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Roman Dziergwa 

 

 

Przywracanie utraconej pamięci.  

Literatura niemieckojęzyczna w Południowej Wielkopolsce a Leo Hirsch 

 

Literatura Południowej Wielkopolski jako fenomen historyczno-literacki 

regionu nie była nigdy specjalnym obiektem badań i nie doczekała się 

dotychczas monografii, jednak przez wiele lat zdążyły ukazać się godne uwagi 

pozycje („ostrowska” seria Witolda Banacha oraz opracowany przez niego tom 

Po niemiecku o Ostrowie), cykl artykułów prasowych Jarosława Biernaczyka, 

Wojciech Bąk i jego twórczość w Ostrowie, nowa monografia Stanisława 

Czernika Wiesława Przybyły, nowe tablice pamiątkowe w Ostrzeszowie, 

ostrzeszowskie pisma „Okolica Poetów” i „Chudy Literat”, Jadwiga Żylińska i 

edycje jej książek w Ostrzeszowie i Ostrowie, o znaczących aspiracjach tej 

literatury świadczy dobitnie przyznanie nagrody literackiej Nike dla 

pochodzącemu z Siedlikowa k. Ostrzeszowa Marianowi Pilotowi w r. 2011, w 

międzyczasie ukazały się reedycje literatury wspomnieniowej oraz monografie – 

w tym np. reprinty książek ks. Michała Perlińskiego, ostrowskiej księgi 

adresowej, w końcu wartościowa książka Mirosława Łapy o losach kępińskich 

Żydów itd.), 

Po przystąpieniu naszego kraju do Unii Europejskiej znacznie wzrosło 

zainteresowanie literaturą tworzoną w języku niemieckim przez żyjących tutaj w 

przeszłości Niemców, Żydów a także częściowo publikujących w języku 

niemieckim Polaków: dzięki: Internetowi, swobodzie podróży, przyjazdom 

potomków mniejszości i próbom ich reintegracji, działalności bibliotek i 

fundacji, towarzystw regionalnych, osób prywatnych, umowom o współpracy 

partnerskiej z miastami niemieckimi, badaniom genealogicznym i naukowym 

(prace magisterskie i doktoraty). Zaczęto wydawać czasopisma i literaturę 

regionalną poświęconą wielokulturowej historii regionu, organizować wystawy i 
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spotkania, sesje naukowe, umieszczać tablice pamiątkowe, niewątpliwie 

sprzyjała temu pozytywnemu zjawisku popularyzacyjna i kulturotwórcza 

działalność telewizji Proart i radia SUD na naszym terenie. 

          Można było teraz w znacznie większym niż kiedyś stopniu przystąpić do 

upowszechnienia wiedzy o wielonarodowym i wielokulturowym charakterze 

regionu, jakkolwiek pogląd ten był kiedyś aktywnie zwalczany przez władze 

komunistyczne, doszło do odbudowy wspólnego dziedzictwa kulturowego i 

świadectw kultury materialnej (synagogi w Ostrowie, może kiedyś dojdzie do 

tego w odniesieniu do Kępna, wież ciśnień w Ostrzeszowie i Kępnie). W 

ostatnim roku zrewitalizowano, na początek dla ruchu towarowego, historyczną 

linię kolejową Oleśnica-Syców-Kępno, po której mogą znów jeździć pociągi 

specjalne.  

Zwiększył się znacząco szacunek i respekt dla osiągnięć ludności 

niemieckiej i żydowskiej, jednak odbywa się to z pewnymi oporami, ponieważ 

we wzajemnych stosunkach króluje ciągle jeszcze stereotypowe myślenie i 

resentymenty będące już wcale nie konsekwencją zaborów, lecz skutkiem 

ideologii nazistowskiej i komunistycznej, II wojny światowej, masowych 

egzekucji i wysiedleń ludności polskiej a potem wypędzenia Niemców z tych 

terenów i tzw. repatriacji polskiej ludności z kresów wschodnich. Jednak jest 

wiele przykładów na to, że udało się doprowadzić do daleko posuniętej 

reintegracji społecznej, powrotu do stron ojczystych, czy nawet restytucji 

świadomości kulturowej. 

 

Leo Hirsch 

  

Już pierwsza, opublikowana w tym wydaniu powieść Leo Hirscha o 

silnym zabarwieniu autobiograficznym Lampion (1928) opisywała 

światopoglądowo-polityczne próby odnalezienia własnej tożsamości przez 

protagonistę – mieszkańca Ostrowa, wschodniego Żyda - Lampiona.  Lampion 
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spotyka się zarówno w mieście rodzinnym Ostrowie jak i na obczyźnie – w 

Monachium nawet wśród żydowskiej części ludności z całkowitym brakiem 

zainteresowania wydarzeniami na ówczesnym wschodzie Niemiec. Gdy podczas 

wspólnej wieczerzy szabasowej z zarządem gminy żydowskiej w Monachium  

jego starania o uświadomienie ówczesnej sytuacji nie doprowadzają jednak do 

oczekiwanej deklaracji solidarności ze wschodnimi współwyznawcami, Po 

spotkaniu w żydowskiej gminie w Monachium Lampion nagle wstaje i opuszcza 

budynek wypowiadając znamienne słowa „Jestem polskim Żydem!”. 

W powieści Hirscha główny bohater wraca po przeżyciach monachijskich 

jeszcze raz na krótko do niegdysiejszych stron ojczystych i traci tam na pewien 

czas swoją młodą ukochaną upokorzony przez polskiego oficera. Wciągnięty do 

epicentrum pogromu, w tumulcie antysemickiego zgromadzenia w Ostrowie 

zrozpaczony student wchodzi na mównicę i wygłasza „kazanie” o śmierci Boga 

i bezsensowności ludzkiej egzystencji.  

Literacka postać stworzona przez Hirscha – Lampion dokonuje w tym 

pragnieniu zmiany społecznej tego, co sam autor przeżył już we wczesnych 

latach dwudziestych: chodzi tutaj o intelektualne oddzielenie się od 

ortodoksyjno-żydowskiego domu rodzinnego i duchowy zwrot w stronę 

socjalizmu o zabarwieniu anarchistycznym.  

Jizchak Arjei Leo Hirsch urodził się w w Ostrowie, wówczas pruskim 

miasteczku niedaleko Poznania. przy obecnej ulicy Kaliskiej 6 i wzrastał jako 

najstarszy syn kupca towarów kolonialnych Hermanna Hirscha i jego żony 

Berthy Hirsch z domu Selka w ortodoksyjnej  żydowskiej rodzinie. Tam 

uczęszczał również do gimnazjum. Opisana przez Hirscha jako „brzydka, 

brudna, bez własnego oblicza i rozległa” miejscowość w powiecie 

odolanowskim wskutek kolejnych zaborów Polski stawała się często zabawką w 

rękach wielkich mocarstw politycznych, a przez długi czas była regionem 

pogranicza prusko-rosyjskiego, w którym spotykała się ze sobą ludność 

narodowości polskiej, niemieckiej i żydowskiej.  
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Z kolei przedrukowane w latach 1934/35 w czasopiśmie Der Morgen 

opowiadanie An der Grenze [Przy granicy]1 – to osadzona w środowisku Żydów 

wschodnich historia młodości późniejszego dziennikarza i rewolucjonisty 

Michaela Boskina z nigdy nie  opublikowanego rękopisu powieści Illusion 

[Iluzja].2   

Hirsch  opisuje w przychylny, a nawet łaskawie dobrotliwy sposób życie 

codzienne gminy żydowskiej w Ostrowie, której czołowi przedstawiciele nie 

przywiązują specjalnej wagi do ortodoksyjnej wiary ojców, a swoją religię 

traktują dość utylitarnie i pragmatycznie. Jednak w biedniejszych i 

wielodzietnych rodzinach żydowskich starano się pielęgnować zwyczaje i pieśni 

religijne, zwłaszcza w okresie szabasu. 

 Żyjące na obszarze pogranicza lokalne społeczeństwo było – co nie 

powinno dziwić – wieloreligijne i wielokulturowe, w końcu obydwie granice – 

ta z Rosją, a także granica Prowincji, a później także później w okresie 

międzywojennym ta pomiędzy Polską i Niemcami, znajdowały się w niewielkiej 

odległości zaledwie kilkunastu kilometrów. Świadczył o tym choćby ciekawie 

opisany przez Hirscha charakterystyczny dla pogranicza przekrój 

narodowościowy klasy ostrowskiego gimnazjum:”3. 

 Protagonista opowiadania Michael Boskin pojawia się w mieście w zgoła 

nieoczekiwany i niespodziewany sposób: Gdy ojciec pyta najstarszego w 

rodzinie Kiwi, co było na lekcjach w gimnazjum Hosea, tenże opowiada o 

nowym koledze, o którym nic nie wiadomo oprócz tego, że przybył „z tamtej 

strony”, a więc rosyjskiej strony granicy. Nawet gdy się go spytać, rzadko 

zabiera głos, jednak swoje szkolne zadania wykonuje poprawnie. Dowiadujemy 

się, że żostał odnaleziony w nadzwyczajnych okolicznościach bez przytomności, 

 
1 Leo Hirsch: An der Grenze. Ein Romanfragment.  (1934/1935.). W: Der Morgen. Monatsschrift der deutschen 

Juden. Berlin. Abdruck-Beginn: Nov.1934, 10. Jg. H. 8, s. 352–359; Schluss: Mai 1935, 11. Jg., H.2, s.. 68–73 
2  Por. Leo Baeck Institute: MS 191, AR 5864. Cytat wg Kerstin Schoor, tamże. 
3  „Z przodu w pierwszej ławce siedział syn rektora, mały łobuz, obok niego podobni do siebie jak dwie krople 

wody bliźniacy Barabaszowie, w drugiej ławce synowie niemieckich urzędników, w trzeciej kilku polskich 

synów szlachty, a wśród nich Hosea, nazywany „małym”, chociaż był najstarszym z dwunastu dzieci rodziny 

Kiwi, potem polscy wychowankowie konwiktu, Niemcy i pozostali Żydzi. Tamże. 
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przewieziony przez granicę (zaborów) i poddany kuracji w szpitalu niemieckim, 

jednak ciągle jeszcze porusza się o kulach. Co prawda otrzymuje stypendium, 

jednak nawet w nadzwyczaj skromnym pensjonacie, w którym jest ulokowany, 

radzi sobie z trudnoscią. Rozmowa kończy się podjętą przez matkę decyzją o 

przygarnięciu ocalonego w cudowny sposób znajdy. Później okazuje się, że 

pochodzi z Opatówka pod Kaliszem, małego miasteczka w zaborze rosyjskim.  

 W opowiadaniu doniosłą rolę odgrywa opis ostrowskiej synagogi i 

wzmianka o rzekomym „kwiatowym” cudzie, który jednak wkrótce w zabawny 

sposób zostaje zdemaskowany (z ukradzionego przez przypadkowego złodzieja 

worka fasoli wysypały się przypadkowo nasiona, które następnie zakwitły). 

Opis synagogi pojawia się jeszcze w końcowej części opowiadania, po 

tym jak po sprzeczce domowej Boskin podejmuje nagłą decyzję o pośpiesznym 

wyjeździe wieczornym pociągiem do Berlina, „gdy czerwonawo-zielony blask 

przedwieczornego nieba oblewał jeszcze ulice małego pogranicznego 

miasteczka swoim czarodziejskim promieniem, gdy ostatnie promienie 

obniżającego się słońca złociły jeszcze miedzianą patynę kopuły synagogi, pod 

którą kantor Kiwi w białym płaszczu do modlitw pełnił swoją służbę kantora”4. 

Końcowa scena opowiadania rozgrywa się na miejscowym dworcu kolejowym: 

”Jeszcze pan zdąży, proszę kupić bilet w pociągu. I już Boskin przeleciał jak 

strzała przez przepust na peronie i wskoczył do pociągu, który właśnie sapiąc i 

wypuszczając kłęby dymu ruszał w drogę. Był sam w przedziale, bez tchu, bez 

bagażu, bez płaszcza i bez kapelusza. Usiadł, aby zaraz powstać. Otworzył 

okno, aby jak najgłębiej wchłonąć do środka miasteczko swoimi oczami. 

Przyszedł konduktor, na bilet starczyło pieniędzy. Miasteczko robiło się coraz 

mniejsze.”5  

Należy stwierdzić, że w porównaniu z rękopisem niepublikowanej Iluzji 

w opowiadaniu z roku 1934 w znacznie większej mierze rozbudowane zostało 

 
4 Tamże. 
5 Tamże. 
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poczucie obcości Boskina wewnątrz wspólnoty żydowskiej oraz wobec 

goszczącej go rodziny Kiwi, jego wewnętrzna rozterka i walka o wiarę oraz 

cechy semickiego i częściowo antysemickiego środowiska, któremu autor 

przeciwstawia tolerancję religijną i ludzką rodziny żydowskiej oraz opisy 

tradycyjnego życia we wspólnocie. Jednak chociaż współżycie mieszkańców 

miasteczka wyznających religię chrześcijańską i żydowską w późniejszym 

opowiadaniu staje się tematem centralnym, to zbudowany na tym założeniu – w 

obliczu ówczesnej sytuacji politycznej zupełnie zrozumiały – konflikt nie jest z 

punktu widzenia narracji centralny6.  

Podobnie jak we wcześniejszej powieści także w późniejszym 

opowiadaniu protagonista ukazany jest w pierwszej linii jako człowiek, a nie 

jako reprezentant religii. Dodatkowo przerysowując poszczególne postacie autor 

formułuje w tej historii pilny apel o tolerancję i człowieczeństwo, który zarówno 

w aspekcie otwartego sprzeciwu przeciw rozwojowi sytuacji politycznej w 

Niemczech jak i w zawartej w nim iluzorycznej nadziei przypominał pierwsze 

przedstawienie Związku Kulturalnego Żydów Niemieckich latem 1933 roku w 

Berlinie. Protestując przeciwko wprowadzeniu otwartej dyktatury w Niemczech 

wystawiono wtedy dramat Nathan der Weise [Nathan Mędrzec], uniwersalny i 

ponadczasowy „hymn” Lessinga na cześć tolerancji7.   

Pisarzowi Leo Hirschowi nie dane było przeżyć totalnej wojny Hitlera, 

jakimś  zbiegiem okoliczności graniczącym niemal z cudem uniknął obozu 

koncentracyjnego i masowej zagłady milionów europejskich Żydów - 

holocaustu. Zmarł wolny w zniewolonym kraju na wątpliwej, głodnej i chłodnej 

wolności - w nazistowskim Berlinie.  

Publikacja dwóch znaczących utworów Leo Hirscha po raz pierwszy w 

języku polskim jest znaczącym krokiem i wkładem w przywracanie utraconej 

pamięci  mieszkańców miasta i regionu. 

 
6  Kerstin Schoor, „„Ale gdybym myślał, że życie, świat, ludzkość oznaczają postęp...” – Dziennikarz i pisarz 

Leo Hirsch (1903 – 1943)”, tamże. 
7 Tamże. 


