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1.

W sierpniu 2014 roku przez całą Europę Zachodnią przetoczyła się fala uro-

czystości upamiętniających stulecie wybuchu Wielkiej Wojny. Konfl ikt, który 

w świadomości Francuzów, Niemców czy Anglików stanowił bez mała pokole-

niowe doświadczenie, a jego intensywność jako swoistego „tekstu kultury” nie-

jednokrotnie przyćmiewała kolejną światową katastrofę, w Polsce nie przykuwał 

zbytniej uwagi polityków, publicystów i badaczy. Wśród dostępnych w języku 

polskim publikacji naukowych poświęconych pierwszej wojnie dominowały 

przekłady, a odbywające się w uniwersyteckich ośrodkach branżowe konferen-

cje można było liczyć na palcach jednej ręki.
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Pierwsza wojna światowa traktowana jest ponie-
kąd jak „nie nasza”, przez długie lata nie budziła 
emocji polskich historyków. „Oryginalnych prac
na jej temat – jak zauważa Andrzej Chwalba – [...]
nie było zbyt wiele. Dla polskich badaczy, ale i dla 
czytelników, wojna lat 1914–1918 nie była wojną 
polską, lecz starciem obcych państw i imperiów.
Polacy w żołnierskich szynelach walczyli w niej
i umierali nie za swoje sprawy. Stąd też rodzi-
mych badaczy pierwsza wojna światowa intere-
sowała głównie pod kątem jej zakończenia, kiedy 
odradzało się państwo polskie. Najczęściej anali-
zowano zatem polski wysiłek zbrojny i działania 
dyplomatyczne, które doprowadziły do szczęśli-
wego 11 listopada 1918 roku”1. Choć autor wyraża 
zadowolenie z faktu, że w ostatnim czasie powstają 
prace odkrywające/analizujące nowe aspekty woj-
ny „w perspektywie europejskiej i światowej oraz
pamięci o niej”, to raczej nadal brakuje na polskim
rynku wydawnictw humanistycznych metodolo-
gicznej perspektywy, która pozwoliłaby nie tylko
historykom, ale również kulturoznawcom czy ba-
daczom literatury zejść ze szlaku Pierwszej Ka-
drowej i spojrzeć bez uprzedzeń na zadziwiającą 
żywotność tak zwanej kwestii polskiej w Europie
w latach 1914–19182.

Spróbujmy zatem spojrzeć na ten okres nie przez
pryzmat dywagacji dotyczących przyczyn wybuchu
konfl iktu, horroru mającego miejsce na frontach
wschodnim i zachodnim, losów żołnierza, modeli
wojny lądowej, morskiej i powietrznej czy też sy-
tuacji ludności cywilnej, ale kultury, a dokładniej:
polskiej kultury funkcjonującej w warunkach woj-
ny. Takie postawienie sprawy może zrazu dziwić.
Pierwsza wojna światowa zerwała istniejące stosun-
ki kulturalne, gospodarcze i międzyludzkie, ustawiła 
(pozornie) nieprzekraczalne bariery między wrogi-
mi obozami. Rozwijający się od końca XIX wieku

1 A. Chwalba, Samobójstwo Europy. Wielka Wojna 1914–1918,

Kraków 2014, s. 7.
2 Wyjątkiem od reguły jest praca Arkadiusza Stempina, Próba

„moralnego podboju” Polski przez Cesarstwo Niemieckie w 
latach pierwszej wojny światowej (Warszawa 2013), która w

całości poświęcona została niemieckiej polityce kulturalnej na

terenie Generalnego Gubernatorstwa.

globalny rynek uległ załamaniu wskutek całkowi-
tego niemal ograniczenia europejskiego eksportu
towarów przemysłowych, przeznaczanych odtąd na 
potrzeby wojska. Rosnące koszty wojenne spowo-
dowały likwidację znacznej części europejskich lo-
kat zagranicznych oraz naruszenie obowiązującego
dotąd parytetu złota3.

Pierwsza wojna światowa wytworzyła jednocześ-
nie wyjątkową przestrzeń komunikacyjną. Obszar
wyznaczony przez linie frontu stanowił terytorium
kulturowego oddziaływania państw Trójprzymie-
rza i Ententy; co ciekawe, nie sprowadzało się ono,
jak ćwierć wieku później, do jednokierunkowej,
stosowanej wobec przeciwnika indoktrynacji. Kon-
fl ikt określany mianem światowego stanowił ramę
dla wzmożonego transferu i mobilności kulturowej
o równie globalnym charakterze4. Sformułowana 
w tym miejscu próba uogólnienia problematyki
konfl iktu jako przestrzeni kulturowej wymiany od-
nosi się jednakże w dużej mierze tylko do pierw-
szej wojny światowej, zamykającej jednocześnie
pewien okres historii Europy. Późniejsze konfl ikty 
były związane niemal bez wyjątku z ekstermina-
cją wykluczającą jakiekolwiek formy kulturowego
transferu, jako że oparte były na negacji, a nawet
zaprzeczeniu istnienia kultury eksterminowanej
grupy etnicznej. W tym sensie wszystkie zawarte
w tym tekście uwagi bynajmniej nie posiadają uni-
wersalnego charakteru. Zostały one osadzone za-
równo w określonym kontekście historycznym, jak 
i terytorialnym (nie mogą być odnoszone chociaż-yy
by do sytuacji wojen kolonialnych)5. Tak postawio-
na teza znalazła również swoje odbicie w zawar-
tej w tytule negacji słynnego cycerońskiego inter 
arma silent Musae.

3 J. Osterhammel, N.P. Petersson, Geschichte der 
Globalisierung. Dimensionen, Prozesse, Epochen, München

2003, s. 76.
4 Za to spostrzeżenie dziękuję Hubertowi van den Bergowi, który 

zwrócił moją uwagę na relację między swoistym

„dowartościowaniem” mniejszych kultur regionów i krajów

znajdujących się w latach 1914–1918 w sferze wpływów

cesarstwa niemieckiego oraz pozostałych krajów Trójprzymierza

(zob. H. van den Berg, Pénétration poétique. Kulturtransfer 
und deutsche Kulturpropaganda im Ersten Weltkrieg, Bielefeld

2015, w przygotowaniu).
5 Dziękuję za tę uwagę profesorowi Włodzimierzowi Boleckiemu.
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2.
Po udanej ofensywie niemieckiej w sierpniu 
1915 roku przeniesiono do Polski wprowadzony 
uprzednio w Belgii podział na generalne guber-
natorstwo oraz struktury cywilne6. Zadziwiająca 
z dzisiejszej perspektywy, choć zupełnie normal-
na w ówczesnych czasach, była również mobil-
ność urzędników i wojskowych, którzy pracowali 
podczas wojny po obu stronach frontu. Szef bel-
gijskiej administracji cywilnej, Max von Sandt 
(1861–1918), pełnił swoją funkcję na terenie 
Belgii do października 1917 roku, po czym został 
przeniesiony na identyczne stanowisko w War-
szawie. Emerytowany generał Hans Hartwig von 
Beseler (1850–1921), weteran wojny prusko-
-francuskiej, przed otrzymaniem w sierpniu 1915 
roku mianowania na stanowisko warszawskie-
go Gubernatora Generalnego zdobywał w paź-
dzierniku 1914 roku Antwerpię, a jego podobizna 
zdobiła okolicznościowe pocztowe karty propa-
gandowe. Belgijski epizod w pierwszym okresie 
działań wojennych miał również za sobą bliski 
współpracownik i doradca von Beselera, pruski 
polityk i oficer polskiego pochodzenia Bogdan 
von Hutten-Czapski (1851–1937), który odegrał 
niepoślednią rolę w reaktywacji działalności Uni-
wersytetu Warszawskiego oraz Politechniki War-
szawskiej z polskim językiem wykładowym. Fakt 
ten stał się następnie, o czym będzie jeszcze mowa 
poniżej, inspiracją dla proniemieckich aktywistów 
flamandzkich, postulujących utworzenie pod nie-
miecką kuratelą niderlandzkojęzycznego uniwer-
sytetu w Gandawie.

Projekt „polityki kulturalnej” na terenach pol-
skich okupowanych przez armie Trójprzymierza 
był nieodłącznie związany ze swoiście pojmowa-

6 Na temat niemieckiej i austriackiej administracji okupacyjnej 

w Polsce w latach 1914–1918 zob. M. Polsakiewicz, Spezifika
deutscher Besatzungspolitik in Warschau 1914–1916,

„Zeitschrift für Ostmitteleuropaforschung” 58/2010, s. 501–537;

T. Scheer, Österreich-Ungarns Besatzungsmacht in Russisch-
-Polen während des Ersten Weltkriegs, „Zeitschrift für

Ostmitteleuropaforschung” 58/2010, s. 538–571; R. Spät, Für 
eine gemeinsame deutsch-polnische Zukunft? Hans Hartwig 
von Beseler als Generalgouverneur in Polen (1915–1918), 
„Zeitschrift für Ostmitteleuropaforschung” 58/2010, s. 469–500.

ną misją cywilizacyjną, w imię której prowadzono
walkę o obronę „kultury” przed rosyjskim „barba-
rzyństwem”. Zatrudniony w wiedeńskim Wojen-
nym Archiwum Prasowym (Kriegspressearchiv(( )v
austriacki pisarz, poeta i dramaturg Hugo von
Hofmannsthal notował w sprawozdaniu zatytuło-
wanym Nasza administracja wojskowa w Polsce,
że powierzone mu „polityczno-kulturalne zadania”
polegają na tym, aby „w trakcie toczącej się wojny 
i za pomocą sił i środków, które wojna daje nam do
dyspozycji, w miejsce dzieła zniszczenia budować
dzieło pokoju, podążając przy tym w trzech zasad-
niczych kierunkach: zachowaniu stanu dotychcza-
sowego, przywracaniu tego, co zostało zniszczone,
oraz budowaniu nowego. Podobną kulturową pracę
w wielkim stylu wykonali nasi sprzymierzeńcy na 
Zachodzie. Naszej, choć opartej na węższej podsta-
wie i dysponującej skromniejszymi środkami, przy-
świeca ten sam cel”7.

Kiedy Erich Ludendorff  przejmował dowodze-
nie nad Obszarem Głównodowodzącego Wscho-
du (zwanym skrótowo Ober-Ost), obejmującym
cztery okręgi administracyjne: Kurlandię, Litwę
(obszar dawnej guberni kowieńskiej), Wilno oraz
Grodno-Białystok (zachodnią i północną część gu-
berni grodzieńskiej) – niemal programowo unikał 
skojarzeń z konfrontacyjnym stylem administracji
wprowadzonym przez Niemców w prowincji poz-
nańskiej. Choć administracja Ober-Ost nie podle-
gała nadzorowi cywilnemu, utworzono na jego te-
renie dużym nakładem środków wydział prasowy 
zatrudniający liczących się pisarzy i publicystów 
(m.in. Arnolda Zweiga, Herberta Eulenberga i Ri-
charda Dehmela). Pojęcie „kultury” stało się popu-
larnym elementem wokabularza stacjonujących na 
froncie wschodnim szeregowych żołnierzy i ofi ce-
rów, konfrontowanych na co dzień z szokującym
w ich odczuciu brakiem higieny, zaniedbaniem,
biedą – stałym elementem doświadczenia związa-
nego z prowadzeniem wojny na wschodzie Europy 

7 H. von Hoffmansthal, Unsere Militärverwaltung in Polen,

[w:] A. Veltzé (red.), Aus der Werkstatt des Krieges. Ein
Rundblick über die organisatorische und soziale Kriegsarbeit
1914/15 in Österreich-Ungarn, Wien 1915, s. 95. 
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i wzmacniającego tradycyjne stereotypy. Niemie-
cka „polityka kulturalna” urastała tym samym do
rangi projektu modernizacyjnego (co oczywiście
nie wykluczało bezwzględnej eksploatacji tamtej-
szych obszarów na rzecz gospodarki wojennej).

Prowadzona przez Niemców na wschodnich tere-
nach okupowanych polityka kulturalna była więc
z jednej strony formą przemyślanej autoprezentacji,
z drugiej jednak – wspierała ona bez wątpienia prak-
tyki kulturowe grup etnicznych i narodowych, u któ-
rych wybuch wojny w znaczący sposób przyspieszył 
(lub też ożywił) proces budowania tożsamości. Du-
cha i rozmiar tego przedsięwzięcia dokumentuje
wydany w 1917 roku tom Das Land Ober Ost, dający t
„pełen przegląd niemieckiej pracy w tych regionach
kraju”. 

Choć przewijająca się przez publikację narracja zo-
stała oparta na antynomiach kultura / brak kultury,
postęp/zacofanie oraz na założeniu, że po likwidacji
administracji rosyjskiej okupowany teren doma-
gał się ponownego uporządkowania (opiewanego
następnie w rozdziałach poświęconych admini-
stracyjnej roli wojska, nadzorowi nad transportem,
rolnictwem i handlem), to w końcowej (wprawdzie
niewielkiej) części owego niemal pięciusetstroni-
cowego wydawnictwa znalazło się także miejsce na 
inwentarz lokalnych form kultury (m.in. teatralnej),
gdzie akcentowano jej niezależność od niemieckie-
go wpływu8.

Najbardziej spektakularną akcją z obszaru nie-
mieckiej polityki kulturalnej na wschodnich tere-
nach okupowanych było bez wątpienia otwarcie
jesienią 1915 roku Uniwersytetu Warszawskiego
oraz Politechniki Warszawskiej. Choć posunięcie
niemieckich władz okupacyjnych należy postrze-
gać w kategoriach akcji propagandowej skiero-
wanej między innymi przeciwko opcji „austro-

8 Das Land Ober Ost. Deutsche Arbeit in den 
Verwaltungsgebieten Kurland, Litauen und Bialystok-Grodno,

Stuttgart – Berlin 1917, s. 388–430.

-polskiej”9, to po doświadczeniach Kulturkampfu
czy reprezentowanego przez wielu niemieckich
pisarzy antypolonizmu (z Gustavem Freytagiem
i jego Soll und Haben na czele10) owo uznanie
polskiej kultury i nauki należy rozpatrywać jako
niewątpliwe novum. Choć Polacy postrzegający 
ową akcję jako wstęp do liberalizacji niemieckiej
polityki wobec polskich prób samostanowienia 
zostali szybko pozbawieni złudzeń, to należy jed-
nak zauważyć, że w towarzyszącą polonizacji war-
szawskich uczelni publiczną dyskusję dotyczącą 
reprezentacji polskiej kultury polskojęzyczne
elity zainwestowały wówczas niezwykłą energię.
Owo poczucie kulturalnego odrodzenia w warun-
kach wojny i okupacji stanowiło istotną bazę dla 
wewnętrznej stabilizacji powstałego w 1918 roku
państwa polskiego11.

Co ciekawe, niemiecka polityka kulturalna państw 
centralnych wobec Polski stanowiła niedościgły 
wzór dla aktywistycznych ugrupowań flamandz-
kich, które w okupacji Belgii dostrzegały szansę
na powstanie sfederalizowanej z Niemcami ni-
derlandzkojęzycznej Flandrii. Kiedy z końcem
1915 roku brukselska administracja niemiecka 
zaczęła przygotowywać grunt pod otwarcie ni-
derlandzkojęzycznego uniwersytetu w Gandawie,
na rzecz flamandzkiej uczelni wyższej agitowała 
grupa gandawskich aktywistów. W przesłanych
cesarzowi Wilhelmowi II życzeniach noworocz-
nych oprócz powtarzanej od początku wojny ni-
czym mantra prośby utworzenia „własnego połu-
dniowoniderlandzkiego państwa [...], Królestwa 
Flandrii, niezależnego i oddzielonego od obcych
nam, przyłączonych ongiś do nas i władających

9 Zob. A. Stempin, Die Wiedererrichtung einer polnischen 
Universität: Warschau unter deutscher Besatzung,

[w:] T. Maurer (red.), Kollegen – Kommilitonen – Kämpfer.
Europäische Universitäten im Ersten Weltkrieg, München 

2006, s. 127–145.
10 I. Surynt, Das „ferne”, „unheimliche” Land. Gustav Freytags 

Polen, Dresden 2004.
11 F. Trommler, Kulturmacht ohne Kompass. Deutsche auswärtige 

Kulturbeziehungen im 20. Jahrhundert, Köln – Weimar – Wien 

2014, s. 273.
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nami Walonów”12, wyrażali „nadzieję otrzymania 
od Niemiec tego, co udało się uzyskać Polakom 
w Warszawie: wyższej uczelni z naszym językiem 
ojczystym”13. Kilka dni po powstaniu marionet-
kowego Królestwa Polskiego wystosowali do 
nieistniejącej jeszcze Tymczasowej Rady Stanu 
sporządzony odręcznie, w języku niderlandzkim, 
telegram gratulacyjny: „Flandria wita oswobodzo-
ny z rosyjskich kajdan naród polski w szeregu wol-
nych państw. Flandria, wciąż jeszcze cierpiąca na 
skutek osiemdziesięciopięcioletniego francusko-
-belgijskiego panowania, dostrzega w wyzwoleniu 
Polski radosną jutrzenkę swojej własnej, pełnej 
nadziei przyszłości i ufa, iż uzyska podobne roz-
wiązanie z tej samej łagodnej, opatrznościowej 
ręki”14. Flamandzko-polskie paralele dostrzegane
były, choć w nieporównywalnie bardziej rzeczo-
wym tonie, także przez przedstawicieli polskich 
ugrupowań niepodległościowych. Michał Sokol-
nicki (1880–1967) – historyk, dyplomata, od 1903 
roku bliski współpracownik Józefa Piłsudskiego, 
podczas pierwszej wojny światowej pełniący funk-
cję sekretarza generalnego Naczelnego Komitetu 
Narodowego – pisał w wydanych na emigracji 
w Turcji wspomnieniach: „Kwestia polska – to 
była sprawa jednego z «mniejszych» europejskich 
narodów, przy tym narodu katolickiego, podob-
nie jak Belgia. Nadawała się tedy, może jak żadna 
inna, do pokazania, że Niemcy nie są przeciwni-
kiem prawa narodów, że, owszem, mogą w każdej 
chwili stanąć w roli obrońcy uciśnionego ludu, 
ofiary jednego z mocarstw samejże Entente’y 
(sic). Z tego zręcznego odwrócenia kart – osłonię-
cia belgijskiej straty polskim atutem – zdawaliśmy 
sobie dobrze sprawę”15.

12 Pismo Krajowej Rady Ruchu Narodowego (Landelijke Raad der 

Nationale Beweging) do cesarza Wilhelma II, 30.12.1915,

R 4487, Politisches Archiv des Auswärtigen Amts, Berlin (dalej 

jako PA AA).
13 Ibidem.
14 Telegram Krajowej Rady Ruchu Narodowego (Landelijke Raad 

der Nationale Beweging) do Rządu [sic!] Królestwa Polskiego, 

12.11.1916, R 4490, PA AA.
15 M. Sokolnicki, Rok czternasty, Londyn 1961, s. 306–307.

3.
Pierwsza wojna światowa była również nadzwyczaj
sprzyjającym okresem dla recepcji literatury pol-
skiej w niemieckim obszarze językowym. Branżowy 
dziennik księgarzy i wydawców „Börsenblatt für
den Deutschen Buchhandel” regularnie zamiesz-
czał ogłoszenia dotyczące nowości oraz wznowień 
tytułów polskich autorów oraz książek o tematy-
ce polskiej, co świadczy o tym, że zainteresowanie
kulturą polską wychodziło poza cele doraźnej poli-
tyki kulturalnej i warunkowane było autentycznym
zapotrzebowaniem wśród czytelników. Wydawcy 
natychmiast wykorzystali polityczny kontekst aktu
5 listopada 1916 roku, w którym władze niemieckie
i austriackie, zmuszone do poszukiwania rekrutów 
w okupowanym Królestwie Kongresowym, dawały 
gwarancję powstania Królestwa Polskiego i stwo-
rzenia armii polskiej. Tylko w tym jednym miesiącu
na łamach „Börsenblatt” ukazało się 11 całostroni-
cowych ogłoszeń zwracających uwagę księgarzy na 
42 tytuły literatury polskiej. Reklamowano wydane
przed wybuchem oraz podczas trwania wojny pozy-
cje Adolfa Dygasińskiego, Aleksandra Fredry, Ma-
rii Konopnickiej, Józefa Ignacego Kraszewskiego,
Józefa Lubomirskiego, Antoniego Malczewskiego,
Adama Mickiewicza, Elizy Orzeszkowej, Stanisła-
wa Augusta Poniatowskiego, Walerego Przyborow-
skiego, Władysława Stanisława Reymonta, Marii
Rodziewiczówny, Henryka Rzewuskiego, Lucjana 
Siemieńskiego, Henryka Sienkiewicza, Aleksandra 
Świętochowskiego, Kazimierza Przerwy-Tetmajera,
Józefa Bohdana Zaleskiego, Stefana Żeromskiego
oraz Jerzego Żuławskiego. Trzy nakłady przekła-
du Sezonowej miłości Gabrieli Zapolskieji 16, autorki 
znanej niemieckiemu czytelnikowi jeszcze przed 
wybuchem wojny, rozeszły się w ciągu pięciu tygo-
dni od premiery. „W interesie niemieckich składów 
sortymentowych – anonsował berliński wydawca –
leży wykorzystanie obecnie sprzyjającego nastroju
dla literatury polskiej, rosnącej popularności pisar-
ki oraz polecanie powieści Zapolskiej wszystkim
klientom. W literaturze powszechnej niewiele jest
powieści łączących wartość literacką z tak mocnym,

16 G. Zapolska, Sommerliebe, przekł. S. Goldenring, Berlin 1916.
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niemalże kryminalnym napięciem [...]”17. Dramat 
Tamten, który ukazał się w niemieckim przekładzie
w dwóch konkurujących ze sobą wydaniach18, wy-
stawiany był w drugiej połowie 1916 roku w Berlinie,
Frankfurcie nad Menem, Lipsku, Lubece, Magdebur-
gu i Monachium19.

Monachijskie wydawnictwo Georga Müllera wie-
lokrotnie reklamowało faktografi czne monografi e
o tematyce polskiej autorstwa Aleksandra Guttrie-
go, pełniącego w nim od 1913 roku funkcję lektora 
literatury polskiej. Już po wybuchu wojny z inicja-
tywy Guttriego przełożono dzieła Żeromskiego
i Przerwy-Tetmajera20, powieść Meir Ezofowicz 
Orzeszkowej oraz Ziemię obiecaną Reymonta21, któ-
ra jeszcze przed zakończeniem konfl iktu doczekała 
się aż 13 wznowień.

W 1916 roku Aleksander Guttry rozpoczął współ-
pracę z Władysławem Augustem Kościelskim,
planując wspólną edycję polskiej serii, która pod
szyldem „Biblioteka polska” (Polnische Bibliothek(( )k
ukazywała się w wydawnictwie Georga Müllera 
w latach 1917–1919. Planowana seria została podzie-
lona na trzy działy: historyczny, pamiętniki i edycje
klasyków oraz powieści, dramaty i poezję. Niemie-
cki czytelnik miał w ten sposób uzyskać szerokie
spektrum informacji na temat Polski. W ramach
„Biblioteki polskiej” ukazały się między innymi
dzieła Adama Mickiewicza, Stanisława Wyspiań-
skiego, Wiktora Gomulickiego, Stanisława Augu-
sta Poniatowskiego, Stanisława Przybyszewskiego
i Władysława Łozińskiego. Szeroko zakrojone plany 
wykorzystania wojennej koniunktury do prezentacji
polskiej literatury, kultury i historii nie zostały jed-
nak zrealizowane z powodu przedwczesnej śmierci

17 „Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel” 42/1916, s. 1103.
18 G. Zapolska, Die Warschauer Zitadelle, przekł. J. Szalit, Berlin

1916; eadem, Tamten: Drama der Neuzeit
in 5 Akten, przekł. W. von Barcki, Berlin 1916.

19 „Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel” 210/1916, s. 5783.
20 K. Przerwa-Tetmajer, König Andreas. Roman, przekł.

K. Łodygowski, München 1914; S. Żeromski,

Der getreue Strom, München 1915.
21 E. Orzeszkowa, Licht in der Finsternis, München 1916;

W.S. Reymont, Lodz. Das gelobte Land, München 1916. 

W 1917 roku ukazały się jeszcze Geschichten aus Polen Marii

Konopnickiej w przekładzie Stefanii Strizek.

wydawcy w grudniu 1917 roku, zakończenia działań
wojennych oraz powojennej infl acji. Prawa autor-
skie zostały odsprzedane innym domom wydawni-
czym, przykładowo prawa do edycji dzieł Stanisła-
wa Przybyszewskiego nabył Gustav Kiepenheuer.
Koncepcja „Biblioteki polskiej” miała być następnie
realizowana przez wydawnictwo Benjamina Harza 
w Berlinie, jednakże nie zdecydował się on na kon-
tynuację projektu.

4.
Aleksander Guttry był również autorem wydanej
w 1917 roku antologii literatury polskiej, jednej
z dwóch opublikowanych w okresie trwania pierw-
szej wojny światowej22. Ciekawy z punktu widzenia 
recepcji małych literatur europejskich na niemie-
ckim rynku wydawniczym w okresie 1914–1918 jest
nie tylko fakt, że poprzednie antologie literatury 
polskiej ukazały się w 1904 roku, a na kolejną trzeba 
było czekać do roku 1923, ale również inna interesu-
jąca z punktu widzenia literackiego transferu koin-
cydencja. Friedrich Markus Huebner – dziennikarz,
pisarz, tłumacz, a jednocześnie pracownik niemie-
ckiej administracji okupacyjnej w Belgii, współpra-
cujący z lipskim wydawcą Antonem Kippenbergiem
przy projekcie wydawanej podczas wojny „serii fl a-
mandzkiej” wydawnictwa Insel – wzorował się mia-
nowicie na polskiej antologii, pracując nad własnym
wyborem tekstów literatury belgijskiej23. Antologia 
Guttriego stanowiła tym samym swoisty wzorzec
prezentacji mniejszych literatur narodowych z tere-
nów okupowanych przez państwa centralne.

W przypadku literatury z Polski niemiecka „ko-
niunktura recepcji” posiadała dodatkowo własną 
logikę i była w dużej mierze ukierunkowana nie tyle
na autorów polskojęzycznych, ile raczej na budzą-
cych o wiele większe zainteresowanie piszących

22 A. Guttry, Polen. Ein Novellenbuch, München 1917.

W wydawnictwie Georga Müllera w tym samym roku ukazała się

również antologia Von polnischen Juden. Novellen und
Skizzen, pod redakcją i w przekładzie Stefanii Strizek.

23 Friedrich Markus Huebner do Antona Kippenberga, 13.7.1917,

50/82,4, Goethe- und Schiller-Archiv, Weimar. F.M. Huebner,

Flämisches Novellenbuch, Leipzig 1918.
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w jidysz autorów żydowskich. Fakt ten można by 
nieopacznie przypisać dość czytelnym, choć po-
zornym, motywacjom politycznym. Żydzi bowiem 
stanowili dla Niemiec i Austro-Węgier najważniej-
szą transnarodową grupę identyfi kującą się, choć 
w różnym stopniu, z kulturą niemiecką. Po wybu-
chu wojny zdawali oni sobie sprawę, że wystąpienie 
państw centralnych przeciwko Rosji było dla Ży-
dów tożsame z likwidacją opresyjnego wobec nich 
reżimu; decyzja pozostałych państw zachodnich 
o wstąpieniu do koalicji z Rosją sprawiła, że dotych-
czasowe sympatie żydowskie zostały skierowane ku 
cesarskim Niemcom. Max Bodenheimer, wieloletni 
przewodniczący Syjonistycznego Stowarzyszenia 
Niemieckiego, już w sierpniu 1914 roku zainicjował 
powstanie Niemieckiego Komitetu do spraw  Oswo-
bodzenia Żydów Wschodnich. Jego współpracow-
nik, Adolf Friedemann, pisał w konserwatywnym 
piśmie „Süddeutsche Monatshefte”, że sześć milio-
nów Żydów zamieszkujących obszar carskiej Rosji 
może „odegrać pionierską rolę dla niemieckiej do-
minacji na Wschodzie, być nośnikami niemieckich 
wartości kulturowych oraz wyświadczyć nieoce-
nioną przysługę niemieckiemu handlowi”24. Z kolei 
Davis Tritsch, założyciel jednego z najważniejszych 
czasopism poświęconych Żydom wschodnim „Ost 
und West”, poświęcił kwestii „wspólnoty języka 
i interesów” Żydów i Niemców sześćdziesięciostro-
nicowe opracowanie poparte licznymi badaniami 
ilościowymi. Podkreślał w nim znaczenie diaspory 
żydowskiej dla obecności i witalności języka nie-
mieckiego na świecie, co w obliczu antyniemieckiej 
propagandy miało odgrywać niepoślednią rolę. „Ży-
dzi z całego świata stanowią niemal w dziewięciu 
dziesiątych niemieckojęzyczną wspólnotę”, pisał 
Tritsch, włączając tym samym jidysz, z czysto sta-
tystycznego punktu widzenia, do rozważań na temat 
potencjału języka niemieckiego. „Stanowi to nie-
zwykłą korzyść dla wszystkich niemieckich dążeń, 

24 A. Friedemann, Die Bedeutung der Ostjuden für Deutschland, 

„Süddeutsche Monatshefte” 13 (5.02.1916), s. 680, cyt. za: 

P. Pulzer, Der Erste Weltkrieg, [w:] M.A. Meyer (red.), Deutsch-
Jüdische Geschichte in der Neuzeit, t. 3, München 1997, 

s. 364.

szczególnie za granicą”25. Niemiecka i austriacka 
akcja propagandowa przeciwko carskiemu reżimowi
we wschodniej Europie, dotycząca licznej diaspory 
żydowskiej, zmagającej się na tym obszarze z silnym
antysemityzmem, należała do nielicznych udanych
działań, które miały rzeczywisty wpływ na europej-
ską opinię publiczną. Jednak choć w zarządzanym
przez Ericha Ludendorff a (po wojnie jednego z na-
czelnych niemieckich antysemitów) okręgu Ober-
-Ost jidysz został uznany za język administracyjny,
to wsparcie dla autonomicznych dążeń wschodnich
Żydów nie wyszło poza owe czysto symboliczne ge-
sty. W gruncie rzeczy próba pozyskania kulturowe-
go i gospodarczego potencjału Żydów wschodnich
(do czego Niemcy były niemalże predestynowane)
zakończyła się niepowodzeniem26.

Podczas gdy polityczni publicyści za pomocą sta-
tystycznych sztuczek ( jak przywoływany powyżej
Tritsch) czy organizacyjnych manifestów (komi-
tet Bodenheimera) włączali Żydów wschodnich
do kultury niemieckiej, to wydawcy i krytycy li-
teraccy zaliczali zamieszkujących tereny polskie
i piszących w jidysz autorów żydowskich niemal
automatycznie do obszaru literatury polskiej. Ta-
kie inkluzywne podejście do powstającej na te-
renach polskich literatury jidysz oraz literatury 
hebrajskiej jako – jak czytamy we współczesnych
opracowaniach poświęconych literaturze polskiej
– „części piśmiennictwa polskiego z racji pokre-
wieństwa tematów, postaci, krajobrazów, odwo-
łań do tych samych wydarzeń historycznych” oraz
„matrycy kulturowej samych autorów”27 daje się
odczytać zarówno z treści zamieszczanych przez
wydawców na łamach „Börsenblatt” anonsów,

25 D. Tritsch, Juden und Deutschen. Eine Sprach- und
Interessengemeinschaft, Wien 1915, s. 5.

26 F. Trommler, Kulturmacht ohne Kompass, op. cit., s. 257, 258.
27 L. Quercioli Mincer, Literatura jidysz i żydowsko-polska, 

[w:] L. Marinelli (red.), Historia literatury polskiej, przekł.

M. Woźniak, Wrocław 2009, s. 437. Trzeba jednocześnie 

zaznaczyć, że inkluzywna deklaracja autorki rozdziału nie

przekłada się na koncepcję całego tomu. Jego rozpisany na

14 rozdziałów chronologiczny układ, opisujący historię literatury

polskiej od początku jej dziejów do progu XXI wieku, nie integruje

pisarzy żydowskich w poszczególnych podrozdziałach 

tematycznych, lecz rezerwuje dla nich osobne miejsce na samym

końcu monografii (ibidem, s. 433–461). 
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jak i ocen krytyków. I tak wydana jeszcze przed
wybuchem wojny w berlińskim wydawnictwie
Wilhelma Borngräbera powieść Szaloma Asza 
Ameryka28 została określona w reklamie zamiesz-
czonej na okładce „Börsenblatt” emfatycznym
mianem das Polenbuch!. Absolutnym bestsell-
erem okazała się zredagowana przez Shemuela 
Yosefa Agnona i Ahrona Eliasberga i wielokrotnie
anonsowana antologia Buch von den polnischen 
Juden (Księga polskich Żydów)29, która ukazała się
również w taniej, przeznaczonej dla wojska edycji
(Feldausgabe(( ). Otto Zoff  poddał ocenie w artykule e
Literatur aus Polen (Literatura z Polski), opubliko-
wanym w specjalnym poświęconym Polsce nume-
rze czasopisma społeczno-kulturalnego „Wieland”,
zarówno antologię Guttriego, jak i zbiór Agnona 
i Eliasberga, traktując obie książki jako reprezenta-
cje różnych nurtów tej samej literatury narodowej.
Podczas gdy prezentowani przez Guttriego polsko-
języczni autorzy mieli być „naznaczeni i zniewoleni
losem swojego narodu”, a przez to również „ślepi na 
teraźniejszość”, to twórczość „wschodniożydow-
skich pisarzy, których karmi ta sama ziemia” zosta-
ła przedstawiona jako terra incognita30. Sądy war-
tościujące nie pozostawiały jednak wątpliwości co
do jakości nieznanej wcześniej niemieckiemu kry-
tykowi literatury: „Rozbiory Polski mogły wywrzeć
na nich wpływ jedynie w ograniczonym stopniu, nie
stały się jednak nigdy ich osobistą sprawą. Dlatego
też brakuje u nich płaczliwego trzymania się trady-
cji. Ich teraźniejszość jest nadzwyczaj teraźniejsza,
rozpacz jest u nich prawdziwie rozpaczliwa. Two-
rzona przez nich sztuka nie jest tradycyjna, oparta 
na XIX-wiecznych konwencjach, ona wciąż czer-
pie z dnia dzisiejszego”31. Powyższa kategoryzacja 
literatury żydowskiej z terenów polskich wycho-
dzi poza wciąż jeszcze żywą „polskocentryczną”
(w etnicznym rozumieniu) perspektywę historycz-
noliteracką. 

28 S. Asch, Amerika, Berlin 1911.
29 S.Y. Agnon, A. Eliasberg, Das Buch von den polnischen Juden,

Berlin 1916.
30 O. Zoff, Literatur aus Polen, „Wieland” 3/1916, s. 20.
31 Ibidem.

Zainteresowanie literaturą polską oraz szeroko po-
jętą „literaturą faktu” o tematyce polskiej w okresie
pierwszej wojny światowej manifestowało się rów-
nież w heteronomicznym polu niemieckiej pro-
pagandy kulturowej. I tak na przykład berlińskie
ministerstwo spraw zagranicznych zleciło nabycie
100 egzemplarzy Die Befreiung Polens und das Na-
tionalitätenprinzip bei den Zentralmächten und bei 
der Entente (Wyzwolenie Polski a samostanowienie
narodów w rozumieniu państw centralnych oraz
Ententy, 1917), autorstwa gruzińskiego historyka 
Micheila Zereteliego, celem jego rozpowszechnie-
nia na terenie neutralnej Szwajcarii. W opinii zlece-
niodawców szczególnie wartościowe było posłowie,
w którym autor „dosyć wyraźnie wskazuje na fakt,
że zwycięstwo Ententy będzie oznaczać umocnie-
nie niewolnictwa we wszystkich krajach sojuszu,
gnębienie austriackich Słowian oraz nieuniknioną 
destrukcję państw bałkańskich”32.

Przykładem logistycznych uwarunkowań transferu
literatury polskiej w latach 1914–1918 są perypetie
niemieckiego przekładu Chłopów Władysława Sta-
nisława Reymonta autorstwa Jana Pawła Kaczkow-
skiego33. Ryzykowna decyzja jeńskiego wydawcy 
Eugena Diederichsa o tłumaczeniu monumental-
nego eposu chłopskiego okazała się zrazu fi nansową 
porażką. Mimo rozesłania 300 kompletów dzieła 
do potencjalnych recenzentów, w pierwszym roku
od ukazania się przekładu sprzedaż zatrzymała się
na 93 egzemplarzach. Wydawca zdecydował się na 
nietypowy krok i w 1913 roku wystosował pisemną 
Skargę do publiczności, w której oskarżał krytyków 
o intelektualne lenistwo i niedocenianie tego „arcy-
dzieła literatury światowej”34. W 1916 roku sprzedaż 
pierwszego nakładu przekroczyła 5 tysięcy. Jednak-
że bardziej niż efektowna publicystycznie skarga 
wydawcy przysłużyło się temu z pewnością ofi cjalne
stanowisko niemieckiego sztabu generalnego, który 

32 Zentralstelle für Auslandsdienst, Allgemeine Kulturpropaganda,

niedatowana notatka, R901/71265, Bundesarchiv, Berlin-

-Lichterfelde.
33 W.S. Reymont, Die polnischen Bauern, przekł. J.P. Ardeschah, 

Jena 1912.
34 E. Diederichs, Beschwerde für das Publikum, [w:] idem, 

Selbstzeugnisse und Briefe von Zeitgenossen, Düsseldorf –

Köln 1967, s. 53.
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w momencie wybuchu wojny dostrzegł w Chłopach
doskonałe wprowadzenie do życia i zwyczajów pol-
skiej ludności wiejskiej. Sztab nabył znaczną liczbę 
egzemplarzy książki i zalecił ją jako lekturę obo-
wiązkową dla członków komendantury administru-
jącej terenami polskimi35. Możliwym pośrednikiem 
owej transakcji z pogranicza transferu literackie-
go, propagandy kulturowej i zagranicznej polityki 
kulturalnej mógł być długoletni współpracownik 
Eugena Diederichsa oraz tłumacz fl amandzkiego 
eposu Charles’a de Costera, Friedrich von Oppeln-
-Bronikowski, który na fali powszechnej mobilizacji 
został powołany w sierpniu 1914 roku do sztabu ge-
neralnego armii niemieckiej, gdzie służył w randze 
rotmistrza do grudnia 1918 roku36. Z zachowanej 
korespondencji wynika, że marszałek Paul von Hin-
denburg niejednokrotnie liczył się z jego zdaniem 
przy wyborze i zakupie literatury dla stacjonującego 
na froncie wojska37.

Na tym nie kończy się jednak owa paradoksal-
na historia literackiego transferu w warunkach 
toczącej się wojny. Część zakupionego nakładu 
bowiem trafiła do obozów jenieckich, gdzie z tłu-
maczeniem Jana Pawła Kaczkowskiego zapoznał 
się pochodzący z Alzacji anglista i wykładowca 
literatury francuskiej na uniwersytecie w Chica-
go Franck-Louis Schoell (1889–1982). Powieść 
wywarła na nim tak duże wrażenie, że postano-
wił nauczyć się języka polskiego, aby przełożyć 
Reymonta z oryginału38. Wydany w 1925 roku 
mistrzowski przekład Chłopów został wyróżnio-
ny przez Akademię Francuską nagrodą imienia 
Henriego Langloisa. W ten sposób światowy kon-
flikt włączył Reymontowską powieść do systemu 
literatury światowej.

35 G. Schulz, Im ersten Jahr wurden 93 Exemplare verkauft, 
„Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel” 63/1975, s. 1027.

36  Zastępca Sztabu Generalnego Armii Niemieckiej do rotmistrza 

von Oppeln-Bronikowskiego, 23.12.1918, A: Oppeln-

-Bronikowski, HS.2002.0054.00433, Deutsches Literaturarchiv, 

Marbach am Neckar (dalej jako DLA).
37 Główny Dowódca Frontu Wschodniego, marszałek polny Paul 

von Hindenburg (kwatera główna) do rotmistrza Friedricha von

Oppeln-Bronikowskiego, 6.07.1916, A: Oppeln-Bronikowski,

HS.2002.0054.00433, DLA.
38 Jan Paweł Kaczkowski do Eugena Diederichsa, 17.05.1925,

A: Diederichs, HS.1995.0002, DLA.

5. 
Powyższe rozważania sytuują znaczenie kon-
fl iktu sprzed 100 lat dla kultury polskiej w nieco
innej perspektywie. Pierwsza wojna światowa,
oglądana z perspektywy dość wyjątkowej polityki
kulturalnej państw centralnych oraz możliwości
transferu kultury i literatury polskiej przez (w 
owym czasie największy na świecie) niemiecki
rynek książki, staje się z kulturoznawczego/lite-
raturoznawczego punktu widzenia dość istotnym
wydarzeniem. Wielka Wojna stanowiła szczególny 
okres dla proliferacji kultury polskiej. Podczas gdy 
propagandowe działania na obszarze generalnego
gubernatorstwa oraz Ober-Ost trudno uznać za 
bezinteresowny gest uznania polskiej tożsamości
kulturowej, to ich wymiar i zasięg (szczególnie
dla konsolidacji polskojęzycznej elity, jak w przy-
padku otwarcia polskojęzycznego Uniwersytetu
Warszawskiego) często bywają w niedostatecz-
nym stopniu dostrzegane. Z kolei transfer polskiej
literatury na niemiecki rynek książki – analogicz-
ny do transferu literatury z Belgii oraz innych kra-
jów objętych działaniami wojennymi – miał w du-
żym stopniu charakter autonomiczny; tu i ówdzie
( jak w przypadku niemieckiego przekładu Rey-
montowskich Chłopów) był on wspierany przezw
wojskowe i cywilne instancje odpowiedzialne za 
propagandę kulturową, jednak w większości wa-
runkowany był autentycznym zainteresowaniem
wydawców i czytelników. Wojna lat 1914–1918,
choć na świecie od lat intensywnie badana, zasłu-
guje więc w Polsce na szczególną uwagę również
ze względu na jej mniej znane oblicze: rolę swoi-
stego katalizatora, jaką odegrała w transferze pol-
skiej kultury za granicę.             |
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