelgedicht des Bandes
von 1930 am Beispiel einer gescheiterten
Liebesaffäre formuliert: „Das Jahr war
schön und wird nie wiederkehren. / Und
wer kommt nun? Leb wohl! Ich habe
Angst!“ Das ist seismographisch exaktes

Erspüren einer kommenden allgemeinen
Katastrophe.
Im Vorwort zu „Doktor Erich Kästners lyrische Hausapotheke“ bekannte
der Autor: „Es war seit jeher mein Bestreben, seelisch verwendbare Strophen zu
schreiben“. Kästner wollte, in Analogie
zu bewährten Hausmitteln für die kleineren, aber eben deshalb umso lästigeren
Krankheiten, der „Therapie des Privatlebens“ dienen. Das „Man nehme“ der
ärztlichen Anweisung wurde bei Kästner in einem alphabetischen Register
zum „Man lese“: der Gebrauchslyriker
lieferte die Gebrauchanweisung gleich
mit. Dieses Verfahren war erstmals 1926
von Brecht in der „Taschenpostille“, die
1927 in „Hauspostille“ umgetitelt wurde, geübt worden. „Diese Hauspostille“,
erklärte Brecht lapidar, „ist für den Gebrauch der Leser bestimmt. Sie soll nicht
sinnlos hineingefressen werden“. Das
war eine eindeutige Absage an den kulinarischen Charakter von Dichtung, eine
Absage, die Brecht später regelrecht zum
Programm ausbaute.
Diese Hinwendung zur Gebrauchslyrik entsprach vollkommen Kästners
wiederholter Forderung nach Klarheit
im Denken und Ausdruck, und nichts
war ihm mehr zuwider als das, was er mit
„unechter Tiefe“ bezeichnete. Dort, wo
sich Gefühle verselbständigten, wo sie
aus der Kontrolle gerieten, wählte er den
Ton des ironischen Kommentars, und
oft liegt der Effekt der Gedichte in ihrer
scheinbaren Unlogik oder Ungereimtheit, und zwar nur „scheinbar“, weil
Kästner hier auch den formalen Aufbau
zum Ausdrucksträger der Ungereimtheiten werden lässt. Im „Hymnus an die
Zeit“, der mit der Anweisung „Mit einer
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Kindertrompete zu singen“ versehen ist,
heißt es: „Wem Gott ein Amt gibt, raubt
er den Verstand. / Im Geist ist kein Geschäft. Macht Ausverkauf! / Nehmt euren Kopf und haut ihn an die Wand! /
Wenn dort kein Platz ist, setzt ihn wieder
auf. // …Macht einen Buckel. Denn die
Welt ist rund. / Wir wollen leise miteinander sprechen: / Das Beste ist totaler
Knochenschwund. Das Rückgrat gilt
moralisch als Verbrechen. // Nehmt
dreimal täglich eine Frau zum Weib. /
Pro Jahr ein Kind. Und Urlaub. Sonst
die Pflicht. / Das Leben ist ein sanfter
Zeitvertreib. / Spuckt euch vorm Spiegel manchmal ins Gesicht“. Die Ironie
schlägt jeweils im letzten Vers abrupt in
höhnische Kritik um.
In seinen kabarettistischen Songs
wird die Form dann immer straffer, die
Konzentration auf ein Thema stärker.
Die Welt ist ein Rummelplatz und der
Moritatensänger lädt das „geschätzte Publikum“ ein: „Na, wer hat noch nicht?
Na, wer will noch mal? / Hier dreht sich
der Blödsinn im Kreise! / Hier sehen
Sie beispielsweise / den Türkisch sprechenden Riesenwal / und die Leiche im
schwarzen Reichswehrkanal! / Und das
alles für halbe Preise! //…Bild Nummer
Eins – geschätztes Publikum - / zeigt uns
den Massenmörder Manfred Melber. /
Der brachte neunundneunzig fremde
Menschen um! / Und als den hundertsten sich selber. / Der Arme…“ Nicht
nur dieses Gedicht folgt in seinem Aufbau der Logik des Irrsinns einer kranken
Zeit.
Oft hat Kästner das Thema der Frau
als Mutter (die konstante Wiederkehr
des Mutter-Sohn-Themas hat autobiographische Züge), Ehefrau, Geliebte,
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Geldverdienerin, Prostituierte behandelt. Diese Gedichte wie die, die die Unfähigkeit der beiden Partner beschreiben, eine Gemeinsamkeit zu schaffen,
haben einen direkten Bezug zur Zeit, in
ihnen übt Kästner Kritik an der Gesellschaft, aber sie sind auch Ausdruck der
eigenen Einsamkeit oder Isoliertheit –
und eng verwandt mit dem Wunsch zu
resignieren. Wenn es um die Einsamkeit
des Individuums geht, dann schlägt die
tragische Ironie in Hohn und Zynismus
um, so wenn der Dichter zur Abhilfe dieses Zustandes den Selbstmord empfiehlt
(im Unterschied zu den sozialkritischen
Gedichten, in denen der Selbstmord die
letzte erschütternde Konsequenz eines
unlebbaren und ungelebten Lebens bedeutet). In dem Gedicht „Die Welt ist
rund“ kann man lesen: „…Ja, wenn die
Welt vielleicht quadratisch wär! / Und alle
Dummen fielen ins Klosett! / Dann gäb
es keine Menschen mehr. / Dann wär das
Leben nett. // Wie dann die Amseln und
die Veilchen lachten! / Die Welt bleibt
rund, und du bleibst ein Idiot. Es lohnt
sich nicht, die Menschen zu verachten.
/ Nimm einen Strick. Und schieß dich
damit tot“. Seltsam diese Mischung aus
Menschenverachtung (die ganze Welt ist
nur von Dummen bevölkert) und gleichzeitigem Verantwortungsgefühl für diese
Menschen (er bleibt ein Idiot, da er immer noch glaubt, sie bessern zu können).
So kommt es zu dem satirischen Schluss,
sich mit einem Strick totzuschießen.
Es ist erstaunlich, wie genau Kästners
zeitsatirische Lyrik sowohl das Bild des
typischen Bürgers zeichnet, der weder
selbständig denken noch handeln will,
sondern glücklich jeden Befehl ausführt
(so im „Lied vom kleinen Mann“), als
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auch das Bild eines Staates entwirft, der
sich mit Hilfe seiner Bürger zur alles
unterdrückenden, absoluten Diktatur
hin entwickelt (so in „Ganz rechts zu
singen“: „Wir brauchen eine Diktatur /
viel eher als einen Staat. / Die deutschen
Männer kapieren nur, / wenn überhaupt,
nach Diktat“.) Das Übel aber nur in der
Dummheit der Menschen, dem Hang
zur Selbstzerstörung zu sehen, reicht
wohl als Erklärung der gesellschaftlichen
Prozesse nicht aus.
Nach 1945 musste ein Neuanfang gefunden werden. An die Stelle des angreifenden Satirikers trat jetzt der Berichterstatter und Kommentator seiner Zeit, an
die Stelle des verurteilenden Hohns und
Spotts wollte Kästner nun seinen Mitbürgern Hilfe und Verständnis zukommen
lassen. Er wandte sich fast ausschließlich
an jene, die wie er während der HitlerDiktatur und des Krieges gelitten hatten,
und wollte an deren Verantwortungsbewusstsein, den unbedingten Willen
zum Weiterleben und Wiederbeginn appellieren. Unverständlich, warum diese
Chansons, die Kästner fast alle für das
Kabarett „Die Schaubude“ geschrieben
hat, also „Ein alter Herr geht vorüber“,
„Lied einer alten Frau am Briefkasten“,
„Das Lied vom Warten“, „Le dernier
cri“, „Marschlied 1945“ und andere, in
dem Band nicht enthalten sind. Vergeblich wartet die „alte Frau am Briefkasten“
noch immer auf ein Lebenszeichen ihres
Sohnes und schreibt ihm deshalb immer wieder Briefe, während in der Dame
mit dem zweifelhaften Gewerbe, die das
„Lied ohne Zeitverlust“ singt, die käufliche Gesinnungslosigkeit satirisch aufgespießt wird: „Ob er nun Staatsmann
ist, ob Börsenheld, ob Krieger, / ich liebe

den Sieger!“ Im erschütternden „Kleinen
Solo“, auch 1947 für „Die Schaubude“
verfasst, hätte man lesen können, wie
Kästner das Fazit zieht über seine vergeblichen Bemühungen, die Probleme
der unterbrochenen Kommunikation
in den Griff zu bekommen: „Schenkst
dich hin. Mit Haut und Haaren / Magst
nicht bleiben, wer du bist. / Liebe treibt
die Welt zu Paaren. / Wirst getrieben.
Musst erfahren, / dass es nicht die Liebe
ist… / Bist sogar im Kuss alleine. / Aus
der Wanduhr tropft die Zeit. / Gehst ans
Fenster. Starrst auf Steinen. / Brauchtest Liebe. Findest keine. / Träumst von
Glück. Und lebst im Leid. / Einsam bist
du sehr alleine - / und am schlimmsten
ist die Einsamkeit zu zweit.“
Mit der Gründung des Kabaretts „Die
kleine Freiheit“ setzte Kästner dann jene
Art von Gebrauchslyrik fort, die er in der
Nachkriegszeit für den „Sofortbedarf“
verfasst hatte. Die Zeit des kalten Krieges forderte seine Stellungnahme heraus,
mit bitterem Sarkasmus lässt er den allerorten regierenden Prinz Karneval – auch
dieses Gedicht „Der Prinz auf Zeit“ fehlt
in unserer Ausgabe – den Menschen zurufen: „…Vergeßt! Denn ihr wollt ja vergessen, / was ist, und das, was ihr seid… /
Blickt nicht auf die Opfer der Schinder!
/ Hört nicht auf das Einen der Kinder /
in Korea und anderswo! / Laßt die Toten
die Toten verscharren! Singt meine Lieder!
/ Morgen kommen die wirklichen Narren
- / und regieren euch wieder!“
Angesichts der Ergebnislosigkeit seines Bemühens, mit politischen Chansons in die politischen Prozesse einzugreifen, wandte er sich in seinem letzten
Gedichtzyklus „Die dreizehn Monate“
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wieder der liebevoll beobachteten Natur, deren Werden und Vergehen in der
Zeit zu. „Man müsste wieder spüren“, so
liest man im Vorwort: „Die Zeit vergeht
und sie dauert, und beides geschieht im
gleichen Atemzug. Der Flieder verwelkt,
um zu blühen. Und er blüht, weil er welken wird. Der Sinn de Jahreszeiten übertrifft den Sinn der Jahrhunderte.“ Wem
zwölf Monate genügen, „dem ist nicht
zu helfen“. Und so ersteht ein Wunschbild: „Wir träumten, und die Erde wär

der Traum. / Dreizehnter Monat, laß
uns an dich glauben! / Die Zeit hat
Raum!“
Das ist Kästner - Zeitkritiker, satirischer Moralist und Psychotherapeutiker,
Autor von Zeitgedichten mit privatem
wie öffentlichem Gebrauchswert. Mögen auch nicht „alle Gedichte“, wie das
Titelblatt ankündigt, hier enthalten sein,
so könnte dieser Band doch für viele zu
einem nützlichen Weg- und Zeitbegleiter
werden.

Anna Warakomska

„Der Zeit ihre Kunst der Kunst
ihre Freiheit“
Rosalind Ormiston i Michael Robinson:
Secesja. Plakat, ilustracja książkowa i malarstwo czarującej epoki fin de siècle’u. Tłumaczenie
Bożena Mierzejewska. Wyd. Arkady. Warszawa 2010, 192 s.

Zamieszczone w tytule hasło „Der Zeit
ihre Kunst der Kunst ihre Freiheit“
(„Każdej epoce – jej sztukę, a sztuce –
jej wolność“) to motto wykute nad wejściem do pawilonu wystawowego Secesji
Wiedeńskiej najtrafniej chyba oddające
sens intencji skupiającej się pod tą nazwą
grupy artystów. Jednocześnie stanowiące
ważną wskazówkę odnośnie do zamierzeń i dokonań twórców działających
ówcześnie głównie w Europie, jednak nie
związanych ze stolicą Austrii. Z jednej
strony znużeni czasem, który się „zesta-
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rzał”, reflektujący względność wartości
uważanych przez wieki za niepodważalne, pełni ironicznego dystansu do mieszczańskiego trybu życia, dekadenccy,
a z drugiej przeniknięci zachwytem dla
bliżej nieokreślonej przyszłości, frywolni i zafascynowani swobodą we wszelkiej
postaci – artyści owi dokonują symbolicznej, wyrażonej w sztuce secesji, a więc
odcięcia się, oddzielenia od dotychczas
panujących nurtów po to, aby nowymi
pomysłami oddziaływać na całą otaczającą rzeczywistość.
O kreacjach tych mistrzów traktuje książka Ormiston i Robinsona
zatytułowana: Secesja, plakat, ilustracja
książkowa i malarstwo czarującej epoki fin
de siècle’u w polskim tłumaczeniu Bożeny Mierzejewskiej. Składają się na nią
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przede wszystkim trzy obszerne części,
kolejno: Ruch, Sztuka oraz Różne tendencje podzielone dalej na wiele drobnych
podrozdziałów dotyczących wielorakich
aspektów epoki albo raczej stylu określanego mianem secesji. W pozycji tej
znajdziemy zatem wiadomości zarówno
o formach oraz tendencjach artystycznych, czyli o charakterze tego nurtu, jak
i o jego społeczno-kulturalnym podłożu,
informacje o wzorcach, z jakich czerpali
główni przedstawiciele, i o ich wzajemnym oddziaływaniu, ale także uwagi
o immanentnej wartości okresu fin de
siècle’u i jego znaczeniu dla następców.
Całość rozpoczyna krótkie przypomnienie złożonej nomenklatury pojęcia
secesji oraz wskazówka dotycząca podstawowej inspiracji stanowiącej niejako
fundament nowego patrzenia na sztukę.
Ów styl, znany pod tym terminem w Polsce oraz Austrii (Secession, Wiener Secession)
miał i w fachowej terminologii ma nadal
wiele odmian lokalnych pojawiających
się w różnych krajach pod zmienną nazwą. W Niemczech określany jako Jugendstil, w Wielkiej Brytanii Arts&Crafts, we
Francji i w Belgii nosi miano art nouveau.
Ale występuje też pod pojęciami: Stile
Liberty, modern, whiplash, „makaronowy”,
Morris style, Glasgow style, Metro style, jak podają autorzy na stronie dwunastej pracy.
W tym samym miejscu o działalności
ówczesnych grafików, designerów, malarzy, konstruktorów odnajdziemy natomiast następującą uwagę: „Artyści, projektanci i architekci związani z ruchem
secesji, choć pracowali w swoich krajach,
stworzyli powszechną fuzję idei awangardowych, która dała początek ruchowi
artystycznej odnowy. Nie było to działanie zamierzone. Mimo różnych nazw

dostrzegamy, że była to sztuka przedstawieniowa o wielu cechach wspólnych,
choć wielu artystów łączonych z secesją
nie uważało swoich dzieł za reprezentatywne dla stylu i nie identyfikowało się
z ruchem. Jednak ich dzieła tworzą podstawę tego, co uważamy obecnie za secesję. Niewątpliwy wpływ na artystów europejskich miała grafika japońska, która
pojawiła się Europie w latach 50. XIX
wieku, szczególnie mistrzowskie ryciny
Katsushiki Hokusai (1760-1849), Kitagawy Utamaro (1753-1806) i Andō Hiroshige (1797-1858), które zainspirowały wielu
twórców do włączenia elementów japońskich do ich własnych dzieł” (s. 12).
Myśl o fascynacji twórców europejskich i amerykańskich końca wieku
dziewiętnastego motywami japońskimi
przywoływana zostaje w książce wielokrotnie (m.in. na str.: 15, 27, 40, 43, 61,
110, 156), co z pewnością trafnie oddaje
doniosłość tego zainteresowania. Ale
w trakcie wartkiej narracji dowiadujemy
się też o innych znaczących inspiracjach,
na przykład: Paula Emila Berthona –
sztuką francuskiego średniowiecza (s.
27); Heygate’a Mackmurdo – dekoracjami budowli romańskich lub ornamentyką gotyckich katedr (s. 51, 58); włoskich
futurystów – nowymi technologiami (s.
54); przedstawicieli ruchu Arts and Crafts – oryginalnością wytworów ery przedindustrialnej, kiedy wszystko wykonywano ręcznie (s. 57); szkoły amerykańskiej
– estetyzowaną symboliką chrześcijańską
(s. 137) czy w końcu Antonio Gaudiego –
organicznymi kształtami (s. 54) albo Gustava Klimta – elementami wielu epok
od wczesnej starożytności po renesans (s.
44). Już ten pobieżny przegląd wpływów
i wzorów sygnalizuje fenomenalny wręcz
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potencjał całego kierunku, heterogeniczność stylów oraz niewyczerpaną energię,
co w przypadku geniuszy miary Gaudiego lub Klimta podziwiać możemy do
dziś w ich arcydziełach.
A omawiany album wielce nam to ułatwia. Albowiem obok pokaźnej porcji teorii i refleksji serwuje również przepiękne
reprodukcje obrazów, plakatów, grafik;
zdjęcia budowli, elementów architektonicznych, mebli, biżuterii, przedmiotów
użytkowych, książkowych i prasowych
ilustracji itp. Jego wielkim walorem są
właśnie owe wizualizacje. Autorzy zadbali o estetykę wydania, starannie dobrali
czcionkę i ornamenty korespondujące
z omawianym stylem. Wystrzegli się także
(poza bodaj jednym przykładem) częstej
w tego typu publikacjach maniery odwzorowywania fotografii dużego formatu na
dwóch sąsiadujących stronach, co niejednokrotnie zakłóca czytelność przekazu.
W przypadku Secesji nie dostrzegamy tego
typu uchybień. Jest to książka zajmująca
ze względu na treść i piękna z uwagi na
szatę graficzną. Nadto poprawna językowo, za co uznanie wyrazić należy autorce
przekładu. Dostarcza wielu niezapomnianych wrażeń estetycznych, przypomina
też, co wydaje się ważne, o istniejącym
w sztuce – jak pewnie i w każdej innej
dziedzinie ludzkiej aktywności – zespoleniu nowatorstwa oraz kontynuacji.
Jakkolwiek bowiem secesja uchodzi
za styl nowy, o mocno zaznaczonych
cechach dystynktywnych jak np.: płaskie
linearne postaci przedstawiane w grafice
i (dowartościowanym wówczas) plakacie
w ograniczonej liczbie wyraźnych barw,
preferowanie płynnych, wijących się
form roślinnych w połączeniu z figurami
geometrycznymi, spłaszczona perspek-
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tywa, często powracające motywy pięknych, młodych kobiet z rozwianymi włosami i obnażonymi ramionami, łączenie
nowych materiałów z tradycyjnymi etc.,
to jednak w konkretnych dziełach można odnaleźć echa minionych epok, a studium Ormiston i Robinsona profesjonalnie zwraca na owe wpływy uwagę.
Dobrą egzemplifikację stanowi tu
z pewnością opis twórczości Klimta,
o której czytamy m.in.: „Klimt uważany
jest za czołowego artystę secesyjnego. Jego
niezwykle dekoracyjne obrazy przedstawiające kobiety, (sic!) dowodzą znajomości drzeworytów japońskich i świadczą
o upodobaniu do śmiałych kolorów.
Malowane przez niego kobiety, zazwyczaj piękne, niekiedy przyjmują erotyczne pozy, a wiele jest niemal nagich […]
Klimt znany był z tego, że czerpał z wielu
różnych źródeł. W jego obrazach można
odnaleźć inspiracje sztuką egipską i minojską, klasyczną sztuką grecką, a nawet
wschodnią sztuką bizantyńską i zachodnią sztuką średniowieczną, jak również
dziełami różnych artystów, na przykład
drzeworytami Albrechta Dürera (14711528), niemieckiego malarza i rytownika
czasów renesansu. Natura sztuki Klimta
każe widzowi szukać owych źródeł inspiracji. Z definicji jest to secesyjna sztuka
końca wieku, fuzja historyzmu, koloru
i formy” (s. 44).
Ten urywek świetnie oddaje ton proponowanej narracji oraz jej metodę. W analogiczny sposób zaprezentowano w albumie ważniejszych artystów francuskich,
angielskich, niemieckich, belgijskich,
holenderskich, amerykańskich, czeskich,
szwajcarskich, włoskich zaliczanych do
grona przedstawicieli secesji lub kierunków rozwijających się równolegle. Infor-
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macje artystyczno-formalne w wielu przypadkach urozmaicono też intrygującymi
szczegółami z życia prywatnego i publicznego twórców, co niejednokrotnie nadaje
pikanterii przekazywanym treściom.
Ostatni rozdział głównego korpusu
książki zatytułowany Różne tendencje poszerza jej zakres o istotne wiadomości
z dziedziny malarstwa. Skoncentrowano
tu uwagę przede wszystkim na elementach stylu secesyjnego obecnych w dziełach m.in. syntetystów, symbolistów,
pointylistów, nabistów. Budując mister-

ną siatkę powiązań między ich wzajemnym oddziaływaniem (uwaga ta dotyczy
wszystkich rozdziałów), a nawet wskazując na podobieństwa poszczególnych
artefaktów, autorzy stworzyli jednolitą
całość – wolumin ciekawie ukazujący tak
wieloaspektowe zjawisko, za jakie dziś
uznajemy ów nowy styl w sztuce.
Ze względu na wymienione atrybuty
prezentowaną książkę Rosalindy Ormiston i Michaela Robinsona należy polecić
czytelnikom jako cenne kompendium
wiedzy o secesji i wrażliwości fin de siècle’u.

Berenika Dyczek

Czy istnieje narodowość śląska?
Kamilla Dolińska, Potoczny i ideologiczny poziom
doświadczania śląskości. Ślązacy w poszukiwaniu
odrębności? Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009. Socjologia XLVIII,
ss. 172.

Narodowy Spis Powszechny Ludności
i Mieszkań w 2002 roku ujawnił od dawna obserwowane ważne zjawisko głębokiej odrębności etnicznej Ślązaków, która po przemianach ustrojowych w Polsce
nabrała nowego wymiaru. Zajęła się tą
kwestią Kamilla Dolińska w pracy Potoczny i ideologiczny poziom doświadczania
śląskości. Ślązacy w poszukiwaniu odrębności,
zaznaczjąc, że dane opublikowane w wyżej wymienionym spisie powszechnym
wykazały 173 153 osoby identyfikujące się
z „narodowością śląską”. Fakt ten stał się
dla autorki dysertacji okazją do przepro-

wadzenia głębokiej analizy tego zjawiska
socjologicznego i skłonił ją do penetracji
obszaru kwestii narodowych i etnicznych, mieszczących się w badaniach polskiego pogranicza na Śląsku. Szczególną
uwagę zwróciła autorka na Górny Śląsk
i Śląsk Opolski, gdzie odnotowano najwięcej osób deklarujących narodowość
śląską, a pominęła Dolny Śląsk i Śląsk
Cieszyński, gdyż względy historyczne
zadecydowały o innych preferencjach
mieszkańców tych terenów, zdecydowanie opowiadających się za przynależnością do narodu polskiego.
W rozdziale pierwszym rozstrzygnięte zostały kwestie definicyjne, dotyczące pojmowania narodu jako fenomenu
społecznego, wynikające z podejścia
kulturalistycznego w opozycji do podejścia politycznego. Przywołany tu został
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klasyk socjologii polskiej F. Znaniecki,
który stwierdził, że naród może istnieć
bez państwowości politycznej, kiedy
opiera się na silnym przywództwie kulturowym. Autorka przyjmuje pogląd, że
naród jest „zjawiskiem wielopoziomowym”, ma „charakter poliperspektywiczny” i „stanowi obiekt nieustannej debaty
i kontrowersji”, a także „jest historycznie
rozwijającą się wspólnotą kulturową, wyrastającą ze źródeł etnicznych”.
Świadomość narodowa jest wyznaczana przez wartości duchowe i materialne, które stanowią dla indywiduum
podstawę poczucia przynależności do
narodu. Wartościami tymi są: historia,
religia, kultura, język, pochodzenie, które odróżniają jeden naród od drugiego
i dają jednostce poczucie odrębności od
innych, a równocześnie przynależności
do określonego społeczeństwa. Jest to
szczególnie ważne na terenach pogranicznych, ale ma także swoje znaczenie w szerszej perspektywie społecznej.
Istotnym czynnikiem, w rozważaniach
na temat przynależności narodowej jednostki, jest element emocjonalny, który
może pełnić rozstrzygającą rolę w samookreśleniu się.
W rozdziale drugim czytelnik zapoznaje się ze skomplikowanymi dziejami
historycznymi Śląska, który jako teren
pograniczny na przestrzeni wieków
zmieniał swoją przynależność państwową, co z pewnością przyczyniło się do
ukształtowania w społeczeństwie śląskim
potrzeby odróżniania tego, co rodzime,
od tego, co narzuca władza polityczna.
Równocześnie Ślązacy mieli okazję do
czynienia porównań, jaka władza jest
dla nich lepsza. Lata powojenne nie były
dla Ślązaków łatwe, gdyż polityka ówcze-
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snych władz polskich, dzieląca Ślązaków
na Polaków i Niemców spowodowała,
że część ludności śląskiej o orientacji
niemieckiej była przez ówczesne polskie
władze zmuszona do opuszczenia ziemi
ojczystej. Ci, co pozostali, często byli indyferentni narodowo.
„Odwilż” po śmierci Stalina spowodowała zmianę polityki państwa polskiego wobec Ślązaków z wielkiej nieufności
do akceptacji kultury śląskiej, co przyczyniło się do polaryzacji, czy też wyciszenia
problemów narodowościowych na Śląsku. Po przemianie ustrojowej i uzyskaniu większych swobód obywatelskich
przez społeczeństwo polskie, odżyły potrzeby Ślązaków w zakresie odrębności
etnicznej. Wyłonił się Ruch Autonomii
Śląska (RAŚ), a także podjęto próby rejestracji Związku Ludności Narodowości Śląskiej (ZLNŚ), powstały też inne
stowarzyszenia społeczne i kulturalne,
mające za zadanie krzewienie kultury śląskiej i rozwiązywanie spraw społecznych.
Ludzie, którzy organizowali i działali
w tych organizacjach, pełnili funkcję liderów narodowych, za którymi podążało
społeczeństwo. Spis powszechny ujawnił
dążności Ślązaków do zamanifestowania
swojej odrębności, a zjawisko to było
spowodowane właśnie pracą liderów,
którzy stworzyli klimat do ujawnienia się
poglądów niektórych Ślązaków na temat
powstania autonomii. Oczywiście badania K. Dolińskiej wykazały, że nie jest
to potrzeba wszystkich Ślązaków, ale tej
ich części najbardziej wyemancypowanej
pod względem obywatelskim.
Rozdział trzeci autorka poświęciła
założeniom teoretyczno-metodologicznym i objaśniła, jak realizowała badania, jaki był dobór próby i w jaki spo-
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sób przeprowadziła analizę materiału
badawczego.
Rozdział czwarty zawiera materiał
ilustrujący istnienie śląskich wartości
i ich międzygeneracyjną trwałość, co
przyczyniło się do ich zamanifestowania
w narodowym spisie powszechnym przez
deklaracje obywateli o przynależności do
narodowości śląskiej. Wartościami tymi
były: przywiązanie do ziemi przodków,
rodzina i jej genealogia, znaczenie pracy,
przywiązanie do gwary, przynależność
religijna, więzi sąsiedzkie. Autorka, powołując się na A. Kłoskowską, zauważa,
że Ślązacy deklarując w spisie powszechnym narodowość śląską często kierowali
się kryterium emocjonalnym i kontekstem społecznym.
Rozdział piąty poświęcony został
zagadnieniom potocznego i ideologicznego rozumienia kategorii śląskości
w wymiarze społecznym i politycznym.
Autorkę interesuje, jak interpretują ten
problem przeciętni Ślązacy, a jak go postrzegają ich polityczni reprezentanci.
W potocznym rozumieniu te problemy
nie są stawiane tak, jakby tego chcieli
doktrynerzy polityczni. Globalizacja
przecież dociera wszędzie, media, Internet, prasa wpływają na społeczeństwo
lansując wartości ogólnoludzkie, ale też
komercyjne. Wachlarz dóbr kulturalnych
jest tak szeroki, że w dużych ośrodkach
miejskich odbiorcy nie ograniczają się
do lokalnych problemów i są otwarci wobec świata zewnętrznego. Jednak ostoją
śląskości pojętej jako pewien zestaw dóbr
tradycyjnych jest wieś i małe miasteczka,
gdzie funkcjonuje kontrola społeczna,
stojąca na straży takich wartości jak religia, tradycja obyczajowa, zwyczaje kulinarne itp. Tam też swoi i obcy są widocz-

ni wyraźniej i istnieje potrzeba wyrażenia
swojej śląskości na zewnątrz w postaci
stroju, gwary, zwyczajów towarzyskich,
a przede wszystkim stosunku do religii,
przejawiającym się w regionalnym zabarwieniu obchodzonych świąt i uroczystości religijnych. Odrębność etniczna, według respondentów, niekoniecznie jest
podstawą do głoszenia poglądu o tym, że
istnieje narodowość śląska, jak tego chcą
ideologowie, nie jest też zawsze wyrażana
potrzeba stworzenia autonomii śląskiej.
Głównymi wyrazicielami głoszącymi niezależność Śląska są członkowie zrzeszeni
w organizacjach RAŚ i ZLNŚ, których
działalność propagandowa z pewnością
wpływa na nastroje społeczne.
Pytanie – czy istnieje narodowość
śląska – autorka dysertacji pozostawia
nierozstrzygnięte, gdyż w chwili obecnej
brak podstaw politycznych i społecznych by je stawiać. Obserwuje się jednak
na Śląsku pewien potencjał społeczny,
który w przyszłości może przyczynić się
do realizacji marzeń o autonomii lub
własnej państwowości, bo przecież wielki proces, jakim jest tworzenie narodu,
wymaga nie tylko czasu, ale i sprzyjających okoliczności. Autorka doceniła
inicjatywę społeczną Ślązaków, o uznaniu ich języka regionalnego, czyli gwary śląskiej za język oficjalny (tak jak
kaszubski) w Polsce. Taki projekt społeczny trafił właśnie do sejmu i wszystko
wskazuje na to, że zostanie rozpatrzony
pozytywnie. Natomiast autorka zauważyła, że według niektórych respondentów, pytanych o możliwość powstania
odrębnego niezależnego państwa lub
szeroko pojętej autonomii, takie przesłanki jeszcze nie zaistniały. Za główną
przyczynę tego stanu rzeczy uważają oni
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stan liczebny Ślązaków i liczne powiązania, nie tylko ekonomiczne, z resztą kraju. W epoce powszechnej globalizacji,
a więc tendencji do polaryzacji nastrojów separatystycznych, na gruncie europejskim - miejscu szerokich wolności
obywatelskich - pojawiły się też tendencje nacjonalistyczne, które doprowadziły do powstania nowych państw, jak to
miało miejsce w dawnej Jugosławii, zadecydowała o tych dążeniach wyznawana religia, czyli podział na prawosławie
i islam. Tymczasem na Śląsku głównym
ośrodkiem religijnym jest Kościół katolicki, będący w ścisłym związku z resztą
kraju o tym samym wyznaniu, co znacznie utrudnia pojawieniu się nastrojów
separatystycznych na tle religijnym.

Dysertacja Potoczny i ideologiczny poziom
doświadczania śląskości zawiera bogaty materiał empiryczny, który stał się podstawą
do sformułowania tezy, że w chwili obecnej poglądy głoszone przez RAŚ nie znajdują wsparcia większości Ślązaków, przy
czym ze spisu powszechnego wynika, że
liczba ludności o śląskich korzeniach,
która zadeklarowała w spisie powszechnym narodowość śląską, nie przekracza
liczby mieszkańców średniej wielkości
polskiego miasta.
Ponadto, do walorów pracy z pewnością zaliczyć można rozważania na temat
kwestii narodowych i etnicznych, które
porządkują w jasny sposób nagromadzoną do tej pory literaturę naukową na ten
temat.

Martin Lowsky

„Der Staat schafft sich seine
Menschen“
Joseph Roth und Paul Valéry in
Neuerscheinungen
Joseph Roth: „Ich zeichne das Gesicht der Zeit“.
Essays – Reportagen – Feuilletons. Hrsg. und kommentiert von Helmuth Nürnberger. Wallstein, Göttingen 2010, 544 S.
Heinz Lunzer, Victoria Lunzer-Talos: Joseph
Roth in Paris. Ein Spaziergang. (Schriftenreihe der
Internationalen Joseph Roth Gesellschaft in
Wien. I.) Roth-Gesellschaft, Wien 2010, 16 S.
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Paul Valéry: Le Bilan de l’intelligence. Éditions
Allia, Paris 2011, 63 S.

Diese Neuerscheinungen führen in die
Epoche zwischen den beiden Weltkriegen.
Die 1920er Jahre waren eine Glanzzeit
der Feuilletons, Reiseberichte und skeptischen Essays, und Joseph Roth (1894–
1939) war ein Meister in diesen Gattungen,

Martin Lowsky: „Der Staat schafft sich seine Menschen.“
auch wenn ihn erst seine großen Romane
berühmt gemacht haben. Die neue RothEdition mit den gründlichen Erläuterungen von Helmuth Nürnberger geht auf
die Manuskripte und die Erstdrucke zurück. Es gibt Momente in den Feuilletons,
wo Roth die neue nachkaiserliche Epoche
begrüßt und sie als politisch und kulturell
offen empfindet. Er beschreibt höchst respektvoll eine Totenfeier um Mitternacht (S. 66),
die dem frühen Tod des Reichspräsidenten Friedrich Ebert (28. 2. 1925) gilt, und
er erfreut sich an der großen Berliner AidaAufführung unter freiem Himmel (S. 47
ff.). Doch vorwiegend ist seine Haltung
kritisch: Er erkennt die chemievergiftete
Region um Leuna in Sachsen-Anhalt (S.
339 ff.), und er erschrickt vor den Korpsstudenten mit „Maßkrug, Schläger, Hakenkreuz, Kappe, Band“ (S. 35).
Er bereist Galizien und blickt „in die
melancholische, ebene Welt ohne Grenze, in diese sanfte Trauer der Erde, in welche die Schlachtfelder hineingewachsen
sind“ (S. 51), und er erfasst das Zerrissensein der Ukrainer: „ein großes Volk“ (S.
288), das auf vier Staaten aufgeteilt ist.
Offenbar spürt Joseph Roth da seine eigene Zerrissenheit. Er ist in Brody mit
Jiddisch als Muttersprache aufgewachsen, hat Schulunterricht auf Deutsch
gehabt bis zum Abitur und hat an der
polnischsprachigen Universität Lemberg
(Lwów) ein Studium aufgenommen; er
hat dann in Wien Germanistik studiert
und mit dem polnischen Schriftsteller
Józef Wittlin eine lebenslange Freundschaft begonnen, und er ist später nach
Berlin gegangen, wo ihm eine wachsende
Presse Arbeitsmöglichkeiten bot. Diese
Zerrissenheit war freilich auch eine Lebensvielfalt, die ihm sehr zusagte.

Joseph Roth sieht alles, bedenkt alles
und bleibt subjektiv. Er geht durch Sarajevo: Die Stadt „hat gute, liebe Menschen,
schöne Frauen, wunderbar unschuldige
Kinder, Tiere, die sich des Lebens freuen,
Schmetterlinge auf den Steinen im Türkenfriedhof. Dennoch hat hier der Krieg
angefangen, die Welt ist vernichtet, und
Sarajevo steht.“ (S. 261). Ein poetischer
Höhepunkt seiner Feuilletons ist der
Zyklus Hotelpersonal (S. 302 ff.), der in vier
Folgen 1929 in der ‚Frankfurter Zeitung’
erschienen ist. Psychologischer Scharfblick für die im Hotel Arbeitenden und
ein mythischer Drang, der das unruhige
Hotelgast-Leben als ‚typisch menschlich’
sehen will, greifen kunstvoll ineinander.
Dieser Feuilleton-Zyklus Roths und sein
Roman Hotel Savoy von 1924 sind große
Zeugnisse für das Thema Hotel in der
Literatur.
Wiedergegeben sind auch Joseph Roths
Studie Juden auf Wanderschaft von 1927 (S.
137 ff.) und ihre Ergänzungen von 1937:
„Es gibt keinen Rat, keinen Trost, keine
Hoffnung. Möge man sich darüber klar
sein, dass der ‚Rassismus’ keine Kompromisse kennt.“ (S. 377) Roth befand sich
nun im Exil in Frankreich, er hatte Berlin
sofort nach Hitlers Wahlsieg verlassen.
Er war in einer elenden wirtschaftlichen
Lage, aber er liebte Frankreich, das er
schon früher bereist hatte. Einen vorzüglich bebilderten Überblick über die Stätten, an denen Roth weilte, gibt auf großformatigen Seiten das Heft Joseph Roth in
Paris. Hier sieht man (S. 14), neben vielem
anderen, das Künstlercafé ‚Les deux Magots’ am Boulevard Saint-Germain, das
Rimbaud, Mallarmé und Picasso besucht
haben und wo es zu Roths Zeiten einen
‚Tisch der Emigranten’ gab.
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Roth hat in der Emigration, seinen
letzten Lebensjahren, Nazideutschland
klarsichtig angegriffen. Es sei „der Fürst
der Hölle“, der „den Vatikan besucht
und ihm Konkordate diktiert“ (S. 365).
Roth sehnte sich nach dem vergleichsweise toleranten Vielvölkerstaat Österreich-Ungarn zurück, und er beschwor
das „Gewissen“ Europas, das sich doch
angesichts des „barbarischen“ Deutschlands rühren müsse (S. 379).
Als Begleittext eignet sich Le Bilan de
l’intelligence von Paul Valéry (1871–1945),
ein Essay, der jetzt, als ansprechend aufgemachtes Büchlein, neu herausgekommen
ist. Paul Valéry war als Dichter des Symbolismus bekannt geworden und hatte,

teils im Auftrage des Völkerbundes, teils
in seiner Rolle als freier Schriftsteller, europaweit für das Zusammenarbeiten der
Nationen geworben. Er hatte Vorträge in
Mailand, Berlin, Prag, Wien, in Spanien,
Belgien und der Schweiz gehalten, Reden
in Warschau und Krakau folgten 1936.
Sein bescheidener Optimismus verflog
nach und nach. Die menschliche Intelligenz, sagt Valéry in dem Essay von 1935,
habe wunderbare Erfindungen hervorgebracht, aber diese Intelligenz sei ihren
eigenen wissenschaftlichen Fortschritten
nicht gewachsen. Das Individuum breche
zusammen und werde vom Staat aufgesogen: „L’État se fait ses hommes“ (S. 38) –
der Staat schafft sich seine Menschen.

Karsten Dahlmanns

Das Klima im Durcheinander
Dirk Maxeiner: Hurra, wir retten die Welt! Wie
Politik und Medien mit der Klimaforschung umspringen. Berlin, wjs verlag, Wolf Jobst Siedler jr.,
erweiterte Neuausgabe, 2010. 223 S.

Klima und Klimaforschung sind in die
Fänge von Politik und Medien geraten.
Wie es ihnen dort ergeht, untersucht Dirk
Maxeiner, der zusammen mit Michael
Miersch in einer Reihe von Bestsellern
das Übergangsfeld zwischen (vernünftigem) Umweltschutz und (widervernünftigem) „Ökologismus“ exploriert hat.
Die beiden Wissenschaftsjournalisten
verfassen gemeinsam eine wöchentliche
Kolumne für Die Welt; individuelle Bei-

160

träge finden sich auf der „Achse des Guten“ (www.achgut.de), neben Kolumnen
von Henryk M. Broder und anderen.
Das Buch gliedert sich in zwei Teile,
denen nach einem kurzen Zwischenspiel
zwei Anhänge („Das kleine Klimalexikon“ und „Wer ist wer? 25 bekannte Wissenschaftler in der Klimadebatte“) folgen.
Der erste Teil widmet sich den Rätseln des
Klimas selbst und stellt die Theorien vor,
welche die „Wettermaschine“ zu erklären
suchen. Alles Politische wird dabei ausgeklammert – eine in kompositorischer
Hinsicht mehr als glückliche Entscheidung, die es dem Leser ermöglicht, sich
mit der Sache selbst vertraut zu machen,

Karsten Dahlmanns: Das Klima im Durcheinander
bevor deren Bild durch außerwissenschaftliche Elemente kontaminiert wird.
Maxeiner untersucht die – keineswegs
unumstrittenen – Grundlagen der Klimawissenschaft, weist auf die Grenzen der
Erfassungsmethoden und den bedenklich empiriefernen Charakter des Begriffes „Globaltemperatur“ hin. Auch geht er
der Frage nach, ob Computer-Simulationen überhaupt Relevanz beanspruchen
können: „Als guter Test gilt folgendes
Experiment: Wenn man Klimamodelle
rückwärts laufen lässt, müssten sie irgendwann eine Eiszeit produzieren. Bedauerlicherweise tun sie das aber nicht.“ (S.
43) Deshalb nähmen, so Maxeiner, die
Klimaforscher korrigierende Eingriffe
vor. „Dies geschieht in der Regel nicht
in manipulativer Absicht, zeigt aber, dass
das Bild von mathematisch exakten Modellen ein Mythos ist.“ (S. 42)
Die Klimadebatte kreist um die Hypothese von der anthropogenen Erderwärmung, die behauptet, daß die Kohlendioxid-Emission von Industrie, Verkehr
und Haushalten das Klima in entscheidender Weise beeinflusse. Bundeskanzlerin Angela Merkel, selbst promovierte
Naturwissenschaftlerin, schließt diesbezüglich jeden Zweifel aus.1 Doch liegen
die Dinge weit weniger eindeutig. Wie
Maxeiner ausführt, werde die Hypothese
durch die Erfahrungswirklichkeit wider1
Vgl. Angela Merkel, „Rede von Bundeskanzlerin Angela Merkel an der Stanford University“
am 15.04.2010, http://www.bundeskanzlerin.
de/Content/DE/Rede/2010/04/2010-04-16-rede-standford-university.html, sowie „Ist CO2
der Hauptgrund für die Erderwärmung?“, Bild
am Sonntag vom 13.12.2009, nach http://www.
bundeskanzlerin.de/nn_700276/Content/DE/
Interview/2009/12/2009-12-13-merkel-bams.
html (24.10.2010).

legt; zum einen wirke sich eine erhöhte
Kohlendioxidkonzentration in der Atmosphäre weit weniger auf deren Temperatur aus, als die Prognosen voraussetzen;
zum anderen habe seit 2001 keine Erwärmung stattgefunden, obwohl Industrie,
Verkehr und Haushalte weiterhin fossile
Energieträger verbrannt haben. Vor diesem Hintergrund „bleibt vom anthropogenen Treibhauseffekt nicht mehr viel
übrig.“ (S. 49)
Der zweite Teil des Buches handelt von
den außerwissenschaftlichen Einflüssen
auf die Klimaforschung, welche der erste
Teil bewußt ignoriert hat. Dazu zählen Politik, veröffentlichte Meinung (Medien),
Nichtregierungsorganisationen und leider
auch das unmoralische Verhalten gewisser
Wissenschaftler, wie der Skandal um die
Climate Research Unit (CRU) in Großbritannien gezeigt hat. Dort wurden Daten
gefälscht oder, wenn von Skeptikern angefordert, „verloren“, die Redaktionen wissenschaftlicher Zeitschriften (in wenigstens einem Fall erfolgreich) unter Druck
gesetzt, dissidente Aufsätze abzulehnen.
Maxeiner referiert diese Geschehnisse mit
hoher Bemühung um Sachlichkeit, vermeidet es auch dort, wo er deutlich Stellung bezieht, sich zu ereifern – selbst angesichts der Machinationen um die Berichte
des Intergovernmental Panel on Climate Change
(IPCC). Ein gestandener Wissenschaftstheoretiker wie Karl Popper, der die ethische
Dimension wissenschaftlicher Tätigkeit
zu betonen pflegte, hätte weit Schneidenderes zu bemerken gefunden.
Gegen Ende des zweiten Teiles macht
Maxeiner das totalitäre Potential einer von
wissenschaftlicher Disziplin kaum noch
gebundenen Klimahysterie deutlich. Da
„werden von den Medien schon mal «Kli-
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makomissare» losgeschickt, auf dass sie
nach «Klimasünden» fahnden“ (S. 176)
– das heißt, eine Familie auf dem Supermarkt-Parkplatz (vermeintlich) klimaunverträglicher Einkäufe wegen vor laufender Kamera bloßstellen –, verteilt das
Bundesumweltministerium 6000 käuflich
erworbene DVDs mit Al Gores Film An Inconvenient Truth an deutsche Schulen; letzterer „insinuiert, Grönland könne in kurzer
Zeit abschmelzen oder ein abgeschwächter
Golfstrom könne aus Europa eine Art Sibirien machen. Beide Szenarien werden
vom aktuellen Weltklimabericht für die
absehbare Zeit praktisch ausgeschlossen.“
(S. 189) Bereits in Vor- und Grundschule
werden, wie Maxeiner an Beispielen zeigt,
die Kinder auf Linie gebracht.2
Schließlich erscheint die religiöse Dimension: Wer eine Flugreise unternimmt
oder eine andere „Klimasünde“ begeht,
kann bei Agenturen wie „Atmosfair“
(www.atmosfair.de) errechnen lassen,
welche Kompensation angemessen wäre.
Der Betrag soll in Klimaschutzprojekte
investiert werden. Für Maxeiner gleicht
ein solches Angebot dem Ablaßhandel,
die unterliegende Ideologie einer neuen
Religion, die ihren Vorgängerinnen an
Strenge nicht nachsteht: „An die Stelle
des Jüngsten Gerichts tritt die Klimakatastrophe, und statt Kirchtürmen ragen

2
Wo Totalitarismus droht, ist die
Gewalt(phantasie) nicht fern. Die KlimaschutzOrganisation „10:10“ hat ein Video produzieren
lassen, in dem Grundschulkinder, die sich der
Klimahysterie verweigern, per Knopfdruck zum
Explodieren gebracht werden. Vgl. Ed Driscoll,
„«No Pressure»: Fascistic New Video Red-Lines
the Eco-Insanity-Meter”, http://pajamasmedia.
com/eddriscoll/2010/10/01/red-lining-the-ecoinsanity-meter (1.02.2011).
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Windräder gen Himmel. […] Alles, was
Spaß macht, ist verboten.“ (S. 191-192)
Man kann das Buch auf zweierlei
Weise lesen. Die pessimistische Lesart achtet auf die vielen Beispiele irrationalen
und/oder unmoralischen Handelns, die
es enthält. Maxeiner warnt zu Recht davor, daß sich viele Deutsche – wiederum!
– einer Bewegung anheimgeben, deren totalitärer und quasi-religiöser Charakter
nicht geleugnet werden kann. Ökologismus und Liberale Demokratie („Offene
Gesellschaft“) sind unvereinbar.
Die optimistische Lesart hingegen erkennt in Maxeiners Buch ein Loblied
auf die kritische Vernunft, wie sie Wissenschaft voraussetzt, verkörpert und
befördert. Einige Passagen lesen sich, als
habe man ein Kompendium der Wissenschaftstheorie Popperscher Prägung vor
sich. Maxeiner fordert die Reproduzierbarkeit von Versuchsergebnissen ein, beklagt die Immunisierung von Theorien,
das heißt logische Kniffe, durch die deren empirische Widerlegung verhindert
wird. Er sieht die prominenteste Theorie
der Klimaforschung – die Hypothese
von der anthropogenen Erderwärmung
– als falsifiziert an und stellt mit den Ideen des israelischen Astrophysikers Nir
Shaviv eine alternative Hypothese vor,
deren heuristisches Potential dasjenige
ihrer Mitstreiterinnen weit übertrifft
– ein Fall von Theorienkonkurrenz,
der in künftigen WissenschaftstheorieLehrbüchern als „klassisch“ beschrieben
werden dürfte. Maxeiner vertraut diesen
logischen Mechanismen zur Sonderung
von Irrtum und möglicher Wahrheit,
und das macht sein Buch zu einer tröstlichen, ja ermutigenden Lektüre. Sein
Credo: „Die Mühlen der Wissenschaft

Klaus Hammer: Das Drama einer Beziehung
mögen langsam mahlen, aber sie mahlen
eben doch.“ (S. 114)
Wie der erste Teil des Buches erkennen
läßt, hat sein Verfasser viel von den Autoren populärwissenschaftlicher Werke aus
den Vereinigten Staaten von Amerika gelernt (etwa Stephen Jay Gould); jedes Kapitel wird durch eine aufmerksamkeitsheischende kleine Geschichte eröffnet, bevor
in anschaulicher Prosa dessen Gegenstand
erklärt wird. Der zweite Teil zitiert einige
Male Kollegen von der „Achse des Guten“ – eine kompositorisch bedenkliche
Entscheidung, da ihr etwas von „hausge-

machter“ Unterstützung anhaftet. Ihm
folgt, noch vor den beiden Anhängen
und durch das Inhaltsverzeichnis nicht
angekündigt, der kurze Text „Die zehn
Gebote des Öko-Glaubens“, der bereits
2005 veröffentlicht wurde.3 In Form und
Duktus vom Rest des Buches unterschieden, kommentiert dieses überraschende
Element, was ihm vorausgeht. Öko-Glaube. Sollte etwas daran sein?
Vgl. Dirk Maxeiner und Michael Miersch,
„Der Ökologismus als neue Religion der Wohlstands-Eliten“, http://www.maxeiner-miersch.
de/oekologismus.htm (20.02.2011).
3

Klaus Hammer

Das Drama einer Beziehung
Klaus Bellin: Es war wie Glas zwischen uns. Die
Geschichte von Mary und Kurt Tucholsky. Berlin,
Verlag für Berlin-Brandenburg. 168 S.

Als Ignaz Wrobel, Theobald Tiger, Peter
Panter, Kaspar Hauser und manchmal
auch Kurt Tucholsky schrieb er in der
„Weltbühne“ seine Meisterwerke der
Stilkunst, des Humors und der Satire.
Das waren seine „5 PS“, die selbständig
ihr Eigenleben, ihr Eigenschaffen entfalteten. „Und es war nützlich, fünfmal
vorhanden zu sein – denn wer glaubt in
Deutschland einem politischen Schriftsteller Humor? Dem Satiriker Ernst?
Dem Verspielten Kenntnis des Strafgesetzbuches, dem Städteschilderer lustige
Verse? Humor diskreditiert. Wir wollten
uns nicht diskreditieren lassen und taten

jeder seins. Ich sah mit ihren Augen, und
ich sah sie alle fünf: Wrobel, einen essigsauren, bebrillten, blaurasierten Kerl, in
der Nähe eines Buckels und roter Haare;
Panter einen beweglichen, kugelrunden,
kleinen Mann; Tiger sang nur Verse, waren keine da, schlief er – und nach dem
Kriege schlug noch Kaspar Hauser die
Augen auf, sah in die Welt und verstand
sie nicht. Eine Fehde zwischen ihnen
wäre durchaus möglich. Sie dauert schon
siebenunddreißig Jahre.“ So charakterisierte Tucholsky in der Einleitung zu seinem ersten, von Ernst Rowohlt herausgegebenen Sammelband seiner Schriften
die vier Pseudonyme, die verschiedenen
Rollen seines Metiers: Ignaz Wrobel ist
der stachelige Satiriker, Peter Panter der
Theaterkritiker, literarische Rezensent

163

Recenzje
und Reiseschriftsteller, Theobald Tiger
der Versemacher, Kaspar Hauser sieht
eine Welt, die er nicht versteht.
Tucholsky, der in steter Auseinandersetzung mit den Zeitereignissen zwischen 1907 und 1932 fast 2 500 Kritiken,
Feuilletons, satirische Skizzen, Polemiken und Pamphlete, Porträts, Gedichte
und Chansons veröffentlicht hat, wurde
nach 1945 vor allem durch seine Sommergeschichte „Schloss Gripsholm“
(1931) wieder bekannt. Sie schildert Ferien von der Großstadt Berlin, eine transitorische Zweisamkeit ohne Sentimentalitäten, viel spielerischer Unsinn ist mit
dabei. Der Reiz dieser Geschichte beruht
auf der beiderseitigen Liebe aus der Distanz, die ohne Dämonisierung der Geschlechterverhältnisse von der Fremdheit zwischen Mann und Frau ausgeht
und in fröhlicher Infantilität eine Brücke findet. Diese Liebe aus der Distanz
– am intensivsten gab Tucholsky seiner
Liebe in den Briefen Ausdruck - hat fast
modellhafte Züge für seine Beziehungen
zu Frauen, zu Kitty Frankfurter, über die
wir noch so gut wie nichts wissen, Grete
Weil, Mary Gerold, Lisa Matthias und
viele andere.
Der Berliner Kritiker und Publizist
Klaus Bellin hat sich nun mit der Beziehung von Tucholsky und Mary Gerold
auseinandergesetzt, jener Deutschbaltin,
die Tucholsky schon im Ersten Weltkrieg
kennen gelernt hatte und die er 1924 heiratete. Diese Beziehung war gleichzeitig wie
nacheinander „Liebesgeschichte und Tragödie, ein Auf und Ab aus Glück und Enttäuschung, Entfremdung, Sehnsucht und
Trennung“, so heißt es treffend im Klappentext. 1920 war Mary zu Tucholsky nach
Berlin gekommen, aber beide waren sich
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fremd geworden; der Briefwechsel, den sie
zwei Jahre lang geführt hatten, erwies sich
als eine Illusion. Mary ahnte nichts, dass
Tucholsky inzwischen die Beziehungen zu
Else Weil, der Claire aus den „Rheinsberg“Tagen, wieder aufgenommen hatte. So heiratete er 1920 zunächst Else Weil, aber die
Ehe mit ihr war schneller zu Ende, als es
das Scheidungsdatum (Februar 1923) ausweist. Er warb wieder um Mary, drei Jahre
lang, bis er sie dann im August 1924 heiratete. Als Auslandskorrespondent ging
er mit ihr nach Paris, doch bald begann
er wieder allein zu reisen, und nach dem
überraschenden Tod von Siegfried Jacobsohn übernahm er widerwillig die Leitung
der „Weltbühne“ in Berlin, während Mary
in Paris zurück blieb. Und auch die nächsten Jahre hetzte Tucholsky durch Europa,
als wäre er auf der Flucht. Von da an sahen
sich beide nur noch selten, fast immer war
einer von beiden unterwegs. Die anwachsende Briefzahl ist ein Gradmesser der Entfernung, nicht nur der äußeren, sondern
auch der inneren.
Bald hatte Tucholsky eine neue Freundin, Lisa Matthias, die er 1927 auf einem
Künstlerball kennen lernte. Sie ist das Urbild seiner „Lottchen“-Geschichten, die
ab 1928 in der „Weltbühne“ erschienen,
und die Lydia in der Sommergeschichte „Schloss Gripsholm“. Mit ihr geht er
nach Schweden, und als diese Beziehung
zerbricht, kümmert sich Gertrude Meyer
um ihn, sie wird ihm zu einer unersetzlichen Stütze im fremden Land. 1932 trifft
er in Zürich auf Aline Valangin, die Frau
eines jüdischen Staranwalts, und lebt in
ihrem Palazzo in Comologno, bis er in
der Ärztin Hedwig Müller eine ebenbürtige Partnerin, psychisch weit gefestigter
als er, findet. Die Beziehung zu ihr ist erst

Klaus Hammer: Das Drama einer Beziehung
1969 durch den Schweizer Publizisten
Gustav Huonker aufgedeckt worden.
Ende September 1928 war Tucholsky
noch einmal zu Mary zurückgekehrt, er
wollte es noch einmal versuchen. Doch
knapp zwei Monate später verließ nun sie
ihn, diesmal endgültig. Zurück blieb ihr
Abschiedsbrief, den er bis zu seinem Tod
in der Brieftasche bei sich trug. Die Ehe
mit Mary wurde 1933, unmittelbar vor
der Ausbürgerung Tucholskys, geschieden. Die reale Person Mary, so kann man
Bellins Ausführungen entnehmen, konnte er nur zeitweise lieben, das „Märchen“
Mary liebte er bis zu seinem Tod. Die Briefe ersetzten gleichsam das reale Leben,
die Empfänger seiner Briefe wurden zu
„Beichtbüchsen“, wie er Mary, aber auch
seine spätere Partnerin Hedwig Müller
gleichermaßen nannte. Als Mary seine
Ehefrau wurde, wurde sie ihm Sekretärin
und Finanzverwalterin, Mutterersatz und
„Beuteltier“ in einem. Nur seine Geliebte war sie nicht mehr. Wenige Wochen
vor seinem Tode trug er in seinem „Sudelbuch“ ein: „Ich habe nur eine Frau in
meinem Leben geliebt, und ich werde mir
nie verzeihen, was ich ihr angetan habe“.
Doch in seinem Abschiedsbrief an sie vom
19. Dezember 1935 heißt es: „Wäre Er (gemeint ist Mary) jetzt gekommen, Er hätte
nicht einen andern, einen verwandelten,
gereifteren gefunden… ich bin au dessus
de la melée, es geht mich nichts mehr an.
Ich bin damit fertig… O – Angst’… nicht
vor dem Ende. Das ist mir gleichgültig,
wie alles, was um mich noch vorgeht, und
zu dem ich keine Beziehung mehr habe.
Der Grund, zu kämpfen, die Brücke, das
innere Glied, die raison d’etre fehlt.“
Nach dem Krieg hat Mary sein Erbe
mit großem Einsatz verwaltet. Das ist

ihr Lebenswerk – sie trägt im oberbayrischen Rottach-Egern ein ganzes Tucholsky-Archiv zusammen. Über die NS-Zeit
hinweg hat sie die Briefe retten können,
die ihr Tucholsky schrieb. Nun sammelt
sie alles, was Tucholsky geschrieben hat
und was andere über ihn geäußert haben,
alles, was irgendwie mit Tucholsky zu tun
hat. Sie trägt dazu bei, dass Tucholsky in
den 50er, 60er Jahren so populär wird,
wie er zu Lebzeiten nie gewesen war. Sie
selbst aber bleibt im Hintergrund, hilft
jedoch, wo sie nur kann. Mit Fritz J. Raddatz bringt sie 1960 und 1961 die erste Gesamtausgabe heraus, der 1962 noch eine
Briefauswahl folgt. Erst mit 85 gibt sie
das Archiv als Schenkung an das Deutsche Literaturarchiv nach Marbach und
vier Jahre später – 1987 – starb sie.
Bellin hat die Briefe Tucholskys an
Mary gründlich ausgewertet. Mary dagegen wollte ihre Briefe nicht veröffentlichen. Ihre Briefe und Tagebücher liegen
in Marbach unter Verschluss. Bekannt
wurden nur Sätze und Passagen, die der
Tucholsky-Biograf Michael Hepp zitieren
durfte. Und jene Auszüge, die im Anmerkungsapparat der Gesamtausgabe Texte
und Briefe stehen. In seiner Biographie
von Mary und Kurt Tucholsky stützt
sich Bellin auf das vorliegende authentische Material, er vermag zwar höchst
spannend zu erzählen, hält sich aber vor
Mutmaßungen, eigenwilligen Hypothesen und spekulativen Konstruktionen
zurück. Obwohl er Mary Tucholsky - 1954
ist ihrem Antrag stattgegeben worden,
wieder den Namen ihres Mannes führen
zu dürfen – hohen Respekt für ihre Lebensleistung bezeugt, spielt er nicht den
einen Partner gegen den anderen aus, sondern versucht beiden in ihren Eigenarten,
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ihren Stärken und Schwächen gerecht zu
werden. Dass sich dennoch beim Leser
eine gewisse – gelinde gesagt - Ratlosigkeit
dem Verhalten Tucholskys gegenüber einstellt, liegt in den Tatbeständen selbst und
ist nicht der Darstellungsweise des Biographen anzulasten. Auf alle Fälle steht

fest: Wenn sich jemand als eigentliche
Lebensgefährtin Tucholskys bezeichnen
darf, dann ist es mit Fug und Recht Mary
Tucholsky, geborene Gerold. Das weist
Bellins Buch eindeutig nach, auch wenn
weiterhin viele Fragen im Leben und Sterben Tucholskys offen bleiben.

Jadwiga Mrożek-Myszkowska

Jeszcze jedna panna Kossakówna
Sławomir Koper: Życie prywatne elit artystycznych
drugiej Rzeczpospolitej. Warszawa: Wydawnictwo
Belona 2011, 488 s.

W wydawnictwie Bellona ukazała się
książka Życie prywatne elit artystycznych
drugiej Rzeczpospolitej, której autorem jest
Sławomir Koper. Jest to publikacja
o charakterze popularyzatorskim, przybliżająca znane postacie Dwudziestolecia międzywojennego szerokiemu gronu
odbiorców. W jednym z rozdziałów dotyczącym rodziny Kossaków znajdujemy
informacje na temat Zofii Kossak. Szkoda, że są one zbyt zdawkowe, że autor
nie rozwinął tego wątku, nie przedstawił
wnikliwiej postaci pisarki popularnej
i cenionej właśnie w drugiej Rzeczpospolitej. Kilka kwestii poruszanych w książce wymaga uzupełnienia.
Pierwszy mąż Zofii Kossak, Stefan
Szczucki, był inżynierem rolnictwa i po
odbyciu praktyk został zarządcą nowosielickiego klucza, który obejmował m.in.
Skowrótki i Nowosielicę. Młodzi państwo Szczuccy zamieszkali w domu znaj-
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dującym się niedaleko monumentalnego
nowosielickiego pałacu. W 1917 roku
rewolucyjne wrzenie ogarnęło tamte tereny. Wówczas Zofia Kossak przeniosła się
wraz z dziećmi do pałacu, który wydawał
się być bezpieczniejszym schronieniem
niż do tej pory zamieszkiwany dom. Wtedy też Stefan Szczucki najprawdopodobniej został aresztowany. Nie znamy bliżej
ani okoliczności aresztowania, ani tego,
kiedy i jak odzyskał wolność. Wiadomo
natomiast, że rodzina rozdzieliła się: Stefan wyjechał do Lwowa, a Zofia z dziećmi
i matką Anną ukrywała się w Starokonstantynowie. Z Wołynia Zofia, jej synowie i matka wydostali się w przebraniu
chłopskim.
Sławomir Koper pisze, że rodzina powróciła do Polski. Dla mniej wtajemniczonego czytelnika taka informacja może
być myląca. Zofia Kossak nie opuszczała
granic Polski, była wówczas na Wołyniu,
dawnych Kresach.
Ze Starokonstantynowa Zofia Szczucka uciekła do Lwowa, tam odnalazła
męża. Stefan nie zginął, jak podaje S.
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Koper, ale zmarł na nieuleczalną chorobę (prawdopodobnie gruźlicę). Zofia do
końca była przy nim, czytała mu fragmenty Pożogi. Ta wspomnieniowa książka
ukazała się w 1922 roku dzięki wstawiennictwu Jana Starzewskiego, który zabiegał wówczas o rękę Magdaleny Samozwaniec. Warto dodać, że autorem okładki
Pożogi był Wojciech Kossak.
Pisząc o spotkaniach w Górkach, Sławomir Koper zaznacza: nie mogło zabraknąć oczywiście Witkacego. Rzeczywiście, nie
mogło zabraknąć Witkacego, bowiem
był on mężem Jadwigi z Unrugów, której
matka, też Jadwiga, była rodzoną siostrą
Tadeusza i Wojciecha Kossaków (teściem
Witkacego był Zygmunt Unrug sportretowany przez Zofię Kossak w Dziedzictwie). Należy zauważyć jednak, że na stronach m.in. 221, 223 pojawia się nazwisko
pisane „Unrung”, tymczasem poprawnie
brzmi UNRUG.
Warto przy okazji dopowiedzieć, że
Zofia Kossak w czasie drugiej Rzeczpospolitej współtworzyła Akcję Katolicką. Spotkanie założycielskie odbyło
się w domu rejenta Płoskiego w Płocku.
Z tamtych czasów, z 1936 roku, zacho-

wał się wpis Zofii Kossak w pamiętniku
rejentowej Płoskiej; do dziś skrupulatnie
przechowywany jest w domu córki państwa Płoskich – hrabiny Ireny PłoskiejŁoś w Brazylii.
W 1943 roku autorka Krzyżowców trafiła do Auschwitz, przebywała tam do 12
kwietnia 1944 roku; w chwili opuszczenia obozu ważyła 38 kilo. Nigdy nie dowiedziała się, że w tym samym obozie był
jej syn z pierwszego małżeństwa – Tadeusz, nigdy nie poznała strasznej prawdy,
że tam został zamordowany.
Tuż przed powstaniem 1944 roku
Zofia ponownie przewieziona została
na Pawiak, nie widomo dokładnie, jakie
były okoliczności jej uwolnienia, czy
rzeczywiście szantaż, jak chce S. Koper.
Z pewnością za uwolnieniem pisarki
stała AK.
Zofia Kossak przeżyła powstanie warszawskie, opiekując się chorą matką w ruinach kamienicy na Powiślu. W walkach
brały udział dzieci - Anna i Witold.
Życie Zofii Kossak warte jest upamiętnienia nie tylko w jednym rozdziale omawianej książki. Ważne jednak, że
znalazła się o niej choć wzmianka.
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Kilka uwag o książce
Grzegorza W. Kołodki
Żyjemy w tak ciekawych czasach, iż mało
kogo dziwi twierdzenie, że ekonomia
jest zbyt odpowiedzialną sprawą, by pozostawić ją ekonomistom, bo skoro są
ich legiony i są tak przenikliwie mądrzy
oraz dociekliwi, to czemu nie uchronili
naszego zglobalizowanego świata przed
wirtualną ekonomią? Gdzie były – tak
przecież liczne w każdym nowoczesnym
państwie – instytucje mające zapobiegać
wynaturzeniom i stanowić system wczesnego ostrzegania? Wreszcie – gdzie podział się ów „common sense”, mądrość
zwykłego człowieka, mówiąca powszechnie zrozumiałym językiem, że „bez pracy
nie ma kołaczy”?
Przesada? Oczywiście, że tak. Naukowcom odpowiedzialnym za wypowiadane
słowa można i należy wierzyć, jeżeli tylko
chce się ich słuchać. Łapiącym wiatr w żagle doktrynerom – o ile ktoś lubi. Wyczuwając społeczne zapotrzebowanie na
uporządkowaną racjonalnie i wiarygodną wiedzę o otaczającym nas świecie oraz
jego mechanizmach, profesor Grzegorz
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W. Kołodko prowadzi nas od trzech lat
po drogach i bezdrożach naszej planety,
jej problemach, złudzeniach i nadziejach.
Najpierw była wydana w 2008 roku książka „Wędrujący świat”, która – choć zręcznie przemilczana przez neoliberalny establishment – ogromnie zainteresowała
i poruszyła czytającą opinię publiczną.
Nie tylko zresztą w Polsce. To w „Wędrującym świecie” Kołodko, niepokorny
intelektualista o międzynarodowej renomie, gorący orędownik skutecznego
państwa, pisze: „Ekonomię pojmuję jako
dziedzinę, która nie tylko objaśnia działanie mechanizmów rządzących procesami
gospodarczymi – produkcją i konsumpcją, oszczędzaniem i inwestowaniem,
kupowaniem i sprzedawaniem, ruchem
strumieni i zasobów – oraz społeczne interakcje zachodzące podczas tych procesów, ale też służy za podstawę formułowania i realizowania skutecznych strategii
długofalowego rozwoju.”
No dobrze, zapyta ktoś nieobeznany
z meandrami współczesnego świata – je-
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żeli teoretycznie jest to takie proste, to
czemu rzeczywistość jest taka krzywa?
Dlaczego gospodarka i system bankowy
Stanów Zjednoczonych, a także kilku
państw Unii Europejskiej znalazły się
nagle w tarapatach? Odpowiedź na to
pytanie da się streścić w nazwie pewnego
fenomenu, który zrobił zawrotną i niezasłużoną karierę. Imię jego neoliberalizm. O zjawisku tym niepokorny polski
naukowiec pisze, że „świat wyglądałby
dużo lepiej, byłby bardziej rozwinięty
i daleko mniej niezrównoważony, a nade
wszystko lepiej rokujący na przyszłość,
gdyby nie potężna fala neoliberalizmu,
która przetoczyła się przezeń podczas
ostatniego pokolenia.” Profesor Kołodko wspomina, jak to wyglądało w Polsce,
stopniowo podporządkowywanej temu
nowemu, jedynie słusznemu sposobowi
myślenia: „Górę wzięło doktrynerstwo,
a w przypadku niektórych doradców –
jak można przypuszczać – chęć poeksperymentowania na żywym organizmie gospodarki. Jedyna tego typu okazja. (…)
Nadarzała się sposobność przećwiczenia
prawie wszystkich znanych sposobów
prywatyzacji i wymyślenia na dodatek
jeszcze paru zupełnie nowych.”
Jaki jest magiczny czynnik powodujący, że jedni zatracili etykę zawodową
i stali się wyznawcami jedynie słusznej
doktryny neoliberalnej, inni – tę doktrynę gorliwie upowszechniali, a niemal
wszyscy mający dostęp do głosu zdawali
się wierzyć, że jakoś to będzie, że spekulacyjna bańka nigdy nie pęknie? Przecież ta podróż do krainy ekonomicznej
i społecznej fantazji nie wzięła się sama
z siebie, a przywoływany przed osąd opinii publicznej Milton Friedman i jego
tzw. szkoła chicagowska nie pojawili się

na scenie ekonomicznych pomysłów
niczym deus ex machina. Naomi Klein, autorka interesującej „Doktryny
szoku” przypomina, że ten nieżyjący
już guru chicagowskiej szkoły myślenia
marzył o przywróceniu „stanu czystego
kapitalizmu, niezmąconego ingerencją
państwa poprzez regulacje prawne, ograniczenia handlowe czy grupy interesu”.
Klein przypomina też, co pisał Friedman w swym „Kapitalizmie i wolności”
– że dla osiągnięcia jego doktrynerskiego
celu „po pierwsze, należy usunąć wszystkie regulacje i inne przeszkody ograniczające swobodną akumulację kapitału.
Po drugie, rząd powinien czym prędzej
sprywatyzować państwowy majątek,
dzięki czemu korporacje mogłyby zacząć na nim zarabiać. Po trzecie, należy
natychmiast ograniczyć wydatki na programy społeczne”.
Kołodko wspomina po latach w swojej książce, że chociaż w Polsce „przeważający szale naiwny neoliberalizm nie pasował do posocjalistycznych realiów, to
jednak zaimportowany pomysł tzw. szokowej terapii zyskał akceptację. Chętnie
firmował ją ówczesny wicepremier i minister finansów koordynujący politykę
gospodarczą rządu, choć wcześniej sam
bynajmniej nie taką opcję wyznawał.”
Nowy, wspaniały świat, tym razem w poddanej szokowej transformacji Polsce. Czy
upowszechniany wówczas i uznawany za
jedynie słuszny sposób myślenia nie kojarzy się nam z czasami, gdy doktryna
sprawowała władzę nad ekonomią, a za
jej pośrednictwem – nad ludźmi, ich poczynaniami i marzeniami? Najwyraźniej
nie, skoro skutki transformacji przez
wiele lat umykały opinii publicznej i dopiero zaczynają do niej docierać.
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Wychodzącym z szarości socjalizmu
państwom i stęsknionym za odrobiną
konsumpcji jego mieszkańcom, cierpiący na brak rynku współczesny kapitalizm miał do zaoferowania nawet bardzo
dużo konsumpcji. Jej ceną miało być to,
o czym nie mówił głośno żaden z głównych graczy doby przeobrażeń, ale co już
wcześniej sformułował i – przyznajmy
mu to – ujawnił przed swymi czytelnikami oraz wyznawcami Milton Friedman.
Owszem, jego teorie w działaniu i sposób
myślenia jego wyznawców próbował demaskować przed opinią publiczną prof.
Kazimierz Poznański, ale jego wstrząsająca, choć niewielka objętościowo książka o prywatyzacji zatytułowana „Wielki
przekręt” nie trafiła w Polsce na podatny
grunt. Były to już czasy, gdy w naszym
kraju krytyczne myślenie nie było w cenie, troska o indywidualną konsumpcję
brała górę nad interesem społecznym,
a rząd wyzbywał się instrumentów sterowania gospodarką. Natomiast rosnące
w siłę i dysponujące wieloma instrumentami nacisku korporacje były w stanie
uciszyć, a nawet definitywnie wyeliminować swych oponentów z przestrzeni
publicznej.
We współczesnym świecie, w którym
ton interesom i diagnozom ekonomicznym nadają gigantyczne przedsiębiorstwa decydujące o losie milionów ludzi, o funkcjonowaniu tych molochów
czasami więcej można się dowiedzieć
z literatury niż z gazet lub telewizji.
Znany i ceniony brytyjski autor John le
Carre zakończył swą opowieść „Wierny
ogrodnik”, przedstawiającą gangsterskie
praktyki producentów leków, takimi oto
słowami: „W miarę, jak zagłębiałem się
w farmaceutyczną dżunglę, uświadamia-
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łem sobie coraz bardziej, że w porównaniu z rzeczywistością, moja opowieść jest
niewinna jak pocztówka z wakacji”. Pisał
to człowiek, który zęby zjadł na opisywaniu intryg i walk wywiadów w czasach
zimnej wojny, i którego – wydawałoby
się – żadne łajdactwo ani podłość nie jest
stanie zaskoczyć.
Prorocza była opinia amerykańskiego prezydenta i generała, republikanina Dwighta D. Eisenhowera, który zakończył swą polityczną karierę apelem
o czujność i ostrzeżeniem przed tzw.
kompleksem wojskowo-przemysłowym
oraz jego rosnącą, niekontrolowaną
potęgą. Zmarły pięć lat temu wybitny
amerykański naukowiec John Kenneth
Galbraith, znany jako zwolennik keynesizmu – a więc i interwencjonizmu w gospodarce - przestrzegał już w 1978 roku,
że duża korporacja może chcieć prowadzić swoją własną politykę zagraniczną.
W rozmowie z dziennikarką Nicole Salinger, Galbraith powiedział coś, co już
wtedy było jedną z pilniej strzeżonych
tajemnic poliszynela: „Ponadnarodowa
korporacja, wchodząc do jakiegoś kraju
nakłania miejscowy rząd do swoich potrzeb. Może utworzyć lobby, nakłaniać
ustawodawców, wpływać na opinię publiczną”. Po przeszło trzydziestu latach
od wypowiedzenia tych słów, zawarta
w nich przestroga stała się na tyle powszechną praktyką, a wielkie korporacje
na tyle silne, że przeciwdziałanie takim
praktykom stało się coraz rzadszym
przywilejem państw silnych i zdeterminowanych na tyle, by bronić interesów
społeczności, dla których istnieją i w których imieniu sprawują władzę.
W swej książce „Wędrujący świat”
potwierdza tę tezę Grzegorz Kołodko,
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pisząc: „Kiedyś to państwo i jego agendy
mogły dość szerokim frontem penetrować kapitał, jego struktury i organizacje.
Mogły rozgryzać jego intencje i faktyczne zamiary oraz prowadzone interesy po
to, aby troszczyć się o interes ogólnospołeczny i chronić wielu słabszych przed
nielicznymi silniejszymi. Teraz to kapitał
może rozpracowywać państwo po to, aby
podporządkowywać swoim interesom
interesy ogólnospołeczne.” Polski naukowiec dodaje z goryczą, że „towarzyszy
temu wszystkiemu retoryka (mamy do
tego przecież usłużnych ekonomistów
i analityków, media i ośrodki badawcze
oraz doktrynerskich albo po prostu skorumpowanych polityków) o uelastycznianiu rynku pracy, konkurencyjności
kosztowej, eliminowaniu zbytecznych
i demoralizujących leniwych ludzi transferów budżetowych, upraszczaniu systemów podatkowych, usuwaniu biurokratycznych barier.”
Prowadząc swych czytelników zarówno przez salony jak i mroczne zakamarki zglobalizowanego świata, Kołodko
dostrzega z uznaniem na jego mapie fenomen Chin, Indii oraz odradzanie się
znaczenia Rosji, którą wielu publicystów
składało już do mauzoleum. Nie będąc
pesymistą, polski uczony przepowiada
zmierzch wciąż jeszcze silnej i aktywnej
doktryny neoliberalnej, ostrzegając zarazem: „Nie będzie to koniec dla wszystkich szczęśliwy. Oby tylko nie wylądować
na samym dnie. Oby zdążyć przystopować ruch w dół, przy dającej się jeszcze
wytrzymać dysfunkcjonalności państwa
oraz jego instytucji. (…) Zachłanność
motywuje, tyle że najczęściej do działania
irracjonalnego z makroekonomicznego
i społecznego punktu widzenia.”

Po wydaniu „Wędrującego świata”
Grzegorz W. Kołodko wpadł na następny pomysł. Wiedząc doskonale czym
jest tzw. efekt synergii, pamiętając, że
„navigare necesse est”, a będąc człowiekiem nowoczesnym wymyślił dla swych
czytelników Nawigatora – www.wedrujacyswiat.pl - frapujący portal internetowy dostarczający zainteresowanym
współczesnością sumę aktualizowanych
informacji o naszej ciężko doświadczonej, ale wciąż interesującej planecie.
Wszelako Nawigator to nie tylko godna
polecenia baza wiarygodnych danych.
Ten portal jest również znakomicie pomyślanym miejscem na kontynuowanie
wymiany poglądów i opinii z autorem,
zapoczątkowanej przez niego na kartach
„Wędrującego świata”. To właśnie na tym
portalu, wśród licznych komentarzy i odpowiedzi na pytania czytelników, a także
spisywanych na gorąco wrażeń z podróży
w różne dziwne miejsca, Kołodko zamieścił swą refleksyjną recenzję opowieści
Marka Barańskiego „Nogi Pana Boga”,
zaliczając ją do książek, których nie można nie przeczytać. Jest to zgrabnie napisana współczesna „spowiedź dziecięcia
wieku”, podana w trzeciej osobie autobiografia znanego dziennikarza, który
rozpoczął życie zawodowe w latach 70.
ubiegłego stulecia, a w swych wspomnieniach konfrontuje swe ówczesne nadzieje z rzeczywistością.
Gdy ukazał się drukiem „Wędrujący
świat” i zawarte w tej książce diagnozy,
pękała już bańka finansowych złudzeń
i niebawem opinią publiczną miało
wstrząsnąć bankructwo banku Lehman
Brothers. To wtedy wrażliwy społecznie
polski ekonomista ostrzegał, że koszty
narastającego kryzysu obarczą również
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„niepojmujących tego pod wpływem
neoliberalnego zadurzenia beneficjentów
chaotycznej globalizacji, którzy o dziwo
nie ogarniają do końca skali własnego
ryzyka i stopnia nieracjonalności całego układu światowej gospodarki.” Gdy
po dwóch latach wydany został „Świat
na wyciągnięcie myśli”, będący intelektualnie kontynuacją poprzedniego
dzieła, a w sensie wrażliwości emocjonalnej i społecznej jego rozwinięciem,
to chociaż od paru lat neoliberalny król
był kompletnie nagi, to nikt jeszcze nie
ogłosił publicznie śmierci skompromitowanej doktryny, a w Polsce upowszechniano nawet uporczywie tezę o „zielonej
wyspie” ekonomicznej szczęśliwości.
Ta ogromna masa bezwładu intelektualnego i sprawczego skłoniła autora do
postawienia przed sobą i czytelnikami
fundamentalnego pytania: „Jak rządzić
światem, którym rządzić się nie da? Proces globalizacji i historyczny bieg dziejów nie stworzyły podmiotu, który potrafi adekwatnie koordynować politykę
w skali światowej, tak by skutecznie rozwiązywać problemy, które z globalizacji
wynikają. (…) Światowy rząd byłby kolejną utopią, a już ich wystarczy.”
Wiedząc, że korzenie nieznanej nam
jeszcze przyszłości osadzone są w przeszłości, polski ekonomista pochyla się
pamięcią nad stosunkowo niedawną,
a tak już odległą transformacją i analizując ją dochodzi do posępnego, aczkolwiek aż nie tak odkrywczego wniosku,
że „kapitalizm wyłaniający się z tego
całego posocjalistycznego zamieszania
nosi zbyt wiele znamion kapitalizmu
uzależnionego od innych – większych,
silniejszych, zamożniejszych, starszych.”
Stwierdzając, że niedawny kryzys jeszcze
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się w gruncie rzeczy nie zakończył, zmieniają się tylko jego formy i zasięg, a konsekwencje załamania są i będą odczuwalne, profesor Grzegorz W. Kołodko
stwierdza, że „od strony instytucjonalnej
neoliberalizm uczynił państwo i jego regulacje swoistym wrogiem publicznym
numer jeden. (…) Koniecznością współczesnego kapitalizmu jest nie tylko interwencjonizm koniunkturalny, ale też
instytucjonalny, czego liberalizm nie akceptuje ze względu na wyznawane wartości, a przede wszystkim z powodu dbania
o określone, grupowe interesy.”
Czy mamy więc do czynienia z zaklętym kołem, w którym całe społeczeństwa
są niczym zahipnotyzowane i trzymane
w szachu ekonomiczną siłą oraz skutecznością działania neoliberalnych elit
i ich służebnych środowisk? Czy nie ma,
nawet hipotetycznego, wyjścia z tej sytuacji? Odpowiedź na te pytania znów
daje twórczy optymizm i wiedza autora
„Świata na wyciągnięcie myśli”, który
jest przekonany, że „nieodzowne jest
sięgnięcie do systemowych, ustrojowych
źródeł kryzysu. Nie da się usunąć jego
pierwotnych przyczyn bez przebudowy systemu wartości, przeorientowania
instytucji oraz zmiany sposobów uprawiania polityki. Wartości muszą przede
wszystkim przesuwać się coraz bardziej
od „mieć” w stronę „być” i gospodarowanie musi w rosnącej mierze uwzględniać
uwarunkowania kulturowe oraz otoczenie społeczne.” Czyniąc zastrzeżenie, że
„skuteczna może być jedynie strategia
rozwoju i polityka gospodarcza, która
opiera się na poprawnej teorii ekonomicznej”, polski naukowiec woła z kart
swojej książki wielkim głosem: „Potrzebny zatem jest pragmatyzm. Wielki prag-
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matyzm. Jak najmniej dogmatyzmu, jak
najwięcej realizmu.”
Jaka by więc miała być społecznie użyteczna i pożądana przyszłość? W „Świecie
na wyciągnięcie myśli” jest cały rozdział
poświęcony społecznej gospodarce rynkowej – pojęciu zakotwiczonemu w zbiorowej świadomości i nawet wpisanemu do
Konstytucji RP, choć odmiennie interpretowanemu w różnych krajach i środowiskach. Swoją opinię na ten temat polski
uczony formułuje przejrzyście: „Nie widzę sprzeczności pomiędzy zadbaniem
o efektywność ekonomiczną, którą ma
zapewniać mechanizm rynkowy, a troską
o społeczną spójność, co ma zapewniać
z kolei funkcjonowanie państwa prawa,
na straży czego stoi konstytucja. Oczywiście, do tego niezbędny jest także określony system wartości, zależny nie tylko od
państwa i od tego prawa, lecz także od kultury w jej najogólniejszym znaczeniu”.
Niestety. Ten społecznie pożądany
modelowy kierunek, w którym należałoby podążać, odbiega zasadniczo od neoliberalnej praktyki, w której cnotą nad
cnotami stała się zachłanna pogoń za zyskiem, wykluczająca rzeczywistą troskę
o społeczeństwo. Wszelako, mimo tych
niedobrych doświadczeń pod władzą

neoliberalnej doktryny, prof. Kołodko
jest przekonany, że społeczna gospodarka rynkowa w Polsce i w innych krajach
posocjalistycznych ma przed sobą przyszłość i chętnie dzieli się tą wiarą ze swymi czytelnikami.
Czytając intrygujący „Świat na wyciągnięcie myśli” ma się nieodparte
wrażenie, że jest w tej książce coś daleko
więcej i jakościowo innego niż kontynuacja „Wędrującego świata” i aktualizacja
stawianych w tamtym dziele diagnoz.
Pozostając krnąbrnym naukowcem, unikającym utartych szlaków i płynącym
mozolnie pod prąd, by dotrzeć do źródeł poznania, opisujący zmieniający się
świat Grzegorz W. Kołodko sam zdaje
się podlegać wewnętrznym przemianom.
Pozostając intelektualnie otwartym i niezmiennie społecznie wrażliwym, staje
się bardziej refleksyjny, mniej odporny
na naturalne ludzkie tęsknoty i pragnienia. Ten stan ducha – nie tyle opisany co
wyczuwany na kartach „Świata na wyciągnięcie myśli” - to zapewne efekt świadomości, że za jakiś czas nas już tutaj nie będzie. A przecież chciałoby się sprawdzić,
jaki będzie ten świat i co się na nim wydarzy, gdy ostatecznie zostanie złożony do
lamusa neoliberalizm.

173

Informacje

Karol Czejarek

„Szwejkiady” Hansa Hellmuta
Kirsta
Mija prawie 25 lat od śmierci pisarza,
a jego powieści wciąż są czytane, wznawiane i wydawane (w tym roku „Bellona” wznowi „Fabrykę oficerów” i w tłumaczeniu piszącego te słowa - „Heil Herr
Hauptwachtmeister! Wojna z Polską”).
Sądzimy, że jest to okazja, by przypomnieć pisarza, jego „dyskurs” z nazizmem, wojną i III Rzeszą, bowiem Kirst
odsłonił w wielu swoich powieściach
prawdziwe oblicze Niemiec hitlerowskich. Uczynił to nie tylko w znakomitej,
choć kontrowersyjnej powieści „08/15
w koszarach”, która przyniosła mu światowy rozgłos, ale przede wszystkim w powieściach: „08/15 w partii”, „Fabryka oficerów”, „Noc generałów”, „Noc długich
noży”, „Wojna z Polską/ Manetekel’39/” i „Rok 1945 – koniec”. Wszystkie
te utwory (z wyjątkiem „Fabryki oficerów”) ukazały się w tłumaczeniu piszącego te słowa (również pod jego redakcją)
w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego
stulecia. Wtedy po raz pierwszy w Polsce
ujrzały światło dzienne „Dzieła zebrane”
Kirsta - pisarza pochodzącego zresztą
z Ostródy. Także warszawski oddział
wydawnictwa Bertelsmanna wydał w latach 2001-2003 dziesięciotomowy wybór
jego dzieł. Twórczość Kirsta - jak z tego
widać - nie zestarzała się, bowiem problematyka, której poświęcił swoje pisarskie
życie, nadal interesuje czytelnika, przera-
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ża i ma ostrzegać przed nawrotem dyktatury i tyranii. Można zaryzykować hipotezę, że bez twórczości Kirsta nie da się
obiektywnie ocenić III Rzeszy, nazizmu
i II wojny światowej. Ale w Niemczech mimo ponad pięćdziesięciu napisanych
powieści - jest autorem niedocenianym
przez literaturoznawców i krytyków. Natomiast był zawsze ceniony przez czytelników (zwłaszcza poza granicami kraju),
głównie z uwagi na antynazistowskie
i antywojenne walory jego prozy, bardzo
krytycznej także wobec postawy własnego narodu.
Należy postawić pytanie, czy autor
był jednym z trybów tej władzy, czyli nazistą, który „przejrzawszy na oczy” po
bezwarunkowej kapitulacji w 1945 r. opisał ów totalitaryzm, czy też był pisarzem,
który odkrył swój talent pisarski dopiero
w latach powojennych. Tak czy inaczej,
jego zasługi dla literatury niemieckiej
w obrębie literatury „nazistowsko-wojennej” są bezsporne! Tym bardziej, że jest to
twórczość, która ma częściowo charakter
nieomal dokumentarny.
Obecność Hansa Hellmuta Kirsta
w opracowaniach naukowych czy tylko
publicystycznych jest nader skąpa, ponieważ próbuje się najczęściej jego pisarstwo określić, nie zawsze słusznie, jako
„trivial” (trywialne, pospolite, banalne),
„oberflächlich” (powierzchowne), Naj-
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popularniejsza podręczna encyklopedia
na niemieckim obszarze językowym
„Duden-Lexikon” w ogóle nie znalazła
miejsca dla tego autora.
Hans Hellmut Kirst urodził się 5
grudnia 1914 r. w Osterode w Prusach
Wschodnich (dzisiejszej Ostródzie).
Jako pisarz pojawia się jednak dopiero
w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku, robiąc bardzo szybką, głównie dzięki
tłumaczeniom, światową karierę!
Początkowo - niewątpliwie zwolennik Hitlera, próbuje odnaleźć się w nowej „powojennej” rzeczywistości i swoim pisarstwem rozlicza się z brunatną
przeszłością, ukazując mechanizmy
funkcjonowania nazizmu. Przedstawia
w krzywym zwierciadle megalomanię
ideologów III Rzeszy i jednocześnie nurtujące pokolenie Niemców lat dwudziestych i trzydziestych - poczucie winy
za udział w tym „obłędzie historii”.
Od 1 kwietnia 1933 roku do bezwarunkowej kapitulacji Niemiec hitlerowskich
w 1945 roku, a więc dokładnie przez
dwadzieścia lat, Kirst był zawodowym
żołnierzem i – jak podaje w życiorysie –
służył w artylerii. W roku 1935 spotykamy go wśród podoficerów Wehrmachtu.
W 1937 zostaje wachmistrzem, w 1938 st.
sierżantem. Do 1939 r. służy w Królewcu,
byłej stolicy Prus Wschodnich, obecnie
Kaliningrad. W szeregach Wehrmachtu
uczestniczy w napaści na Polskę, a następnie w kampaniach przeciwko Francji
i Rosji. Od 1943 roku jest już podporucznikiem, rok później porucznikiem. W latach 1943-1945 uczy historii wojskowości
w jednej z hitlerowskich wojennych szkół
przeciwlotniczych, będąc jednocześnie
dowódcą miejscowej artylerii przeciwlotniczej.

Nie jest to więc życiorys bez skazy.
Wyznanie Güntera Grassa, iż służył
w jednostce pancernej SS, nie oddając
ani jednego strzału, jest wręcz banalnym
epizodem wobec „nazistowskiego” życiorysu Kirsta.
Od zakończenia wojny Kirst przez
9 miesięcy przebywa w amerykańskim
obozie dla internowanych w Garmisch.
Po zwolnieniu chwyta się różnych zajęć:
sprząta ulice, jest ogrodnikiem. Wreszcie
w Schöngau (Bawaria) znajduje stałą pracę jako kancelista w miejscowym urzędzie gminnym. Dopiero wtedy (ma 32
lata) powstają pierwsze zamysły i notatki
do późniejszej trylogii, którą potem przekształcił w pięciotomowy cykl powieściowy pod wspólnym tytułem „08/15”.
W 1947 r. pracuje Kirst jako felietonista i recenzent filmowy w gazecie
„Münchner Mittag”, później przekształconej w „Münchner Merkur”. (Napisał
ponad dwa tysiące recenzji filmowych!
W latach 1972-1975 pisał też felietony dla
monachijskiej „Abendzeitung”).
Za swoją twórczość uzyskał wiele nagród, wszystkie poza ojczyzną, wśród
nich amerykańską nagrodę literacką Edgara Allana Poe. Był członkiem Związku
Pisarzy USA i amerykańskiego PENClubu. Ponad 50 napisanych przez niego
książek przetłumaczonych zostało na 30
języków i ukazało się w łącznym nakładzie ponad 15 milionów egzemplarzy!
Zmarł 23 lutego 1989 roku w Bremie.
Debiutem książkowym pisarza jest
wydana w 1950 r. powieść „Nazywaliśmy go Galgenstrick”. W Polsce ukazała
się ona dopiero w roku 1993. Cenzura
nie była zbyt łaskawa dla tego „zachodnioniemieckiego” – jak go określano
wówczas – pisarza. W dodatku mylnie
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interpretowano jego twórczość jako nazistowską.
W 1955 r. Kirst jest już pisarzem znanym i popularnym, zwłaszcza po wydaniu trylogii 08/15 („W koszarach”, „Na
wojnie” i „Walczy do końca”), która niemal natychmiast została przetłumaczona na wiele języków (także w Polsce po
raz pierwszy ukazała się po gomułkowskiej „odwilży” pod koniec lat pięćdziesiątych).
Dalsze międzynarodowe sukcesy
odnosi pisarz takimi powieściami jak
„Fabryka oficerów”, „Noc generałów”,
„Noc długich noży”, „W partii”, „Pies
i jego pan”. Po tych powieściach, każda
kolejna książka rozchodziła się błyskawicznie i stawała się bestsellerem.
Za co należy cenić Kirsta? Za to, że
opisał dzieje nazizmu w Niemczech,
utrwalił zbrodnie dokonane przez hitleryzm zarówno na własnym narodzie (poprzez tępienie nawet najmniejszych form
opozycji), jak i na Żydach oraz innych
narodach (w tym i Polakach) w czasie II
wojny światowej. W kilku powieściach,
np. „08/15 dzisiaj”, „Rozwiedzeni przez
śmierć” czy „Rok 1945 – koniec” Kirst
prezentuje też obraz życia pierwszych lat
powojennych Niemiec.
Zastanawiające, skąd autor miał informacje, które wykorzystał w wielu
utworach, a które były za jego życia informacjami ściśle tajnymi. Przecież pisał
w „Nocy długich noży” i w „Nocy generałów” m.in. o założeniach i planach
obozów śmierci, o akcji wymordowania
Żydów, likwidacji opozycji, zamierzeniach wojennych, w tym o napaści na
Polskę. Skąd wiedział o tajnych rozmowach i ustaleniach Hitlera ze Stalinem?
Skąd znał najdokładniejsze szczegóły za-
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machu na Hitlera w dniu 20 lipca 1944
roku? Skąd wiedział, co to było „Lebensborn”, skoro wielu Niemców o tym realizowanym strasznym zamierzeniu nic nie
słyszało?
Czy miał dostęp do tajnych raportów
wywiadu, kontrwywiadu i policji, czy
też znał te fakty z autopsji? A jak znał
z autopsji i nie protestował, był zausznikiem władzy. A może miał czas nad tym
wszystkim się zastanowić, gdy przebywał w obozie dla internowanych w Garmisch? Wszystko przemyśleć, w wyniku
czego zrodziło się jego postanowienie
dania świadectwa prawdzie. Ale zostawmy te dywagacje, gdyż prawdopodobnie
już nigdy nie zostaną one wyjaśnione. Te
tajemnice zabrał ze sobą do grobu!
Kirst – to „męska” proza, nazywająca
wszystko po imieniu, odsłaniająca kulisy
wielkiej manipulacji i zbrodni. Dziś Kirsta należy odczytywać w szerszym kontekście, jako ostrzeżenie przed zagrożeniem,
jakie niesie każdy system totalitarny.
Kirst próbuje swoją twórczością rozliczyć się z dręczącym go przedwojennym
życiorysem. Takiego dokumentu prawdy
o III Rzeszy nie pozostawił po sobie żaden z nazistów, którym Kirst mimo woli
(a może i z przekonania) był. Temu „materiałowi historycznemu” autor nadał
kształt literacki. Prawdziwe treści potrafił
ubrać w sensacyjną formę literacką, „okrasić” doskonałą narracją, przepleść gorzkim
humorem, przy czym wszystko jest u niego
czytelne, klarowne (czytelnik niczego nie
musi się domyślać, a szkoda, że nie musi).
Jego ponad 50 powieści można podzielić na trzy grupy: „Nazistowsko-wojenne”, „współczesne” i „mazurskie”.
Do tego dochodzą jeszcze inne utwory
(sztuka teatralna i adaptacje filmowe).
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Wiele powieści Kirsta zostało zekranizowanych. Sfilmowano trylogię „08/15”,
„Fabrykę oficerów” i „Noc generałów”,
choć Kirst nie był z tych filmów zadowolony, ale w końcu nie on pierwszy i ostatni. Adaptacje te miały wpływ na ukształtowany do dziś przez krytykę niemiecką
obraz pisarza jako autora „przygodowowojennych”, „trywialnych” powieści
o charakterze sensacyjno-kryminalnym.
Do napisania biografii nigdy nie dał
się namówić; natomiast napisał jedną
książkę, którą można by do „biograficznych” zaliczyć: „Pies i jego pan”. Jest
w niej zawartych nieco szczegółów z osobistego powojennego życia. Widocznie
o szczegółach w okresie służenia nazizmowi wolał milczeć.
Wielką popularność zdobył pisarz
powieścią „08/15 w koszarach”. Jest ona
obrazem, który wywołuje strach przed
despotyzmem, arbitralnością władzy oraz
okrucieństwem panującym w Wehrmachcie. Ale można ją też odczytać „na wesoło”
(jak przygody Szwejka), chociaż w rzeczywistości i ta powieść jest jednym wielkim
oskarżeniem systemu. Cała proza Kirsta
jest wielkim wyzwaniem, zwierzeniem,
by nie rzec „spowiedzią” i osobistym komentarzem do opisywanych wydarzeń.
Może był Kirst nie do końca wyrobnikiem literatury, ale pisarzem o określonych i nie do końca spełnionych ambicjach literackich. Zatem proszę czytać
tytuł tego artykułu jako swego rodzaju
„prowokację” ze strony niżej podpisanego.
Dzięki prozie Kirsta łatwiej też nam
Polakom zrozumieć współczesne Niemcy. Szczególne znaczenie ma jego powieść „Manetekel ’39”, jako że dotyczy
wojny z Polską. Zawarł w niej autentycz-

ne dzieje pewnej baterii „wielkoniemieckiego” (określenie Kirsta) Wehrmachtu,
obejmujące dni od 1 do 28 września 1939
r. Żołnierze Wehrmachtu, którzy napadli na Polskę, byli „nadludźmi” w stosunku do wszystkich, których uważali
za odwiecznych wrogów. A tych wrogów
należało zabić, unicestwić, zlikwidować.
Kirst jest wyjątkowo brutalny w swej wypowiedzi, ukazując prawdziwe dno moralne żądnych wojny i łupów wojennych
żołnierzy.
Osobiście Kirst za największy swój
sukces pisarski uważał „Fabrykę oficerów” (a nie jak większość jego recenzentów „Trylogię 08/15”). Dla piszącego te
słowa najcenniejszą powieścią pisarza jest
„Noc długich noży”, a w dalszej kolejności: „08/15 w partii”, „Noc generałów”,
„Rok 1945” i „08/15 dzisiaj” W mniejszym zaś stopniu „Trylogia 08/15”, choć
nadal pozostaje ona symbolem jego twórczości. Symbol ten – w pewnym momencie – funkcjonował w życiu publicznym:
na koszulkach, bieliźnie, tak nazwano
nawet pewien gatunek chleba w Niemczech. Mógł też być symbolem nie tylko
wojskowej bylejakości.
Aczkolwiek Kirst napisał również
kilka „kryminałów”, to bez wątpienia
istotną powieścią jest „Noc długich
noży”. Książka mówiąca o tym, jak Hitler ostatecznie rozprawił się ze swoimi
politycznymi przeciwnikami, jak został
dyktatorem, jakimi metodami udało
mu się ogłupić i uwieść, a w konsekwencji zniszczyć i unicestwić własny naród.
„Noc długich noży” to fascynująca historia o zdradzie, nienawiści i upadku
moralnym, książka o niewyobrażalnych
zbrodniach: o likwidacji Röhma, likwidowaniu wszelkich oponentów. Także
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Informacje
książka o szatańskim planie Hitlera, skrytym pod nazwą „Instytut Lebensborn”
(płodzeniu elitarnego potomstwa). To
wreszcie książka o zbrodniczej koncepcji
Holokaustu.
Kirstowi nikt nigdy nie zarzucił pisania nieprawdy. W żadnej krytyce nie
napisano też, że są to powieści o słabym
poziomie artystycznym, wręcz odwrot-
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nie; że potrafi pisać, trzymać w napięciu,
że ukazuje prawdę historyczną, że demaskuje zło. A mimo to Kirst pozostaje
w cieniu innych pisarzy niemieckich po
II wojnie światowej. Tymczasem nie da
się bez twórczości Kirsta obiektywnie
ocenić III Rzeszę, nazizm i II wojnę światową, a jego twórczość niewątpliwie wymyka się szablonowym ocenom.

Sprawozdania
Aleksandra Surowiecka

Die Verleihung der Breslauer
Professur zu Ehren Fritz Sterns
an Richard von Weizsäcker
Am 4. März 2011 ist die Breslauer Professur zu Ehren Fritz Sterns an den ehemaligen Präsidenten der Bundesrepublik
Deutschland, Richard von Weizsäcker,
verliehen. Die Feier hat in der Aula
Leopoldina in Wrocław stattgefunden.
Für die Organisation waren verantwortlich: die Stadt Wrocław, die Universität
Wrocław, das Willy-Brandt-Zentrum
für Deutschland- und Europastudien,
die ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius.
Die Breslauer Professur zu Ehren
Fritz Sterns ist im Jahre 2009, auf Ini
tiative des Präsidenten der Stadt Wrocław
und der ZEIT Stiftung, entstanden. Die
Inhaber dieser Professur sollen ein Zeichen dafür sein, dass die Verbindung
zwischen Wissenschaft und sozialem
Engagement möglich ist. Ausgezeichnet sollen außerdem diejenigen sein, die
zur Völker- und Kulturverständigung
beitragen, nationale Vorurteile abbauen
und bewusste Zivilgesellschaft mitge-

stalten. Fritz Stern – der 1926 in Breslau
geborene amerikanische Historiker jüdischer Herkunft – ist Professor an der
Columbia University, ein bekannter
Wissenschaftler im Bereich des Nationalsozialismus in Deutschland, sowie
der Geschichte der jüdischen Minderheit in Deutschland.
Sowohl Richard von Weizsäcker,
als auch Prof. Fritz Stern, haben an
der Feier in der Aula Leopoldina teilgenommen. Am Anfang haben der
Rektor der Universität Wrocław, Prof.
Marek Bojarski, und der Präsident von
Wrocław, Dr. Rafał Dutkiewicz, kurze
Reden gehalten. Beide haben darauf
hingewiesen, dass es für alle Bürger von
Wrocław eine große Ehre sei, Richard
von Weizsäcker und Prof. Fritz Stern
in der Hauptstadt Niederschlesiens
begrüßen zu dürfen. Die Geschichte
von Breslau/Wrocław, der „Blume Europas“, sei kompliziert, schwierig, aber
auch sehr schön. In dieser Stadt wurde
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Prof. Stern geboren, der sich in seinem
Leben für ein gemeinsames, friedliches
Europa engagiert hat; für ein Europa,
das heute die Breslauer Identität prägt.
Der kulturelle und wissenschaftliche
Dialog, der heutzutage in der Stadt
und in ganz Polen durchgeführt wird,
sei unter anderen solcher Menschen,
wie Prof. Stern und Richard von Weizsäcker, zu verdanken.
In seiner feierlichen Rede hat der
ehemalige Präsident der Bundesrepublik
Deutschland vor allem unterstrichen,
dass es für ihn große Freude und Ehre
sei, sich als Schüler von Prof. Fritz Stern
bezeichnen zu dürfen. Er freue sich um
so mehr, dass die Verleihung der Professur in Wrocław stattfinde. Diese Stadt sei
seiner Meinung nach erneut ein wahres
europäisches Zentrum, wo die jungen
Menschen, die neuen Generationen,
mit Neugier, Energie und Kraft lernen
können, dass gegenseitige Verständigung
und friedliches Miteinander-Leben verschiedener Völker und Nationen möglich sei.
Prof. Marek Bojarski und Dr. Rafał
Dutkiewicz haben Richard von Weizsäcker herzlich gratuliert und die Breslauer
Professur zu Ehren Fritz Sterns verliehen. Anschließend hat eine Podiumsdiskussion zum Thema „Nachbarschaft
verpflichtet. Polen und Deutschland
angesichts der Herausforderungen der
Globalisierung“ stattgefunden. An der
Diskussion haben sowohl Richard von
Weizsäcker, als auch Prof. Fritz Stern
teilgenommen. Das Gespräch wurde von
dem ehemaligen Botschafter Polens, Janusz Reiter, moderiert.
Während der Diskussion hat Richard von Weizsäcker die Meinung
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geäußert, dass heutzutage für Deutschland der Blick nach Osten genauso
wichtig sei, wie nach Westen; Deutschland und Polen seien heute durch die
Europäische Union vereinigt; beide
Länder hätten also ähnliche Ziele, Aufgaben, tragen aber auch gemeinsam
die Verantwortung für die friedliche
Zukunft Europas. Beide sollen dazu
beitragen, dass Europa „mit einer stärkeren Stimme“ in den internationalen
Beziehungen spricht. Es bestehe nämlich seiner Meinung nach keine Gefahr
mehr, dass Europa zusammenbricht.
Es gebe auch keine Gefahr mehr seitens
Russland. Neue Probleme und Herausforderungen stehen jedoch an der
Tagesordnung – zum Beispiel, dass die
Europäische Union nicht handlungsfähig sein wird. Dies sei besonders
deutlich, wenn es um die Außenpolitik
geht, z.B. bei der heutigen Situation in
Nordafrika und im Nahen Osten.
Beide Gäste waren sich einig, dass
Deutschland Polen bei der kommenden
EU-Ratspräsidentschaft
unterstützen
soll, damit das Problem der mangelnden
Leistungsfähigkeit in Europa in der Zukunft abgebaut werden könnte.
Prof. Stern hat während der Diskussion auch darauf hingewiesen, dass das
politische Europa eine große Leistung
sei. Wenn es um die Rolle Polens in dem
europäischen Projekt geht, dann vertrete er die Meinung, dass es ein Land sei,
das in der Geschichte am meisten gelitten und gleichzeitig am meisten geleistet hätte.
Richard von Weizsäcker ist der erste
Inhaber der Breslauer Professur zu Ehren Fritz Sterns. Ein deutscher Politiker
bekommt wissenschaftliche Auszeich-

Aleksandra Surowiecka: Die Verleihung der Breslauer Professur zu Ehren…
nung – zwei Aspekte wurden damit
besonders deutlich gemacht. Einerseits
ist es bemerkenswert, dass dieser Titel
gerade an einen Deutschen verliehen
worden ist. Ein nächster Schritt ist
also in den deutsch-polnischen Bezie-

hungen gesetzt worden. Auf der anderen Seite ist die Verleihung auch ein
Zeichen dafür, dass sich Wrocław auf
neue Wege öffnet, wo sowohl Politik,
als auch Wissenschaft Platz nebeneinander finden.
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Zespół czasopisma
Bernd Balzer, prof. dr hab., doktorat w 1971 r., od 1976 do 2007 r. profesor najnowszej 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 i polityki nauki oraz glos językowych.
Manfred Durzak, prof. 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. 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. Od 2003 roku członek Komitetu Nauk o Literaturze PAN. Promotor 52 prac doktorskich, członek kilku polskich i zagranicznych towarzystw naukowych. Dorobek naukowy obejmuje kilkaset artykułów oraz wiele pozycji książkowych, m.in. Güntera Grassa portret własny (2000), Podróże literackie, pomosty kulturowe:
Niemcy – Austria – Szwajcaria (2004), Deutsche Schriftsteller des 20. Jahrhunderts: Porträts und
Texte (2005), Marcel Reich-Ranicki: „Moją ojczyzną jest literatura” (2007, współautor), Günter
Grass, szaman literatury niemieckiej: biografia (2008), W blasku epok: literatura niemiecka od
średniowiecza do współczesności (2010).
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 sto-

182

sunków polsko-niemieckich, członek Niemiecko-Polskiej Komisji ds. Podręczników
Szkolnych. Członek zarządu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.
Norbert Mecklenburg, prof. dr hab., germanista, teolog, filozof i pedagog. Profesor w Zakładzie Niemieckiej Literatury Współczesnej na Uniwersytecie w Kolonii.
Obszary badawcze: krytyka literacka, powieść nowoczesna i regionalizm, twórczość
Uwe Johnsona, Theodora Fontane, Annette von Droste-Hülshoff oraz interkulturowe aspekty literatury (zwł. literatury mniejszości tureckiej). Członek założyciel Towarzystwa Germanistyki Interkulturowej. Dorobek naukowy obejmuje, m.in. Kritisches
Interpretieren (1972), Erzählte Provinz (1982), Die grünen Inseln (1986), Die Erzählkunst Uwe
Johnsons (1997), Nachbarschaften mit Unterschieden (2004), Das Mädchen aus der Fremde. Germanistik als interkulturelle Literaturwissenschaft (2008), Goethes interkulturelle poetische Projekte
(w przygotowaniu).
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
deutsche 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).
Hans-Christoph Graf v. Nayhauss, prof. dr hab., Dr h. c. mult., germanista i literaturoznawca. Od 1976 roku profesor w Zakładzie Literatury i Dydaktyki Literatury
w Akademii Pedagogicznej w Karlsruhe (Pädagogische Hochschule Karlsruhe). Jest
autorem projektu badawczego z zakresu recepcji i dydaktyki literatury niemieckojęzycznej poza niemieckim obszarem językowym. Zakres zainteresowań naukowych
obejmuje: historię i dydaktykę literatury, badania nad literaturą współczesną i germanistyką interkulturową. Z wykładami gościł w 28 krajach. Dorobek naukowy obejmuje ok. 130 artykułów, przewodniki turystyczne oraz liczne publikacje na temat
literatury niemieckiej, m.in. Lese- und Arbeitsbuch zur höfisch-ritterlichen Literatur des 12. und
13. Jhs. (1976), Deutsche und fremdkulturelle Gegenwartsliteratur (2000), Profile deutscher Kulturepochen. Aufklärung (2009), Deutsche Gegenwartsliteratur 1968 – 2000. Prosa Lyrik Drama
Bochum (2010, współautorstwo).
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 roku 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.
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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. 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 (1975); Rok 1917 w Rosji (1983); Stalin. Biografia
polityczna; Młode pokolenie w ZSRR 1917-1927 (1987); Petersburg. Historia stara i nowa (2003);
Jan Paweł II – wielki dyplomata i polityk (2006, współautorstwo i redakcja). Założyciel
i rektor 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”.
Andrzej J. Zakrzewski, prof. dr hab., ukończył studia wyższe w Uniwersytecie Łódzkim w 1971 roku. Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii uzyskał w 1976 roku. Habilitacja w Uniwersytecie Łódzkim w 1988 roku. Tytuł profesora
uzyskał w 2000 roku. 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. Członek wielu towarzystw
naukowych, w tym Towarzystwa Badań nad Wiekiem XVIII i Voltaire Foundation.
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Redaktion
Bernd Balzer, Prof. Dr., Staatsexamen 1967, Promotion 1971. Von 1976 bis 2007 Professor für Neuere deutsche Literatur an der Freien Universität Berlin. Wissenschaftliche Schwerpunkte: Literatur des 16. 19. und 20. Jahrhunderts. Gastprofessuren in Madison/Wisconsin (1976) und Peking (1982). Buchveröffentlichungen zu Hans Sachs,
Heinrich Böll, Wolfgang Borchert, Rolf Hochhuth, zur Literatur der Nachkriegsjahre und zur Literatur des Bürgerlichen Realismus. Editionen: Richarda Huch, Adolf
Glassbrenner, Heinrich Böll. Aufsätze zur Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts, zur
Wissenschaftsgeschichte und -politik und Sprachglossen.
Manfred Durzak, Prof. Dr., Professor em. für Neuere Deutsche Literaturwissenschaft
an der University Paderborn (vorher Universität Kiel, Universität Oldenburg), bis
1980 tätig als Full Professor of German Literature an amerikanischen (Yale University, Indiana University) und kanadischen Universitäten (University of Toronto, McGill University Montreal). Zahlreiche Gastprofessuren: u.a. USA, Türkei, Australien,
Indien. Hauptforschungsgebiete: deutsche Literatur der Gegenwart, Literatur des 20.
Jahrhunderts, Literatur des 18. Jahrhunderts, Medienliteratur, Vergleichende Literaturwissenschaft, Interkulturelle Germanistik. Zahlreiche Buchveröffentlichungen.
Norbert Honsza, Prof. Dr., 1970-2003 Leiter des Lehrstuhls für Gegenwartsliteratur
am Germanistischen Institut der Universität Wrocław/Breslau. Zur Zeit Leiter des
Lehrstuhls für Deutsche Sprache und Kultur an der Hochschule für Internationale
Studien in Łódź. Professor an der Fachhochschule in Racibórz. Forschungs- und Arbeitsgebiete: Deutschsprachige Literatur, Literaturkritik, Kulturwissenschaften, interkulturelle Kommunikation und Rezeption, deutsch-polnische Beziehungen. Autor und Herausgeber von zahlreichen Büchern, u.a. über Thomas Mann (1972, 1993),
Peter Handke (1982), Heinrich Böll (1994, 1997), Günter Grass (2000, 2008), Moderne
Unterhaltungsliteratur (1978, 1980), Podróże literackie, pomosty kulturowe: Niemcy – Austria
– Szwajcaria (2004), Deutsche Schriftsteller des 20. Jahrhunderts: Porträts und Texte (2005), Marcel
Reich-Ranicki: „Moją ojczyzną jest literatura” (2007, Mitautor), Deutsche Schriftsteller des 20.
Jahrhunderts (2005). Eine in polnischer Sprache verfasste deutschsprachige Literaturgeschichte von den Anfängen bis zur Gegenwart - W blasku epok (2010). Mitglied des Ausschusses für Literaturwissenschaften der Polnischen Akademie der Wissenschaften,
Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat Medienarchiv Günter Grass Stiftung Bremen.
Preisträger des Kulturpreises Schlesien des Landes Niedersachsen 2003.
Hans-Adolf Jacobsen, Prof. Dr., viele Jahre Direktor des Instituts für Politische Wissenschaften an der Universität Bonn. Zahlreiche Publikationen zu der Geschichte
der deutsch-polnischen Beziehungen, Mitglied der Deutsch-Polnischen Schulbuchkommission. Vorstandsmitglied der Deutsch-Polnischen Stiftung für Zusammenar-
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beit. Vieljährige intensive Zusammenarbeit und gemeinsame Publikationen mit polnischen Kollegen, u.a. in Wrocław, Poznań und Warschau.
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