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koñcowych � ten, w którym autor zalicza Norwida do prekursorów modernizmu, w szcze-
gólno�ci do symboliczno-intelektualnego nurtu tego pr¹du.

Mieczys³aw Inglot
(Uniwersytet Wroc³awski �
University of Wroc³aw)

A b s t r a c t
The text reviews Wies³aw Rzoñca�s book, in which the author convincingly proves the thesis

that Norwid belonged to the third generation of Polish romantic poets, after the subsequent imitators
of inspired poets. In the light of the reviewer�s opinion, the thesis is fully validated with facts. It can
thus be concluded that the hundred years dispute over the forms of Norwid�s presence in Polish
romanticism is satisfactorily settled in the book in question.

R ü d i g e r  S a f r a n s k i, ROMANTIK. EINE DEUTSCHE AFFÄRE. München
2007. Carl Hanser Verlag, ss. 416.

W jêzyku niemieckim wyraz �Affäre� ma kilka znaczeñ. Wielki s³ownik polsko-nie-
miecki / niemiecko-polski wydawnictwa Langenscheidt 1 podaje dwa: �afera� oraz �romans�.
�Affäre� mo¿na jeszcze u¿yæ w zwi¹zku frazeologicznym �sich aus der Affäre ziehen�,
czyli tyle co �wyj�æ z opresji�. Duden Deutsches Universalwörterbuch odnotowuje trzy
znaczenia � �unangenehme Angelegenheit; peinlicher, skandalöser (Vor-, Zwischen)fall�
(�nieprzyjemna sytuacja, skandaliczne, wstydliwe wydarzenie�), �Liebschaft, Verhältnis�,
czyli �romans� (z kwalifikatorem �veraltet� � �przestarza³e�), i w niemczy�nie potocznej:
�Sache, Angelegenheit� � �sprawa, rzecz� 2.

W jakim kontek�cie autor Romantik. Eine deutsche Affäre chcia³ umie�ciæ roman-
tyzm, nadaj¹c swojej rozprawie ten tytu³? Zapewne mia³ na my�li niemiecki romans z ro-
mantyzmem � tak bowiem rozumie owo sformu³owanie niemiecki czytelnik. Wydaje siê, ¿e
w³a�nie takie t³umaczenie pasowa³oby te¿ najlepiej do badanej przez Safranskiego epoki.
Skoro autorzy s³ownika opatrzyli to znaczenie kwalifikatorem �przestarza³e� � okre�lenie
�Affäre� dobrze wspó³gra z opisem XIX-wiecznej rzeczywisto�ci, nadaje tematowi pewn¹
aurê starodawno�ci, przyprósza niemiecki romantyzm kurzem, pozwala (czytelnikowi) ten
kurz zetrzeæ i odkryæ romantyzm na nowo. Z �romantycznym� kontekstem harmonizuje
równie¿ zestawienie romansu i romantyzmu, wyobra¿enie o romansuj¹cym romantyzmie,
o czasie rozszala³ych emocji, namiêtno�ci, uczuciowej skrajno�ci i przesady. Jednak pozo-
sta³e s³ownikowe znaczenia wyrazu �Affäre� a¿ kusz¹ dodatkow¹ interpretacj¹ tytu³u i pod-
tytu³u ksi¹¿ki Safranskiego. Czy w polskim przek³adzie winny one brzmieæ: �Romantyzm.
Niemiecki romans�? A mo¿e: �Romantyzm. Opresja Niemców [z romantyzmem]�? Czy
te¿ w koñcu: �Romantyzm. Skandal [poznawczy] Niemców�. Czytelnik oczekuje od auto-
ra rozwi¹zania tej translatorskiej i poniek¹d interpretacyjnej zagadki w tek�cie rozprawy.

O autorze

Dla krytyków nie jest zaskoczeniem, ¿e Safranski skoncentrowa³ siê w³a�nie na ro-
mantyzmie. Mo¿na by³o to przewidzieæ i tak naprawdê w³a�nie takiej � zbieraj¹cej do-
tychczasowe przemy�lenia, refleksje, badania � pracy brakowa³o w dorobku pisarza. War-
to tu nadmieniæ, ¿e zainteresowanie szeroko pojêtym romantyzmem daje siê odczytaæ choæby

1 Wielki s³ownik polsko-niemiecki / niemiecko-polski. Berlin�München 2005, s. 702�703.
2 Duden. Deutsches Universalwörterbuch. Mannheim 2001, s. 105�106. W najnowszym, szós-

tym wydaniu s³ownika nie opatruje siê ju¿ �Affäre� w znaczeniu �romans� kwalifikatorem �przesta-
rza³e� � zob. Duden. Deutsches Universalwörterbuch. Mannheim 2007, s. 111.
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3 R. S a f r a n s k i: E. T. A. Hoffmann. Das Leben eines skeptischen Phantasten. München
1984; Ein Meister aus Deutschland. Heidegger und seine Zeit. München 1994; Nietzsche. Biografia
my�li. Prze³. D. S t r o i ñ s k a. Pos³owie Z. K u d e r o w i c z. Warszawa 2003; Friedrich Schiller
oder Die Erfindung des Deutschen Idealismus. München 2004.

4 C. G e y e r, Ein bisschen Romantik gibt es nicht. �Frankfurter Allgemeine Zeitung� 2007,
nr z 8 IX (dodatek �Bilder und Zeiten�, s. Z5).

5 R. S a f r a n s k i, Schopenhauer. Dzikie czasy filozofii. Biografia. Prze³. M. F a l k o w s k i.
Pos³owie M. J a n i o n. Warszawa 2008.

6 R. S a f r a n s k i: Wieviel Freiheit braucht der Mensch? Über das Denkbare und Lebbare.
München 1990; Z³o. Dramat wolno�ci. Prze³. I. K a n i a. Warszawa 1999.

7 M. J a n i o n, Zmierzch paradygmatu. W: �Czy bêdziesz wiedzia³, co prze¿y³e��. Warszawa
1996.

z tytu³ów innych jego publikacji, po�wiêconych Ernstowi Theodorowi Amadeusowi Hoff-
mannowi, Martinowi Heideggerowi, Friedrichowi Nietzschemu oraz Friedrichowi Schille-
rowi 3. Niektórzy recenzenci szukaj¹ �róde³ owej fascynacji Safranskiego w jego biografii,
interpretuj¹c j¹ dowolnie: �Ksi¹¿ka Safranskiego o romantyzmie ukazuje czytelnikowi,
sk¹d autor czerpie inspiracjê � swoj¹ biografi¹ potwierdza on bowiem, ¿e chce jeszcze
nadal mieæ wszystko przed, a nie ju¿ za sob¹� 4.

Safrañski porzuci³ karierê uniwersyteck¹ germanisty i filozofa, od po³owy lat osiem-
dziesi¹tych XX wieku ¿yje i pracuje jako pisarz w Berlinie. Widzowie niemieckiej stacji
ZDF znaj¹ go z telewizyjnego programu �Philosophisches Quartet�, którego jest wspó³go-
spodarzem (z Peterem Sloterdijkiem). Jako filozof i pisarz sta³ siê s³awny po wydaniu
biografii Arthura Schopenhauera 5 i Martina Heideggera, które zosta³y przet³umaczone na
10 jêzyków i nale¿¹ dzisiaj do kanonu wiedzy o ¿yciu tych my�licieli. Popularno�æ przy-
nios³y mu te¿ filozoficzne rozwa¿ania o naturze cz³owieka, o wolno�ci, o z³u 6 oraz g³o�na
ksi¹¿ka Schiller oder Die Erfindung des Deutschen Idealismus, nagrodzona na Targach
Ksi¹¿ki w Lipsku. Safranski wielokrotnie by³ honorowany za swój literacki i naukowy
dorobek � ostatnimi wrêczonymi mu wyró¿nieniami by³y nagroda literacka dziennika �Die
Welt� oraz nagroda im. Friedricha Hölderlina miasta Bad Homburg.

O ksi¹¿ce

W odautorskiej przedmowie Safranski formu³uje za³o¿one cele: �W tej ksi¹¿ce chodzi
o romantyzm i o romantyczno�æ�, a dalej rozwija swoj¹ my�l: �Romantyzm jest nazw¹
epoki. Romantyczno�æ jest pewnym stanem ducha, który nie jest zawê¿ony do romanty-
zmu jako epoki. Romantyczno�æ znalaz³a swój pe³ny wyraz w romantyzmie, ale nie zosta-
³a zamkniêta w granicach chronologicznych epoki; romantyczno�æ trwa do dzi�� (s. 12).

Teza ta przypomina z pewno�ci¹ polskiemu czytelnikowi rozwa¿ania Marii Janion
o romantyzmie i jego koñcu 7, poszukiwanie przez ni¹ �ladów paradygmatu romantyczne-
go we wspó³czesno�ci, odkrywanie ró¿nych sposobów jego odczytania. Wszak, jak stwier-
dzi³a badaczka, romantyzm przez ponad 200 lat kszta³towa³ to¿samo�æ Polaków, raz po raz
wywiera³ wp³yw na ich ocenê wspó³czesno�ci, historii, tradycji. Podobnie jak Janion po-
stêpuje autor recenzowanej ksi¹¿ki, �ledz¹c �¿ycie romantyzmu po romantyzmie�. Safran-
ski nie tylko opisuje uwarunkowania polityczne i socjalne epoki, ³¹czy w¹tki filozoficzne
z obserwacjami literaturoznawczymi oraz publicystycznymi, ale tak¿e próbuje dociec kil-
ku kwestii: czy romantyczno�æ by³a w³a�ciwa Martinowi Heideggerowi, Heinrichowi Hei-
nemu, Thomasowi Mannowi, Karlowi Marxowi, Friedrichowi Nietzschemu i Richardowi
Wagnerowi? Czy narodowy socjalizm by³ ruchem romantycznym? Jaki by³ stosunek Theo-
dora Adorna do romantyzmu? Czy rewolucja 1968 roku mia³a pod³o¿e romantyczne?

Aby móc odpowiedzieæ na postawione sobie w przedmowie pytania, Safranski szuka
definicji nie tyle romantyzmu, co w³a�nie romantyczno�ci, i znajduje j¹ u Novalisa: �Na-
daj¹c rzeczom pospolitym wy¿szy sens, zwyk³ym � tajemniczy wygl¹d, znanym � god-
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no�æ rzeczy nieznanych, skoñczonym � pozór nieskoñczono�ci, romantyzujê je� 8. Uzna-
j¹c ow¹ definicjê za kompletn¹ i dobrze pasuj¹c¹ do tez postawionych w rozprawie, Sa-
franski d¹¿y jednak do stworzenia swojej. W tym celu przypomina g³ówne za³o¿enia i po-
stulaty romantyzmu, zastanawia siê nad �ród³ami romantycznej filozofii, tropi �lady jej
przemian. Jako filozof i badacz kultury zwraca szczególn¹ uwagê na �cis³y zwi¹zek ro-
mantyzmu i religii, który pozwala mu na sformu³owanie w³asnej definicji romantyzmu:
�Romantyzm jest, oprócz tego, czym jeszcze jest, równie¿ kontynuacj¹ religii za pomoc¹
�rodków estetycznych�. Wed³ug Safranskiego ta blisko�æ religii da³a romantyzmowi si³ê,
by przeprowadziæ radykaln¹ zmianê systemu warto�ci, by czciæ wszystko, co fantastyczne
i tajemnicze (s. 13).

Postawiona w przedmowie rozprawy teza o istnieniu dwóch pojêæ bezpo�rednio od-
nosz¹cych siê do romantyzmu znajduje potwierdzenie w strukturze publikacji Safranskie-
go. Romantik. Eine deutsche Affäre sk³ada siê bowiem z dwu czê�ci, a raczej ksi¹g. W 11
rozdzia³ach nale¿¹cych do ksiêgi pierwszej Romantik (Romantyzm), autor przyjmuje sta-
nowisko badacza literatury i kultury romantyzmu, rozumianego jako epoka. W licz¹cej
7 rozdzia³ów ksiêdze drugiej, zatytu³owanej Das Romantische (Romantyczno�æ), czytel-
nik poznaje dalsze dzieje �paradygmatu romantycznego� 9, bêd¹ce jednocze�nie specy-
ficzn¹ histori¹ recepcji niemieckiego romantyzmu � jego przezwyciê¿enia, krytyki, po-
wrotów do za³o¿eñ jego estetyki, przewarto�ciowañ i nowych odkryæ. Kolejne stacje tej
postromantycznej podró¿y po dziejach literatury, filozofii, mentalno�ci wyznaczaj¹ g³o�ne
i wa¿ne nie tylko dla niemieckiej kultury nazwiska: Heine, Marx, Wagner, Nietzsche, Ril-
ke, Mann, Heidegger, Adorno. Wêdrówkê koñczy Safranski analiz¹ atmosfery wydarzeñ
studenckich rewolt z 1968 roku i rozwa¿aniami na temat fatalnych skutków przenikania
romantyczno�ci i romantycznego ducha do strefy polityki.

Trzeba zauwa¿yæ, ¿e Safranski romansuje wy³¹cznie z niemieckim romantyzmem,
pomijaj¹c jego recepcjê w Europie, angielskich prekursorów, romantyzm francuski, nie
wspominaj¹c te¿ oczywi�cie o specyfice nurtu polskiego, rosyjskiego czy czeskiego. Ten
brak pozosta³ych romantyzmów, ignorowanie ich wp³ywu na kulturê niemieck¹ i opisy-
wanie niemieckiego romantyzmu w izolacji wobec innych tradycji oraz uwzglêdnianie
w analizie tylko filozofii, literatury i muzyki (m.in. Wagner), a pominiêcie np. malarstwa,
bêd¹ g³ównymi zarzutami krytyki wobec publikacji Safranskiego.

Pocz¹tkowo wydaje siê, ¿e proponowana przez Safranskiego koncepcja jest nowator-
ska i atrakcyjna szczególnie dla czytelnika, który nie orientuje siê dobrze w dziejach kul-
tury niemieckiej. Ciekawi pomys³ i postawiona teza, zainteresowanie budzi sam fakt po-
szukiwania romantyczno�ci w historii kultury tak zdominowanej przez klasykê weimar-
sk¹ i jej bo¿yszcza � Goethego i Schillera. W trakcie lektury zachwyca metoda ³¹czenia
analizy filozoficznych nurtów epoki z konkretnymi wydarzeniami, polegaj¹ca na wybie-
raniu konkretnych, jednostkowych i � zdawa³oby siê � nieistotnych ciekawostek z ¿ycia
osobowo�ci epoki: Johanna Gottfrieda Herdera, Heinricha von Kleista, Johanna Wolfgan-
ga Goethego, i budowaniu wokó³ nich narracji o epoce, formu³owaniu na podstawie ana-
liz fragmentów biografii s¹dów o ca³ym XIX wieku. Jednak oczekiwania czytelnicze, tak
sprawnie rozbudzone przez Safranskiego w pocz¹tkowych rozdzia³ach ksi¹¿ki, nie zostaj¹
spe³nione. Sw¹ opowie�æ o niemieckim romantyzmie i jego wp³ywie na czasy pó�niejsze
autor koñczy nieco powierzchownymi, powtarzanymi wielokrotnie, ogólnymi refleksjami
na temat uwik³añ romantyzmu w politykê oraz pytaniami o aktualno�æ romantyzmu i ro-
mantyczno�ci w epoce nam wspó³czesnej. Zdania zamykaj¹ce wywód Safranskiego wska-
zuj¹ i dookre�laj¹ w³a�ciwie g³ówn¹ tezê, która, postawiona na pocz¹tku ksi¹¿ki, jest kon-
sekwentnie udowadniana we wszystkich 18 rozdzia³ach: �Romantyzm przemin¹³ jako epoka,

8 N o v a l i s, Poetycyzmy, nr 105. W zb.: Pisma teoretyczne niemieckich romantyków. Wybra³
i oprac. T. N a m o w i c z. Wroc³aw 2000, s. 113 (prze³. J. P r o k o p i u k). BN II 246.

9 Termin wprowadzony przez J a n i o n  (op. cit.).
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ale romantyczno�æ jako pewna forma �wiadomo�ci pozosta³a! [...] Romantyczno�æ przy-
nale¿y do ¿ywej kultury, ale romantyczna polityka jest niebezpieczna. Dla romantyzmu,
który jest kontynuacj¹ religii za pomoc¹ �rodków estetycznych, w³a�ciwe jest to, co w³a-
�ciwe jest te¿ religii: ta musi opieraæ siê pokusie siêgania po w³adzê polityczn¹. »Fantazja
do w³adzy« � to jednak nie jest dobry pomys³� (s. 393). Ten �romans� Safranskiego przy-
pomina zatem bardziej romansid³o, w którym wszystko jest od pocz¹tku jasne � teza, pro-
tagoni�ci, elementy i przebieg akcji, efekt koñcowy, wnioski. Mimo to siêgamy po nie raz
po raz, ciekawi autorskiego zamys³u i jego realizacji.

Romantik. Eine deutsche Affäre zaczyna siê od relacji z morskiej podró¿y Herdera
w 1776 roku. Autor ksi¹¿ki widzi w tej ¿egludze symboliczny pocz¹tek ca³ego ruchu ro-
mantycznego i jednocze�nie piêkn¹ metaforê romantyzmu, rozumianego jako wyprawa
w nieznane, odkrywaj¹ca nowe �wiaty � �wiat �ja� i �wiat przodków, mitów, przesz³o�ci
narodu. Zwi¹zek morza i romantyzmu nie jest przypadkowy i ma swoje uzasadnienie. Wy-
starczy w tym miejscu przywo³aæ trafne uwagi Józefa Bachórza, który analizuje motywy
akwatyczne w literaturze romantycznej, podkre�laj¹c, ¿e to w³a�nie jej przypad³o w udzia-
le odnalezienie wielo�ci poetyckich sensów morza: �Romantyczne marzenia o morzach
³¹cz¹ siê z têsknot¹ za prze¿yciem wznios³o�ci natury autentycznej i za nieskoñczono�ci¹,
za doznaniem potêgi bytu, za przybli¿eniem siê ku tajemnicy wieczno�ci w�ród »¿ywio³u«
bezkresnego, niezg³êbionego, którego wspania³o�ci nic na ziemi zrównaæ nie zdo³a� 10.

Bachórz twierdzi, ¿e nowy stosunek romantyków do mórz wywodzi³ siê z sentymen-
talizmu, który przewarto�ciowa³ dotychczasowe rozumienie natury i kultury, odkry³ bu-
dz¹ce grozê zak¹tki i dostarczy³ nowych rozwi¹zañ w zakresie opisu szczegó³ów 11. Ro-
mantyzm przekszta³ci³ jednoznaczn¹ o�wieceniow¹ alegoriê morza w migotliwy symbol �
morze wzbudza³o równocze�nie zachwyt i przera¿enie, przyci¹ga³o i odpycha³o zarazem.
Istotn¹ rolê w morskiej metaforyce doby romantyzmu odgrywa³a burza, która zw³aszcza
w literaturze polskiej zyskiwa³a czêsto polityczne wyk³adnie 12.

Do romantycznego motywu burzy jako tumultu, chaosu, symbolu nieokie³znanych si³
i nieograniczonych mo¿liwo�ci, radykalnego przeciwieñstwa spokoju i porz¹dku nawi¹-
zuje te¿ Safranski w swojej rozprawie. Wed³ug niego tak¹ burzê, jak¹ by³ sam romantyzm,
wywo³a³ Herder. Analizuj¹c jego notatki w dzienniku z podró¿y, Safranski dochodzi do
wniosku, ¿e wra¿enia z morskiej wyprawy przywiod³y Herdera do sformu³owania prze-
my�leñ, które mo¿na by sprowadziæ do stwierdzenia: �Alles ist Geschichte� (s. 23). �Wszyst-
ko jest histori¹�, wszystko ma swoj¹ historiê � teza ta skutkowa³a nowym spojrzeniem na
rozwój natury, kultury, cywilizacji cz³owieka, jednostki w spo³eczeñstwie i samego spo³e-
czeñstwa w�ród innych spo³eczeñstw. W³a�nie w tych Herderowskich zapiskach Safranski
znajduje idee, które zainspiruj¹ romantyków: rozwa¿ania o indywidualizmie i geniuszu,
odmienne ni¿ dotychczas rozumienie rozwoju historii, docenianie kulturowych zdobyczy
spo³eczeñstw prymitywnych, ewolucjê warto�ci i norm, próby nowego definiowania natu-
ry. Herder wywo³a³ burzê, która przerodzi³a siê najpierw w literacki �Sturm und Drang�,
potem w ogarniaj¹cy wszystkie dziedziny ¿ycia romantyzm.

W morskiej podró¿y Herdera i w sformu³owanych przez niego tezach Safranski widzi
pocz¹tek ca³ego ruchu, w nich upatruje impulsy, które potem o¿ywi¹ wyobra�niê Achima
von Arnima, Ernsta Theodora Amadeusa Hoffmanna, Novalisa, braci Augusta Wihelma
i Friedricha Schleglów oraz Ludwiga Tiecka. W³a�nie tu zaczyna siê, jak okre�la Safranski
za Herderem, to �Schaukeln der Dinge im Strom der Zeit�, czyli �dryfowanie rzeczy w stru-
mieniu czasu� (s. 28), tu ma swe �ród³o romantyczny ferment. Ten sentyment do morza, do

10 J. B a c h ó r z, Akwatyczne motywy: jezioro, rzeka, morze. Has³o w: S³ownik literatury pol-
skiej XIX wieku. Red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa. Wroc³aw 2002, s. 9.

11 Zob. J. B a c h ó r z, �Z³¹czyæ siê z burz¹...� Tuzin studiów i szkiców o romantycznych wy-
obra¿eniach morza i egzotyki. Gdañsk 2005, s. 8.

12 Ibidem, s. 15 n.
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marynarki odziedzicz¹ w skarla³ej postaci potomkowie romantyków � Safranski zwraca
uwagê na kultywowanie morskich tradycji w Niemczech przed pierwsz¹ wojn¹ �wiatow¹.
Zdaniem autora rozprawy jest to �wiadectwo przyswojenia sobie przez mieszczañstwo
postulatów romantycznych � taki romantyzm na filistersk¹ miarê. Z wielkich idei o odkry-
waniu siebie i �wiata w trakcie morskiej podro¿y, z marzeñ o nieznanych l¹dach i krajach
zostaje jedynie zbiór rekwizytów: przechowywane w zakamarkach szaf ¿eglarskie gad¿e-
ty, mundurki marynarskie dla dzieci i plakietki z datami najwa¿niejszych morskich bitew.
Ale zanim ten w³a�ciwy romantyzm zostanie przepuszczony przez mieszczañskie sito,
stanie siê ruchem ogólnoniemieckim, który w koñcu XVIII i na pocz¹tku XIX wieku zgro-
madzi wokó³ siebie najwa¿niejsze talenty literackie epoki.

Za swoiste �odkrycie� Safranskiego trzeba uznaæ akcentowanie zwi¹zków romantyzmu
niemieckiego z polityk¹. W�ród polskich polonistów przyjê³o siê mniemanie, ¿e romantyzm
niemiecki jest stricte estetyczny, a sfera polityki nie pasuje doñ w ogóle, nie pojawia siê
w warstwie fabularnej. S³owem, niemiecki romantyzm polityczny, krytyczny, agresywny,
zaanga¿owany � nie istnieje. Zapewne � nie odgrywa on tak du¿ej roli jak w literaturze
polskiej. Nie znajdziemy przecie¿ niemieckiego odpowiednika Mickiewiczowskich Dzia-
dów. Ale nie nale¿y zapominaæ, ¿e rozkwit romantyzmu w Niemczech przypada na lata po-
litycznego fermentu, spo³ecznych i pañstwowych przemian, na okres wojen, powstañ, utar-
czek, których g³ównym bohaterem negatywnym by³ Napoleon Bonaparte. Literatura zaan-
ga¿owana w walkê przeciwko niemu powstawa³a, choæ obecnie jest przewa¿nie przez
historyków literatury traktowana marginalnie, opatrywana deprecjonuj¹cymi j¹ kwalifikato-
rami i epitetami: u¿ytkowa, okoliczno�ciowa, nieciekawa pod wzglêdem zarówno formy,
jak i tre�ci, sztampowa, kiczowata, raczej publicystyka ni¿ literatura... Równie¿ badacze zaj-
muj¹cy siê recepcj¹ romantyzmu w Niemczech czêsto nie pamiêtaj¹ o tym aspekcie ruchu
romantycznego lub zaledwie o nim napomykaj¹ 13. Safranski niejako przywraca godno�æ tej
literaturze, wyliczaj¹c jej twórców, akcentuj¹c ich polityczne zaanga¿owanie. Co wiêcej,
stawia pytanie: czy literatura romantyzmu w Niemczech faktycznie zachowywa³a apoli-
tyczno�æ? A mo¿e by³a to polityka uprawiana nie wprost? Bo jak inaczej okre�liæ starania
wszystkich romantyków o stworzenie mitów �politycznych�, zainteresowanie szukaniem
germañskich prakorzeni? Na pytanie, czy �niebieski kwiat� romantyzmu niemieckiego by³
przypiêty do wojskowego munduru, odpowiada Safranski twierdz¹co 14.

Autor recenzowanej ksi¹¿ki jest gor¹cym przeciwnikiem ³¹czenia romantyzmu i poli-
tyki, a raczej romantyzowania polityki. Jak wynika z jego analiz �¿ycia romantyzmu po
romantyzmie�, takie zabiegi mia³y w historii Niemiec zawsze negatywne skutki. Przy czym
chodzi mu nie o romantyzm polityczny i jego interpretacje, ale o upolitycznianie romanty-
zmu � wybieranie z jego za³o¿eñ tych postulatów, które dostarcza³yby legitymizacji dla
panuj¹cej w³adzy. Przyk³adów instrumentalizacji tradycji romantycznej pisarz-filozof znaj-
duje w dziejach Niemiec do�æ. Omawiaj¹c odrodzenie siê popularno�ci romantyzmu przed
pierwsz¹ wojn¹ �wiatow¹, zwraca uwagê na specyficzny historyzm, który � pozbawiony
ju¿ romantycznej refleksji historiozoficznej � sta³ siê tylko groteskowym zbiorem rekwi-
zytów. Ju¿ nie �mieszne, ale tragiczne by³o wykorzystanie romantyzmu przez nazizm.
Safranski wnikliwie t³umaczy czytelnikowi, sk¹d wziê³o siê zainteresowanie narodowych
socjalistów niemieckim romantyzmem i jak poradzili oni sobie z brakiem w nim tego, na
czym tak im bardzo zale¿a³o: idei wodzostwa i rasistowskich odcieni w pojêciu narodu.
Instrumentalizacji podlega³ te¿ romantyzm w wyk³adni Heideggera. Safranski, analizuj¹c
przyczyny sympatii tego filozofa do narodowych socjalistów, wskazuje na �romantyzowa-

13 Zob. Deutsche Literaturgeschichte. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Stuttgart 2001. �
T. N a m o w i c z, Romantyzm. W zb.: Polacy i Niemcy. Historia � kultura � polityka. Red. A. Lawa-
ty, H. Or³owski. Poznañ 2003.

14 O zwi¹zkach niemieckiego romantyzmu z polityk¹ Safranski pisze szerzej w rozdziale dzie-
wi¹tym swojej rozprawy.



259RECENZJE

nie� przez niego rzeczywisto�ci. Los Heideggera jest wed³ug autora rozprawy przyk³adem
zgubnego wp³ywu romantycznego sposobu my�lenia na politykê (zob. s. 364).

G³osy recenzentów i komentatorów

Ksi¹¿ka Romantik. Eine deutsche Affäre by³a szeroko omawiana w prasie codziennej
� w tym w najwa¿niejszych dziennikach niemieckich. G³osy komentatorów mo¿na po-
dzieliæ na dwie grupy: w pierwszej znale�liby siê zdeklarowani entuzja�ci Safranskiego
i jego publikacji, a w drugiej � mo¿e nie przeciwnicy, ale sceptyczni obserwatorzy, którzy
oczekiwali, ¿e kolejne dzie³o Safranskiego bêdzie nie tyle filozoficznym kompendium
romantyzmu, co po prostu rzeteln¹ i rzeczow¹ monografi¹, nowym spojrzeniem na nie-
miecki romantyzm. St¹d rozczarowanie recenzentów z drugiej grupy, które zosta³o wyra-
¿one przez jednego z nich w swoistej interpretacji podtytu³u ksi¹¿ki: �Romantyzm jest
niemieckim romansem. Ju¿ to zdanie zdradza tezê: tu chodzi o dziki, namiêtny, ale czaso-
wo ograniczony zwi¹zek, a nie o stabilne ma³¿eñstwo. Przy koñcu ksi¹¿ki Safranskiego
trzeba powiedzieæ w duchu autora: jakie to szczê�cie, ¿e to ma³¿eñstwo nie zosta³o zawar-
te. Romantyzm jest sexy, ale nie jest godnym zaufania partnerem na ¿ycie� 15.

Autor tej recenzji, chc¹c zapewne os³abiæ nieco krytycyzm i sarkazm uwag, opatrzy³
sw¹ wypowied� o rozprawie Safranskiego wiele mówi¹cym nag³ówkiem: �Romantyzm
nie ¿yje. Ale to nie Safranski go zamordowa³. Jego ksi¹¿ka wystawia romantyzmowi tylko
�wiadectwo zgonu� 16.

Jak prezentuje siê rozprawa Safranskiego na tle niemieckiego stanu badañ nad roman-
tyzmem? Recenzenci formu³uj¹ sporo zarzutów. Chodzi tu przede wszystkim o przedsta-
wienie i interpretacjê romantyzmu tylko jako niemieckiego fenomenu, tak jakby Safranski
nie chcia³ pamiêtaæ o prekursorskiej roli pisarzy angielskich, o wp³ywie romantyzmu na
literatury �rodkowo- i wschodnioeuropejskie oraz na literaturê francusk¹. Krytykuje siê
równie¿ �pisanie pod publiczno�æ�, skutkuj¹ce nadmiernym uproszczeniem i zwi¹za-
n¹ z tym powierzchowno�ci¹ niektórych, szczególnie koñcz¹cych wywód, uwag i obser-
wacji. Jeden z recenzentów nazywa Romantik. Eine deutsche Affäre wprost �ksi¹¿k¹
skrojon¹ na mieszczañsk¹ miarê� � przystêpn¹, ³atw¹ w lekturze, bardziej eseistyczn¹ ni¿
naukow¹, bêd¹c¹ swoistym romansid³em o romantyzmie, a nie analityczn¹ monografi¹ 17.

Publikacja Safranskiego stanowi przy tym jednak dowód zainteresowania romantyz-
mem w spo³eczeñstwie niemieckim. W Polsce by³oby to chyba nie do pomy�lenia, lecz
w Niemczech marginalne miejsce romantyzmu w dysputach o narodowych tradycjach jest
raczej regu³¹ � co wynika z dzia³ania kilku czynników. Po pierwsze, nie romantyzm, ale
klasyka weimarska stanowi kulturotwórczy fenomen, który od XVIII wieku wywiera de-
cyduj¹cy wp³yw na niemieck¹ kulturê; to Goethego, a nie Brentanê czy Kleista nazywa
siê najwiêkszym niemieckim pisarzem i my�licielem epoki 18. Po wtóre, na romantyzmie
zaci¹¿y³a jego negatywna recepcja w Niemczech w XX wieku. Win¹ za sukces polity-
ki Hitlera i tragediê drugiej wojny �wiatowej obarczano w³a�nie romantyzm i romantycz-
ny sposób widzenia �wiata. �Die Innerlichkeit als Irrweg der deutschen Kultur�, czyli
�zwrot ku wnêtrzu jako z³a droga niemieckiej kultury� � w takim wszak duchu ocenia³
romantyzm Thomas Mann 19. Isaiah Berlin i Eric Vögelin interpretowali romantyzm i jego

15 E. R a t h g e b, Die Romantik ist tot. �Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung� 2007,
nr z 2 IX, s. 27.

16 Ibidem.
17 Zob. G e y e r, loc. cit.
18 O ró¿nicach miêdzy romantyzmem polskim a niemieckim pisa³ N a m o w i c z  (op. cit.).
19 Wiêcej o roli romantyzmu w kulturze niemieckiej i o pojêciu �Innerlichkeit� zob. Th. M a n n,

Deutschland und die Deutschen. W: Essays. Hrsg. H. K u r z k e, S. S t a c h o r s k i. T. 5. Frankfurt
am Main 1996.
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postulaty jako �duchow¹� zapowied� piek³a stworzonego przez nazizm; wed³ug nich ro-
mantyzm przekona³ Niemców o absolutnej wy¿szo�ci twórczej woli jednostki nad ka¿-
dym obiektywnym porz¹dkiem 20. Owo �duchowe rozpasanie� (s. 349) doprowadzi³o na-
ród do tragedii. Inne zarzuty (m.in. dekadentyzm, obskurantyzm) wysuwali przeciw ro-
mantyzmowi badacze lewicowi, np. Georg Lukács i przedstawiciele socjalistycznej
germanistyki rodem z NRD 21. Romantyzm by³ dla nich synonimem reakcji, zastoju, walki
z postêpem.

Safranskiego zajmuj¹, z jednej strony, problemy recepcji, tj. odpowied� na pytanie,
jak w kolejnych fazach historii kultury niemieckiej mówiono i pisano o romantyzmie,
a z drugiej strony � równie¿ samo tropienie romantycznych motywów, sposobu my�lenia
i odczuwania poszczególnych twórców i my�licieli. Tu dokonuje autor subiektywnych
wyborów, decyduj¹c siê na analizê m.in. poromantycznego �romantyzmu� Rainera Marii
Rilkego, Stefana Georgego, Thomasa Manna, Hermanna Hessego oraz Ernsta Jüngera.

Choæ w przedmowie Safranski bardzo stara³ siê logicznie uzasadniæ tak¹, a nie inn¹
kompozycjê swojej rozprawy, nie da siê nie zauwa¿yæ, ¿e z du¿o wiêkszym zaanga¿owa-
niem i pasj¹ snuje opowie�æ o romantyzmie ni¿ o romantyczno�ci. Ksiêga druga, z wyj¹t-
kiem fragmentów po�wiêconych Wagnerowi, Schopenhauerowi i Nietzschemu, wydaje
siê zbiorem do�æ przypadkowych artyku³ów, w których Safranski na si³ê poszukuje ro-
mantyczno�ci. W ksiêdze pierwszej autor zaprasza czytelnika na romantyczny spacer, pod-
czas którego mo¿na przygl¹daæ siê do woli landszaftom Eichendorfa, daæ siê porwaæ Schle-
gelowskiej pasji antyku, pos³uchaæ wyk³adów Fichtego i Schellinga, podyskutowaæ z No-
valisem o warto�ci sztuki i odkryæ tajemnicz¹ moc ironii romantycznej. Safranski omawiaj¹c
i interpretuj¹c poszczególne romantyczne dzie³a, zachêca do ich lektury. Tym samym
tworzy w³asny kanon, w którym znajd¹ siê takie, po czê�ci zapomniane dzi� pozycje, jak
William Lovell i Franz Sternbalds Wanderungen Tiecka, Christenheit oder Europa Nova-
lisa czy poezja Hölderlina i dramaty Kleista. Wiele uwagi po�wiêca równie¿ Goethemu
oraz Schillerowi i ich stosunkowi do ówczesnej sytuacji politycznej, jak te¿ do samego
romantyzmu.

Mimo wielu zastrze¿eñ, jakie mo¿na by wysun¹æ pod adresem Safranskiego i jego
najnowszej publikacji, trzeba przyznaæ autorowi bezsprzecznie, ¿e ten �romans o roman-
tyzmie� czyta siê jednym tchem. To, co zorientowanym w tej tematyce odbiorcom mo¿e
siê wydaæ powtarzaniem znanych fraz, wywa¿aniem otwartych drzwi, dla tych, którzy
o romantyzmie niemieckim wiedz¹ niewiele, bêdzie fascynuj¹c¹ i pe³n¹ odkryæ podró¿¹,
³¹cz¹c¹ wszystkie w¹tki: literackie, biograficzne, filozoficzne, historyczne i polityczne.

Katarzyna Ró¿añska
(Christian-Albrechts-Universität zu Kiel �
Christian Albrecht University in Kiel)

A b s t r a c t
The text analyses Rüdiger Safranski�s monograph on romanticism and its significance to

German culture. The reviewer evaluates the usability of Safranski�s thesis on the existence of two
terms related to romanticism: romanticism as an epoch in literary history (�die Romantik�) and the
romantic � a form of awareness present also nowadays (�das Romantische�). The text discusses
German criticism reactions to Safranski�s monograph and its position against the state of research on
romanticism in Germany.

20 Safranski przywo³uje te s¹dy w siedemnastym rozdziale swojej rozprawy � zob. s. 348 n.
21 Zob. G. H o f f m e i s t e r, Forschungsgeschichte. W zb.: Romantik-Handbuch. Hrsg.

H. S c h a n z e. Tübingen 1994.


