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ŚREDNIOWIECZE W OCZACH ROMANTYKÓW NIEMIECKICH 

(W ACKENRODER, NO VALIS, T IEC K  I ARNIM )

Powszechnie wiadomo, jak istotną rolę w kształtow aniu się rom an
tyzmu, zwłaszcza zaś rom antyzm u niemieckiego, odgrywał stosunek do 
średniowiecza. W idealizacji średniowiecza dochodził do głosu protest 
przeciw oświeceniowej idei postępu jak i oświeceniu w ogóle. W prze
szłości średniowiecznej szukano nie tylko ideału społecznego, ale i  wzoru 
artystycznego sięgając zarówmo do pieśni i poematów średniowiecznych 
jak i do scenerii poddanej rom antycznym  zabiegom — owych zamków 
na niedostępnych skałach czy pustelni.

Istnieje Obawa, że dotychczas nie zwracano należytej uwagi na zróż
nicowanie owych wizji średniowiecza u różnych rom antyków nie
mieckich.

W niniejsze] pracy podjęto — w oparciu o analizę kilku utworów 
rom antycznych — próbę zbadania roli średniowiecza w światopoglądzie 
danego autora. Ponadto zadaniem pracy było określenie funkcji śred
niowiecza w w ybranych dziełach. Bliższa analiza wykazuje, że u różnych 
pisarzy — a niekiedy w różnych litworach tego samego rom antyka — 
w ystępują różne wizje średniowiecza.

Z nową w  stosunku do oświecenia oceną średniowiecza spotykamy się 
w literaturze niemieckiej właściwie po raz pierw szy dopiero u Wacken- 
rodera w jego Herzensergiessungen eines kunstliebenden Klosterbruders. 
Jakkolwiek opisuje on żywot pobożnych artystów  nie w średniowieczu, 
ale w odrodzeniu, w szczególności w  XVI w., czyni to tak, jakby żyli oni 
w średniowieczu. Ale właśnie w tym  utworze padają po raz pierwszy 
słowa wymierzone przeciw oświeceniu i klasyce: „Chcecie więc jednak 
potępić średniowiecze, bo inie wznosiło św iątyń jak Grecja”. W ackenro- 
der żąda, aby wreszcie nauczono się rozumieć ■wszelkie czasy i ich k u l
turę, niem niej jednak historiozoficzny sposób myślenia jest mu jesz
cze niemal zupełnie obcy. Spoglądając w przeszłość nie przeczuwa, jak
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Novalis, ¡przyszłości, wczuwa się jedynie w cudze dusze i cudze dzieła 
nie wiążąc z tym zabiegiem nadziei na nowe czasy.

Pogarda dla współczesności i sposobu m yślenia berlińskich wulgar
nych filozofów rodzi u W ackenrodera graniczący z kultem  podziw dla 
sztuki. Dopiero dzięki sztuce pojawia się, jego zdaniem, możliwość odna
lezienia przez człowieka siebie samego, bo tak jak natura dla Boga, tak 
sztuka jest zwierciadłem dla ludzkości. „Sztuka przedstaw ia nam  naj
wyższy szczebel ludzkiej doskonałości. Przyroda mieszcząca się w za
sięgu wzroku śmiertelnego człowieka, jest jak .niedopowiedziana wyrocz
nie padająca z ust bóstwa. Jeśli wolno jednak rozprawiać w ten sposób, 
zatem można zapewne też powiedzieć, że Bóg w podobny sposób patrzy 
na całą przyrodę, lub naw et na cały świat, jak m y na dzieło sztuki”.

W ackenroder nie mówi niczego więcej o sztuce poza tym, że m a ona 
boską naturę. Unika wszelkich bliższych w yjaśnień i broni się przed 
używaniem jakichkolwiek pojęć. Piękno, zdaniem W ackenrodera, to „sło
wo dziwnie osobliwe” (wunderseltsames Wort). Powinno się przeto 
wpierw wynaleźć nowe słowa na określenie każdego zmysłu artystycz
nego, każdego dzieła sztuki, „bo czyż nie zawiera się w każdym z nich 
inny ton, czyż -nie ma w ustro ju  człowieka różnych nerwów dla wyczu
wania poszczególnych dzieł?” Dlatego też nie można używać rozumo
wych pojęć w odniesieniu do sztuki. Wszystko, co się nie mieści w uczu
ciu, jest w ytworem  zła, samo zaś uczucie jest niewyrażalne, niezgłębio
ne. W przeciwieństwie do W inckelmanna W ackenroder .nigdy ,nie potrafił 
przekazać czytelnikowi wrażenia, jakie w yw arły  n a  nim płótna Rafaela 
czy też jakiegoś innego malarza.

Nic też dziwnego, że nieco później W ackenroder w Phantasien über 
die Kunst  daleko bardziej ceni muzykę niż mowę, „która w oszczędny 
sposób um ie tylko w y l i c z a ć  i n a z y w a ć  słow a”, ale nie potrafi 
wyczarować „tajemniczego strum ienia w głębi duszy ludzkiej”, tak  jak 
to czyni muzyka. Dopiero „w zwierciadle tonów  serce ludzkie odnaj
duje siebie; one właśnie uczą nas d o z n a w a n i a  u c z u  ć...”. Tak więc 
W ackenroder prawdziwą sztukę upatru je  w muzyce, k tóra łączy to, co 
rozdzielone, i dzieli to, co złączone. M uzyka zdolna jest poetycznie prze
tworzyć zagubione, zabłąkane w życiu uczucia, zna ona tajem ne przej
ścia wśród tysiąca wrażeń. W muzyce „nieświadomej ani źródeł, ani celu 
swoich przeobrażeń”, bo „zrodzone w niej uczucia wolne są od wszel
kich związków z rzeczywistością”, W ackenroder odnajdywał „sztukę 
idealną, anielskiej czystości”.

Do tych wniosków W ackenroder doszedł jednakże dopiero podczas 
pracy nad swoim ostatnim  utworem. Jego idee estetyczne, k tóre oka
zały się tak istotne dla dalszego rozwoju sztuki rom antycznej, u samego



W ackenrodera stanowią punk t kulm inacyjny. (Warto nawiasowo odno
tować, że zrodziły się one w  opozycji do poglądu reprezentowanego 
przez ojca pisarza, iż należy ze wszystkich sił dążyć do zadośćuczynie
nia wymaganiom życia zgodnie ze zdrowym rozsądkiem). Racjonalistycz
nemu uniwersalizmowi W ackenroder przeciwstawia irracjonalistyczny 
indywidualizm, operując przykładam i z życia znakomitych twórców, 
poetów i artystów.

Na wstępie do Herzensergiessungen  wyjaśnia, że inspiracje twórcze 
nie rodziły się nigdy inaczej, jak pod wpływem niezwykłego, okrytego 
tajemnicą, boskiego natchnienia. Dla zilustrowania te j myśli przytacza 
anegdoty z życia Rafaela, D iirera itp. Co więcej, o ile w  pierwszych 
rozdziałach podkreśla rolę wewnętrznego artystycznego przeżycia tw ór
cy (natchnionego wizją swego dzieła, to w późniejszych partiach utw oru 
poczesne miejsce zajm uje opis życia wielkich twórców pełnego pokory, 
prostoty i głębokiej wiary. Uwieńczeniem tej części jest Die Malerchro
nik, do której odnosi się znana wypowiedź Goethego: „...jakże można 
zgodzić się z konkluzją takiego oto rodzaju: ponieważ niektórzy mnisi 
byli artystam i, wobec tego wszyscy artyści winni 'być mnichami!”, jak 
również Schilderung, uńe die alten deutschen Künstler gelebt haben. 
Znajdujem y tu także opis czasów, w których tw orzył Dürer, k tó ry  przy
pomina swą atm osferą pierwsze strony Christenheit oder Europa: „W ci
szy, pełni spokoju i skromności, nie wdając się w  niepotrzebne rozważa
nia, malowali i nadaw ali kształty  figurom ludzkim, wiernie przekazując 
im taką naturę, jaką dostrzegali w tajem niczym  i cudownym żywym 
oryginale: tak też kształtowali swoje życie słuchając niezawodnych nauk 
religii o życiu w niebiosach. Nie rodziły się w ich um ysłach przewrotne 
pytania, czemu ciało ludzkie jest właśnie tak  a nie inaczej zbudowane, 
nie zastanawiali się w ogóle nad tym, po oo naśladowali je w  sztuce, 
nie pytali, po co istnieje religia, ani po co sami zostali stworzeni i jakie 
jest ich życiowe przeznaczenie. Wszystko przyjm owali bez zastrzeżeń, 
nie dopatrując się w niczym zagadek ani niejasności...”

W podobnej harm onii żyli oczywiście nie tylko artyści, ale wszyscy, 
których światopogląd kształtow ała niewzruszona w iara w Boga i przeko
nanie o przynależności do jednej, w ielkiej ludzkiej rodziny. Artysta nie 
jest więc dla W ackenrodera jedynie istotą cieszącą ,się szczególną łaską 
Boga, ale również członkiem społecznej wspólnoty. Dochodzi tu  do głosu 
irracjonalistyczne rozumienie uniwersalizmu tak charakterystyczne dla 
wizji średniowiecza w utw orach późniejszych romantyków. Ów irracjo- 
nalistyczny charakter wspólnoty chrześcijańskiej miał ustrzec społe
czeństwo średniowieczne od wstrząsów trapiących współczesność. Jak  
więc widzimy, opozycja w stosunku do racjonalizm u prowadzi w konsek
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wencji zarówno do irracjonalistycznego ujęcia jednostki, jak i do po
chwały średniowiecznego irracjonalistycznego uniwersalizmu i wreszcie 
w teorii sztuki do akcentowania pozadyskursywnych elementów zarówno 
w akcie twórczym, jak i w  dziele sztuki.

n o v a l i s  a  Ś r e d n i o w i e c z e

W twórczości Novalisa wizja średniowiecza odgrywa ważną rolę w 
dwóch utworach: Christenheit oder Europa i Heinrich von Ofterdingen.

W Christenheit oder Europa średniowiecze jaw i się jako epoka pełna 
blasku, wiek złoty. Europę zamieszkiwali sami chrześcijanie, a papież 
kierował m ocarstwami europejskimi, jako najwyższy ich zwierzchnik, 
i jednoczył je, choć sam nie posiadał ziemskich dóbr. Prostym  ludziom 
papież zapewniał obronę, służył im pociechą, radą i pomocą, zyskując 
w zamian ich miłość, wdzięczność i przywiązanie. Ludzie wierząc głęboko 
w ingerencję Boga, w moc cudu i znaki daw ane przez cienie zmarłych, 
żyli w największej harmonii, jak niewinne, nieświadome złego dzieci. 
W trosce o zachowanie tej idyllicznej harm onii papież przeciwstawiał się 
stanowczo „zuchwałemu rozrostowi doczesnych insty tucji kosztem świę
tych treści i niewczesnym  a niebezpiecznym odkryciom na polu n au k i” 
(np. tw ierdzeniu, jakoby ziemia była jedynie przem ijającą, nic nie zna
czącą gwiazdą). Nie można bowiem zastąpić „nieskończonej w iary” 
„ograniczoną w swym zasięgu w iedzą”, byłoby to równoznaczne z b ra
kiem „szacunku dla niebiańskiej ojczyzny i jej mieszkańców”.

W izerunek tych „prawdziwie chrześcijańskich czasów” wieńczy No
valis opisem potęgi Rzymu, skarbca całej Europy, Rzymu, w  którym  
książęta składali bogactwa i korony u stóp papieskiego tronu. W ydaje 
się, że Novalis naw iązuje tu  do zdań, od których zaczyna się Christen
heit oder Europa, iż tylko j e d e n  zwierzchnik — papież — skupiał cało
kształt władzy w swoim ręku, n ie  będąc przy tym  posiadaczem ziem
skich dóbr.

Z nastaniem  reform acji kończą się, zdaniem Novalisa, owe wspaniałe 
„prawdziwie katolickie czasy”. Okazało się, że ludzkość nie dojrzała je
szcze do chrześcijańskiej harm onii. Duchowieństwo popadło w pychę 
i gnuśność i utraciło zaufanie i szacunek wiernych. „Rzeczywista hege
monia Rzymu m inęła więc niepostrzeżenie” o wiele wcześniej, nim 
„buntow nicy” protestanccy doprowadzili do „stanu religijnej anarchii”. 
„Jedynie mądre, ale przem ijające posunięcia konserwowały trupa ustro
ju, chroniąc go przed szybkim rozkładem. Zaliczyć tu  trzeba przede 
wszystkim zakaz zawierania małżeństw  przez ludzi duchownego stanu”

1 N ovalis, F ragm en te , w yd. E. K am nitzer^ D resden  1929, s. 728.
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Po tej epoce nastąpiło oświecenie, okres panowania wiedzy i rozumu, 
czasy reform  i rewolucyjnych przemian, których ofiarą padła wiara 
i uczucia religijne. „Nienawiść skierowana początkowo przeciwko jed
nostkom, przeradzała się stopniowo w nienawiść do Biblii, do wiary 
chrześcijańskiej, a wreszcie do samej religii. Co więcej — nienawiść 
religijna rozciągnęła się w sposób n atu ra lny  i bardzo konsekw entny na 
wszelkie przedm ioty entuzjazmu, zaraziła herezją uczucia i fantazję, 
obyczaje i umiłowanie sztuki, przyszłość i przeszłość; z trudem  i mo
zołem umieściła człowieka na  szczycie przyrody żywej i sprawiła, że nie
skończona, twórcza muzyka wszechświata stała się monotonnym stuko
tem  potwornego młyna...” 2 Punktem  kulm inacyjnym  w owym procesie 
była dla Novalisa rewolucja francuska. Jednakże, w przeświadczeniu 
poety, zbliża się już koniec anarchii i nastanie „błogosławiony czas w ie
cznego pokoju, kiedy nowe Jeruzalem  stanie się stolicą św iata” 3.

Czy m am y tu do czynienia z konserw atyw ną utopią? Jürgen K reft 
powątpiewa o tym  w przeświadczeniu, że w dialektycznej metafizyce 
historii u Novalisa dają się wyróżnić trzy  czy naw et cztery utopie, przy 
czym dominuje w nich chiliastyczno-utopijny sposób myślenia 4. Za tezą 
tą miałoby przemawiać, iż nowa, „trzecia epoka” nie ma być rezu lta
tem dotychczasowego rozwoju historii. Powoła ją do życia element poza- 
czasowy — religia i wiara. Nietrudno jednak — wbrew te j argumen
tacji — dostrzec, że Novalis świadomie wyidealizował pierwszą epokę, 
aby stworzyć w ten  sposób pomost między przeszłością i przyszłością. 
„Chrześcijaństwo z n ó w  odżyje — pisał — z n ó w  stanie się płodne, 
z n ó w  zbuduje sobie kościół widzialny ponad granicami państw, przy
garnie na swe łono złaknione dusze i z ochotą pośredniczyć będzie po
między starym i i nowymi św iaty” 5. „Pozostałe części św iata wyczekują 
pojednania Europy i jej zmartwychwstania, by móc się d o  niej przy
łączyć i zdobyć udział w niebiosach” 6. Można zatem stwierdzić, iż Chri
stenheit oder Europa  stanowi w założeniu utopię k o n s e r w a t y w n ą ,  
jakkolwiek oczekiwanie nowych czasów przenika etos ch liastyczny.

Koncepcję średniowiecza zarysowaną w Christenheit oder Europa 
można nazwać „m item  prześwietlonym ” (verklärter Mythos). Jest to 
koncepcja świadomie przeciwstawiona oświeceniowemu ujęciu średnio
wiecza jako czasów mrocznych. Świadczy o tym  między innymi pozytyw
na ocena w iary i ogromna pogarda wobec wiedzy. Zapewne też z tego 
powodu utw ór ten ukazał się w druku dopiero w r. 1826.

2 Tam że, s. 735.
3 Tam że, s. 749.
4 „D eu tsche  V ie rte lja h re ssc h rif t fü r  L ite ra tu rw isse n sc h a f t  u n d  G eistes

g e sch ich te”, Jg . X X X IX , 2, S tu t tg a r t  1965, s. 213—245.
5 Tam że, s. 748.
6 Tam że, s. 748.

Filozofie rom antyczne — 8
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Niemal równolegle z Christenheit oder Europa, 'bo z końcem 1799 ro
ku, powstała powieść Novalisa Heinrich von Ofterdingen. Prace nad 
pierwszą częścią ukończył w  kw ietniu 1800. Akcja powieści nawiązuje do 
faktów historycznych lub zdarzeń prawdopodobnych (Minnesänger 
Afterdingen, Klingsohr, zawody śpiewacze na zamku w  W artburgu, pu
stelnik z rodu Hohenstaufów), mimo to  jednak w powieści brak tego, 
co dziś nazwalibyśmy tłem  historycznym. W m iarę zagłębiania się w tę 
obszerną lekturę czytelnik zapomina coraz bardziej, że akcja powieści 
rozgrywa się w określonej epoce historycznej.

Brak obrazu epoki nie jest przypadkowy, lecz wynika z estetyczno- 
-h !storycznych założeń Novalisa. Wiadomo, że odrzucał on wizję historii, 
k tóra koncentrow ałaby się na  konkretnych, obiektywnych faktach. Wed
ług Novalisa, prawdziwym historykiem  jest tylko ten, kto umie z „dzie
jów tworzyć h istorię”, kto  potrafi tworzyć m ity i przeczuwa w przesz
łości przyszłość, tak  jak to ma miejsce w Christenheit oder Europa i w 
V H ymne an die Nacht. Dlatego dąży on stale do kompleksowego obrazu 
dziejów, do ujęcia h istorii jako dziejów świata, bowiem mit i przeczu
cie nie wywodzą się według Novalisa nigdy z poszczególnych doświad
czeń i z m ateriału  empirycznego, lecz wym agają ponadto wizji poetyc
kiej. Novalis w notatkach powraca nieustannie do subiektywnej strony 
dziejopisarstwa, powtarza, iż historia jest „szczególnym produktem  woli 
i rozum u”, że dziejopis organizuje m ateriał historyczny, że dopiero on 
nadaje kształt faktom  dziejowym. Przedstawienie historii niemożliwe 
więc jest bez historiozoficznego ujęcia dziejów. Kanwą dla rozważań 
historycznych jest wprawdzie zawsze jakieś wydarzenie i w notatkach 
Novalisa znajdziemy wypowiedź: „Wszystko, co należy do historii, w y
wodzi się z fak tu” 7, ale wizja subiektywna przeważa nad obiektywnym  
obrazem. W Heinrich von Ofterdingen  bajka zawiera więcej prawdy niż 
kronikarskie zapiski. Praw dziwa historia rozgrywa się właściwie poza 
czasem, przeto ujęcie historii powinno być filozoficzne, odwoływać się 
do absolutu. Kom entując te refleksje Novalisa Haering pisze: „Ten 
osobliwy, niejednokrotnie napotykany zwrot, iż prawdziwa historia w 
istocie jest pozaczasowa, a przeto w potocznym rozumieniu wręcz ahi- 
storyczna, można zrozumieć jedynie biorąc pod uwagę ideał dialektycz
nej jedności empirycznego konkretu z ogólną ideą tego, co czasowe, i te 
go, oo wieczyste. «Zniesienie» czasu oznacza w rzeczywistości zniesienie 
go jedynie w sensie «zachowania», Novalis bowiem — zgodnie zresztą 
z powszechną konwencją językową — sądzi, że w tym  sensie wszelka 
prawdziwa historia sprowadza się w końcu do «historii idei» i dlatego 
właśnie wszelka historia i wszelki porządek rzeczy rozgrywa się z ko
nieczności poza czasem. Bez nich nie ma historii. Historia, o ile ją dobrze

7 T am że, s. 525.
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rozumiemy, jest napraw dę pozaczasowa, również i w tym  sensie, że 
ostateczność, absolut — jak wiadomo — nie jest już skończony (nie 
mieści się w czasie), lecz przeciwnie, zawiera w sobie czas jako jedną 
z form swej reprezentacji i m anifestacji” 8.

Haering akcentuje tylko j e d n ą  stronę dialektyki Novalisa, jego dą
żenie do abstrakcji. Jednostronność historycznej dialektyki Novalisa 
znajduje szczególnie dobitny wyraz w Christenheit oder Europa. Haering 
nie analizuje jednak treści tego utworu i nie sprawdza, w jakim po
zostaje on stosunku do cytowanych wypowiedzi Novalisa na tem at hi
storii. A tymczasem żadna idea nie „reprezentuje” średniowiecza ani nie 
jest jego „m anifestacją”, natom iast średniowiecze staje się reprezentan
tem  stworzonej uprzednio przez poetę idei chrześcijańskiej harmonii. 
Historyczne średniowiecze nie zostaje więc wyniesione poza czas, 
w św iat idei, lecz na odwrót, pozaczasowa idea wspaniałego, niepodziel
nego chrześcijaństwa zostaje umieszczona w czasie, tj. w okresie wcze
snego średniowiecza.

Tego typu stosunek do historii pozostaje w sprzeczności z modelem 
powieści historycznej sensu stricto. Typowe dla rom antyzm u wątki cu
downości, fantastyczności, przenikanie się gatunków literackich, nad
m ierne akcentowanie przeżyć subiektywnych, wszystko to  jawnie prze
szkadza w artystycznym  odtworzeniu przeszłości. Powieścią historyczną 
będzie dopiero część I Die Kronenwächter  Arnima — jest to jednak ty l
ko epizod w niemieckiej literaturze rom antycznej. Nie w Niemczech, lecz 
w Anglii, w dorobku literackim  W altera Scotta, naradzi się gatunek po
wieści historycznej.

Po przeczytaniu Christenheit oder Europa należałoby się jednak spo
dziewać, że i w Ofterdingen  objawi się ku lt średniowiecza, jako czasów 
jedności i harmonii. Tymczasem w całej powieści jest tylko jedno m iej
sce, gdzie Novalis powiada, iż „Życie na dworze landgrafa, zgodnie 
z daw nym  obyczajem, upływało w  prostocie i spokoju... Ludzie posiadali 
wprawdzie wówczas mniej niż zamożny mieszczanin w 18 wieku, za to 
bardziej dbali o narzędzia i dobytek i mieli je w większej pieczy. Były 
one dla ludzi cenniejsze i bardziej osobliwe. Sama tajem nica natu ry
i powstanie jej form przyciągały już ducha i budziły przeczucia; rzad
ka sztuka przyspasabiania ich (narzędzi), rom antyczne oddalenie, z któ
rego przybywały, i ich święta starożytność, jako że były pieczołowicie 
przechowywane często będąc własnością szeregu pokoleń, rodziły przy
wiązanie do tego milczącego towarzysza życia . . . W d z i ę c z n e  ubóstwo 
zdobiło te czasy przydając im osobliwej, pełnej powagi i niewinności 
prostoty...” 9

8 T. H aering , N o va lis als P hilosoph , S tu t tg a r t  1954.
9 N ovalis, S c h r ifte n ,  t. I, w yd. K lu ck h o h n  i R. Sam uel, S tu t tg a r t  1960, s. 203.
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Słowa o harm onii i romantyczności owych czasów nie odnoszą się je
dnak do wszystkich bohaterów powieści i wszystkich przedstawianych 
w niej sytuacji. K iedy H enryk zwierza się towarzyszącym  mu w pod
róży kupcom, iż ma zamiar poświęcić się z czasem naukowym rozmy
ślaniom, w yrażają oni żal, że jedynie duchowieństwo, a więc stan fak
tycznie oderw any od rzeczywistości, decyduje o sprawach nauki, a tym 
czasem „mężowie zaiste niedoświadczeni są doradcam i dw oru”. W ten 
sposób podział na spraw y „świeckie” i „duchowne” scharakteryzow any 
został w Öfter ding en jako sztuczny i niesprawiedliwy. Natom iast w Chri
stenheit oder Europa operowano wizją średniowiecza, w myśl której ksią
żęta sprawowali władzę pod czujnym  okiem papieża, a prosty lud z ufno
ścią szukał wsparcia u świętych i kapłanów.

Różnice pomiędzy ujęciem średniowiecza w obu utworach ujaw niają 
się wielokrotnie. Pow staje pytanie, skąd ta sprzeczność, skoro pierwsza 
część Ofterdingen  i Europa pow stały niemal równocześnie. Szukając w y
jaśnienia stwierdzić należy na wstępie, że Novalis w Obu utworach 
przedstawił dwie różne epoki, tzn. że w Christenheit oder Europa mowa
0 w c z e s n y m  średniowieczu, kiedy władzę sprawow ała j e d n a  tylko 
zwierzchność, tzn. prawdopodobnie o okresie, gdy kościół katolicki nie 
rozpadł się jeszcze definityw nie na  kościół wschodni i zachodn i10. Nato
m iast w Ofterdingen  mowa o apogeum średniowiecza, tzn. o okresie za
rysowującego się kryzysu chrześcijaństwa i w tym  kontekście przyto
czone powyżej uwagi kupców o  różnicach m iędzy stanem  duchownym
1 świeckim stają się zrozumiałe. O zachwianiu harm onijnej jedności w 
czasach, w  których toczy się akcja powieści, świadczy już jej początek, 
mianowicie opis tęsknoty  Henryka za 'błękitnym kw iatem  i przeświad
czenie o proroczym znaczeniu snu. Jest to niejako w stępny akord zapo
wiadający późniejszy bieg wydarzeń. Postacie pojawiające się w toku 
powieści dążą do uwolnienia się od rzeczywistości. M łodziutki Henryk 
powiada: „Zdaje m i się, że we śnie znajdę obronę przed monotonią i co
dziennością życia, praw dziw y wypoczynek dla ujarzm ionej fan tazji” u . 
Kupcy zaś mówią z podziwem o poecie, który przenosi ich w  świat m a
rzeń: „Potrafi wedle woli zbudzić w nas jakieś tajem ne siły, w słowach 
jego jawi się przed nami cudowny, tajem niczy świat. Jakby z otchłani 
wznoszą się ku nam  daw ne i przyszłe czasy, niezliczone tw arze ludzkie, 
n i e z w y k ł e  kra iny  i przedziwne wydarzenia, 'odrywając nas od zna
nej nam teraźniejszości” 12. Towarzyszy tem u podziw dla przeszłości:

10 S tan o w isk o  podobne  z a jm u je  F. H iebei, N ovalis. Der D ich ter der blauen  
B lu m e, B ern  1951, por. zw łaszcza s. 245. N a to m iast R. S am u el w  Der S t il  des A u f 
sa tzes aDie C h risten h e it oder Europa» vo n  N o va lis  w : S to ffe , F o rm en  u n d  S tr u k tu 
ren, M ünchen  1962, tw ierd z i, że w  C hristen h eit... m ow a o szczy tow ym  o k resie  ś re d 
n iow iecza. P o r. s. 302.

11 N ovalis, S c h r ifte n ,  s. 199.
12 T am że, s. 210.
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„W dawnych czasach więcej w całej naturze było życia i sensu aniżeli 
dziś” 13.

Symboliczna jest też postać górnika — jest on inegacją czasów, w któ
rych żyje. Przytoczmy słowa Henryka: „Większą część życia spędza on 
na samotnej pracy w oderw aniu od ludzi i w ciemnościach. Nie obojęt
nieje na głębokie pozaziemskie sprawy, zachowuje dziecięcą pogodę du
cha, i tak jaw i mu się wszystko w swej najgłębszej istocie i pierwotnej 
cudownej pełni barw. N atura nie chce, by jeden ją posiadał. Przyw ła
szczona staje się trucizną...” 14 Wszystko to świadczy, że średniowiecze 
jest tu charakteryzowane jako epoka, w której zachowały się jeszcze 
siady dawnej harmonii, ,ale która zarazem zmierza już do upadku.

Istniały jednak głębsze przyczyny, dla których Novalis w ybrał tak 
właśnie rozumianą epokę za tło historyczne swej powieści. Aby zrozu
mieć je, przypatrzm y się poglądom Novalisa na przeszłość, teraźniejszość
i przyszłość.

Współczesność Novalis oceniał zdecydowanie negatyw nie. Sąd taki 
wypowiadał w H ymne an du; Nacht (typowy jest zwłaszcza term in krzą
tanina — Geschäftigkeit), a rów nie w yraźne oceny znajdziemy też w 
Christenheit oder Europa i w Ofterdingen, w tym  ostatnim  utworze 
akcja rozgrywa się wprawdzie w epoce odległej od współczesności, autor 
korzysta jednak częstokroć z okazji, by „ponarzekać” na późniejsze 
czasy. Szczególnie znamienna jest pod tym  względem (bajka Klingsohra.

Średniowiecze w Heinrich von Ofterdingen  m a dwa oblicza. Z jed
nej strony były to czasy znacznie lepsze od rzeczywistości osiemnasto
wiecznej; przedm ioty otaczała rom antyczna aura, handel spoczywał 
w rękach wspaniałom yślnych kupców, którym  obca była Wszelka mało
stkowość, nawet ubóstwo miało wdzięk. Nie były to jednak czasy ideal
ne, gdyż ludzie odczuwali zbyt mocno codzienność i monotonię życia. 
Przyroda nie stała już przed n im i otworem. Opisując życie na dworze 
książęcym Novalis podkreśla przede wszystkim ścisły związek ludzi z na
rzędziami, a nie ich in tym ny kontak t z przyrodą. Tylko w snach i w 
m arzeniu odkryw ają oni, że życie było kiedyś inne. Przeżycie to uw al
nia bohaterów powieści od powszedniości, pozwala im poznać inny, 
wspanialszy świat, a zarazem przeczuwać przyszłość w  przeszłości.

Novalis nigdy nie oddzielał czasów przyszłych od minionych. P rzy
szłość jawi się Henrykowi we śnie, którego treścią jest przeszłość; roz
myślania pustelnika nad minioną przeszłością, okazują się „snem o przy
szłości”. Podobnie też pisał Novalis we fragm entach, że „przed powsta
niem  świata istniały już znamiona czasów, k tó re po nim nastąpią” 15

13 Tam że.
14 Tam że, s. 245.
15 N ovalis, F ragm en te , s. 672.
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oraz że ,,w przyszłym świecie wszystko będzie takie, jak w świecie m i
nionym, a przecież inne” ł6. Związek przyszłości z przeszłością u jęty  jest 
w formie symbolicznej w  bajce Klingsohra. Teraźniejszość, zjawisko 
przemijające, obrzydliwe i godne potępienia, rozdziela oba bieguny, gdyż 
rzeczywistość, zdaniem Novalisa, nigdy nie bywa doskonała. „Pospolita 
teraźniejszość łączy przeszłość z przyszłością poprzez ograniczenie. Do
skonała zaś teraźniejszość, to teraźniejszość wyobrażona, upoetyzowana, 
która utożsamia przyszłość i przeszłość łącząc, je w jedno, a mieszanina 
ta jest żywiołem, klim atem  poety” 17. Tak więc ujęcie czasu przez Nova
lisa jest 'triadyczne: na początku jawi się pełna harmoinii, świetlana 
przeszłość, potem racjonalna, skrzętna i monotonna teraźniejszość, po 
której następuje wreszcie nieprzem ijająca, wspaniała, wyniesiona nad 
poziomy przyszłość. Schemat ten nie ulega zmiamom, choć tworzywem 
są dlań różne epoki historyczne. W Hymne an die Nacht złotym wiekiem 
była przeszłość antyczna, która w nowej form ie powraca za sprawą 
Chrystusa. W Christenheit oder Europa św ietlanym  okresem przeszło
ści było wczesne średniowiecze i dopiero nowe chrześcijaństwo winno 
przywrócić jego świetność. W bajce Klingsohra było inim królestwo Ar
tusa, k tóry  dzięki wysiłkom Fabel stać się ma znów królestwem  wiecz
notrwałym.

W Ofterdingen  złoty wiek ludzkości reprezentują „pradzieje”, w któ
rych wszystko miało więcej życia i sensu. Średniowiecze nie jest więc 
pierwszą epoką i dlatego Novalis nie musiał idealizować tego okresu 
w sposób absolutny. Obraz średniowiecza zostaje pozbawiony jedno
znacznego akcentu politycznego, jaki posiadał w Christenheit oder Euro
pa. Na pierw szy plan w  przeżyciu czasu wysunięta jest prawdziwa tę 
sknota za pełniejszą harm onią między ludźmi, między człowiekiem i na
turą, nie chodziło zatem bezpośrednio o stworzenie wizji przyszłości. 
Powieść miała ukazać rozwój młodego Henryka, powstawanie poetyc
kiej indywidualności. W powieści Novalis chciał wyrazić w artystycznej 
formie ulubioną myśl, iż świat inależy rom antycznie przetworzyć. (Myśl 
ta  znajduje wyraz w obu pierwszych bajkach w postaciach górnika i pu
stelnika, w miłości do Zofii, a nade wszystko w postaci Klingsohra i w 
jego przedziwnej bajce).

Bohaterowie Heinrich von Ofterdingen  nie mogą żyć w czasach ide
alnych. Zwichnęłoby to cały zamysł utw oru — nie byłoby powodu 
ulepszać świata, nie byłoby miejsca dla poszukiwania błękitnego kwiatu
i tęsknoty za wybawieniem. Nie były to jednak też czasy chaosu, tzn. 
epoki całkowitej racjonalizacji, w tedy bowiem wszelkie sny i baśnie 
oznaczałyby jedynie negację, ucieczkę od rzeczywistości i nie byłoby

16 Tam że.
17 Tam że.
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możliwe świadome dążenie do realizacji poezji w  życiu. W ydarzenia opi
sane w powieści m ają na celu wychowanie młodego Henryka von Of- 
terdingen, nauczenie go innego spojrzenia na świat. Temu właśnie celowi 
służyć m ają rozmowy z napotykanym i ludźmi, taki jest sens wspólnej 
podróży z kupcami, których podziw dla sztuki w yw arł na Henryku sil
ne wrażenie; taka też jest rola górnika jako postaoi egzemplifikującej 
człowieka romantycznego, czy też pustelnika, z którym  Henryk nieprzy
padkowo styka się po spotkaniu z górnikiem. Idzie bowiem o to, aby 
poznał nie tylko praktycznego, ale również bardziej -uduchowionego ro
mantycznego człowieka. Kiedy po tych doświadczeniach Henryk spotyka 
Klingsohra, zaczyna rozumieć, jak się zostaje p o e t ą ,  to znaczy czło
wiekiem, który potrafi przemienić, rozjaśnić świat, spojrzeć nań w spo
sób romantyczny. Spełnienie tych zadań miało być tem atem  drugiej czę
ści powieści, z której w spuściźnie literackiej przedwcześnie zmarłego 
Novalisa zachowały się jedynie niedokończone fragm enty.

Powracając do przerwanego wątku, możemy stwierdzić, iż w obu 
omawianych utworach Novalisa średniowiecze pełni odmienną funkcję. 
W Ofterdingen  średniowiecze jest tylko „tłem  historycznym ”, natomiast 
w Europa mamy do czynienia z wizją przyszłości, w której obraz śred
niowiecza służy sform ułowaniu ideologicznego celu. Aby cel ten wyda
wał się o s i ą g a l n y ,  Novalis przedstawia przyszłość jako epokę odra
dzającą przeszłość, a więc jako epokę, k tóra — jako swoisty wzór — już 
istniała. Idealizując więc przeszłość, przekształca ją w mit. Jednocześnie, 
aby w ytknięty cel wydawał się godnym dążenia, Novalis potępia współ
czesność, gardzi n ią 13.

Można więc mówić o występowaniu utopii retrospektyw nej u Nova
lisa. Należy jednak czynić to ostrożnie, mając, po pierwsze, na uwadze, 
że Christenheit oder Europa nie jest m anifestem ideologicznym form ułu
jącym  program  działania. Po drugie, należy u Novalisa rozróżniać dwa ro
dzaje utopii: utopię historyzującą (Christenheit oder Europa) i utopię po- 
zaczasową, zinterioryzowaną (Heinrich von Ofterdingen). Podobne pojęcia 
wprowadził już Jürgen K re f t19.

W przypadku Novalisa świadomości utopijnej nie można utożsamiać 
ze świadomością historii i z dialektyką dziejów. Świadomość czasu nie 
jest u Novalisa identyczna ze świadomością historyczną. Novalis nigdy

13 N iesłuszn ie  n a to m ias t C. T rä g e r  w N o va lis und  d ie ideo log ische R es ta u ra 
tio n  („Sinn u n d  F o rm ”, Jg. 13, B erlin  1961, s. 646) t ra k tu je  C h ris ten h e it oder Europa  
jak o  św iadom y p ro g ram  dzia ła lnośc i po litycznej.

19 W  innym  m ie jscu  K re f t  p isze  — w  m oim  p rzek o n an iu  n iek o n sek w en tn ie : 
„N ovalis zaw sze p rz ed sta w ia  w sze lką  m yśl i w sze lk ie  z jaw isk a  duchow e w  sc h e m a 
tach  h isto ry czn y ch  lu b  u to p ijn y ch , a  w ięc n ie  rozciąga  na  h isto rię  d ia lek ty k i a h is to -  
ry czn e j czysto log icznej” . In n y m i słow y, K re f t  u tożsam ia ponow nie  rozgran iczone  
przed  ch w ilą  p rzez  sieb ie  p o jęc ia  tego, co u to p ijn e , i tego, co h isto ryczne. W w y p a d 
k u  N o v a lisa  je s t  to n iedopuszczalne.
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wprawdzie nie potrafił wyzwolić się od relatyw izacji swego ideału czasu
— ostatecznie naw et „uw ew nętrznienie” ma się dopiero dokonać czy to w 
drodze nagłej przem iany, czy w w yniku procesu — tak  pojętego odnie
sienia do czasu nie można jednakże utożsamić z rzeczywistym poczu
ciem historii. Świadczą o tym  nieustannie podejmowane przez Novalisa 
próby połączenia przeszłości i przyszłości, tj. dotarcia do swoistej 
bezczasowości, do doskonałej, wzniosłej, uduchowionej teraźniejszości, 
w której przeszłość i przyszłość nie dadzą się już oddzielić: „Nie
doskonała teraźniejszość zakłada niedoskonałą przyszłość i niedoskonałą 
przeszłość; przyszłość z domieszką przeszłości, k tó rą  w pew nej mierze 
owa przeszłość więzi, m odyfikuje; przeszłość z domieszką przyszłości
i przez tę przyszłość modyfikowana. Obie składają się na niedosko
nałą teraźniejszość i na tym  właściwie polega proces jej powstawa
nia. (Niedoskonała teraźniejszość — niedoskonałe uświadomienie). Do
skonała teraźniejszość tworzy doskonałą wolną przyszłość i dosko
nałą wolną przeszłość, obie zaś razem  zostają pobudzone i obie 
razem  działają. W doskonałej teraźniejszości nie można żadnej z nich 
odróżnić” 20. Inny zaś fragm ent tak  to ujm uje: „Nic nie jest bardziej 
poetyckie od wspomnień i przeczuć, czyli od wyobrażeń przyszłości. Wy
obrażenia przeszłości popychają nas ku śmierci, ku  przem ijaniu. W yobra
żenia przyszłości popychają nas ku ożywieniu, ucieleśnieniu, ku dzia
łalności asymilującej. Dlatego też radosne jest wszelkie przeczucie. 
Pierwsze tem perują zbytnią żywotność, drugie um acniają nazbyt wątłe 
życie. Zwykła teraźniejszość łączy przeszłość i przyszłość przez ograni
czenia. Powstaje ciągłość, krystalizacja dzięki zakrzepnięciu. Istnieje 
jednak teraźniejszość d u c h o w a  (podkr. moje — K. S.), k tóra łącząc 
utożsamia je, a ta m ieszanina jest żywiołem, klim atem  poety” 21. F rag
m ent ten  wypowiada to, co dla Novalisa chyba najistotniejsze. Poecie 
chodzi ibowiem o przezwyciężenie czasu, o uduchowienie, udoskonalenie
i „prześwietlenie” rzeczywistości, o proces romantyzacjii. W prawdzie 
wspomnienie i przeczucie w yzwalają nas z teraźniejszości, jak powiada 
Novalis w Ofterdingen, zarazem jednak chodzi o to, by czasy minione
i przyszłe złożyły się n a  doskonałą teraźniejszość. Novalis nie poprze
staje bowiem na krytyce współczesności. Jako poeta k ry tyku je  stosu
nek człowieka do świata, do rzeczywistości w  ogóle i szuka nieustannie 
nowych form wyrazu, nowych sposobów przezwyciężenia rzeczywistości. 
Stąd tak  wielka rola Snu, bajki i przypadku w  jego poetyckiej twórczo
ści. W przypadku mieści się jakaś tajem nica; a w przypadku zachodzą
cym w  bajce znajduje Novalis elem ent cudu. F ryderyk Schlegel wyraził 
to następująco: „Tam, gdzie zachodzi przypadek, może też zdarzyć się

20 N ovalis, F ragm en te , s. 243.
21 Tam że, s. 662.
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cud”. Wszystko to prowadzi do rom antyzacji świata, której Novalis 
przypisywał znaczenie zupełnie szczególne: „Świat powinien ulec roman
tyzacji. W ten sposób odnajdzie się pierwotny sens. Romantyzowanie nie 
jest niczym więcej jak tylko jakościowym spotęgowaniem. Niższa jaźń 
utożsamia się w tej operacji z jaźnią lepszą. My sami też jesteśm y takim 
jakościowym szczeblem mocy. Operacja taka nie jest jeszcze znana. Ro- 
m antyzuję nadając temu, co zwyczajne, głębszy sens, temu, co znane, 
rangę nieznanego, temu, co skończone, posmak nieskończoności” 22.

W Ofterdingen  m am y do czynienia z takim  właśnie romantyzowa- 
niem i przeniesieniem ideału do wnętrza, z dążeniem do osiągnięcia tą 
drogą doskonałej uduchowionej teraźniejszości23.

STOSUNEK LU D W IK A  TIEC K A  DO N IE M IE C K IE J L ITE R A T U R Y  
W IEK Ö W  ŚR ED N IC H

„Odkrycie” średniowiecza w  twórczości L. Tiecka polega na czymś 
zupełnie innym  niż u Novalisa. Tieck nie tw orzy wielkich mitów, 
z przeszłością nie łączy „przeczuć” na tem at przyszłości. Zwrot ku lite
ra tu rze wieków średnich oznacza u niego przede wszystkim odnalezienie 
nowych wartości w literaturze średniowiecznej i w ykorzystanie ich w 
walce 'ze zwulgaryzowaną filozofią i moralizującą lite ra tu rą  oświecenia. 
Tieck sam wyrósł w  typowo oświeceniowym środowisku, stąd  też dosko
nała znajomość owej filozofii. Ale już w latach młodzieńczych wystąpił 
przeciwko poglądom szkoły usiłującej pogłębić nauki Wolffa i Gottsche- 
da i wprowadzić je w życie. Tieck wyczuwał, że norm y postępowania 
głoszone przez przedstawicieli filozofii w ulgarnej, np. w  środowisku ber
lińskim przez Fr. Nicolaia, nie odpowiadały potrzebom życia i że bez
celowe były wszelkie zabiegi zmierzające do wciśnięcia mnogości rze
czywistych zjawisk w ścisłe ram y zwartego systemu opierającego się na 
kilku aksjomatach zaczerpniętych od Leibniza. W zapale Tieck wylewa 
dziecko wraz z kąpielą. Nie podjął bowiem próby krytycznego przezwy
ciężenia filozofii racjonalistycznej, ale po prostu odrzucił wszelką filo
zofię. Odtąd w jego przekonaniach miejsce filozofii zajmą niepodzielnie 
sztuka, literatura a nade wszystko teatr, gdyż oddają — zdaniem Tiecka
— najw ierniej całą pełnię i różnorodność życia. Pełnię życia odnalazł 
Tieck przede wszystkim u Shakespeare’a. Jego dzieła stały  się dlań ewan
gelią i w ywarły na nim  przemożny wpływ. Zachwyt wzbudzili w nim 
też Cervantes, Dante, Goethe.

Bezpośrednim powodem polemiki z przedstawicielami berlińskiego

22 Tam że, s. 672 i n.
23 N ieste ty  b ra k  m ie jsca  n ie  zezw ala  na  b liższe  o św ie tlen ie  w  tym  kon tekście  

sp ra w y  ro li p o e ty  w  rea lizac ji tego ideału .
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oświecenia stały się dla Tiecka „Volksbücher”, opowieści ludowe późne
go średniowiecza. Pisał np. w P e te r  L eberech t  (1795): „Z ludowych opo
wieści nabytych na ulicy za grosze od starej kobiety, przygodny czytel
nik niechaj się n:ie śmieje; D er  gehörn te  Siegfried , D ie H eym onskinder,  
H erzog Ernst albo G en o ve va  więcej m ają prawdziwego uczucia, czystsze 
są i lepiej napisane niźli owe modne, popularne książki. Jeśli mi czy
telnik inie w ierzy ná słowo, niech sam poczyta te wzgardzone, prym ityw 
nie wydane utwory; na peiw.no przedłoży je nad 'tamte, jeśli nie stracił 
całkiem dobrego sm aku” 24. W I księdze Die Sch ildbürger,  uliczny anty- 
kwariusz mówi ze łzami: „Nowe, niesmaczne książki w ypierają w imię 
oświecenia i ludzkości T ill  Eulenspiegel ,  Die H eym on sk in der ,  Der  
gehörn te  S iegfried  i im podobne” 25. N arrator pociesza księgarza, iż 
zwolennicy oświecenia są napraw dę „zaskorupiałym i” mieszkańcami 
Schildy, gdyż ulegają złudzeniu, że pod naporem  nudnych, m oralizują- 
cych powiastek zaginie pierw otna siła folkloru. „Posunąłem się naw et — 
powiada dalej narrator — do zwierzenia, iż m am  zamiar napisać po 
części na nowo stare opowieści ludowe i przemycić je do bibliotek pub
licznych, aby czytały je oświecone i niezłym  gustem obdarzone demois- 
selles i polecały sobie nawzajem , nieświadome tego, iż »towar to stary i 
zleżały” 26.

Tieck podjął tedy, zgodnie z cytowaną zapowiedzią, próbę ubrania 
starych opowieści ludowych w nowe, piękne szaty. W naszym omówie
niu uwzględniamy tylko te  utw ory, które związane są z w izją średnio
wiecza, a więc baśnie D er b londe Eckbert ,  D er ge treu e  Eckart,  Der R u
nenberg ,  opowieści ludowe, k tóre w zamierzeniu nie by ły  parodią oświe
cenia (G en o ve va  i O c tav ian us) oraz V orrede  zu  den  M inneliedern  aus 
d em  Sch w äbischen  Z e i ta lte r ,  k tórą omówimy obszerniej, gdyż zawiera 
szczególnie plastyczną wizję średniowiecza.

O związku ze średniowieczem świadczą osoby bohaterów baśni lub 
charakterystyczne dla średniowiecza motywy. Znamienne jednak, że na
wet rycerze w ystępujący w baśniach nie prowadzą rycerskiego trybu 
życia. Los wszystkich bohaterów  baśni spełnia się poza społeczeństwem, 
a naw et w b r e w  otaczającemu ich światu. (Dlatego jeśli popełniają 
czyny niegodne, natychm iast um ierają ich najbliżsi). A ponieważ odosob
nienie jednostki było w średniowieczu zjawiskiem wyjątkowym , Tieck 
nie umieszcza swych bohaterów w  konkretnych w arunkach średniowiecz
nych. W każdej baśni mamy wprawdzie do czynienia ze społeczeństwem 
ustabilizowanym (nigdzie nie w ystępują zakłócenia w życiu codziennym, 
co pozwala autorowi silniej zaakcentować osamotnienie jednostki), bliż

24 L. Tieck, Schriften, t. 15, B erlin  1828, s. 21.
25 Tamże, t. 9, s. 8.
26 Tamże, s. 10.
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sze realia tego społeczeństwa Tiecka jednakże inie interesują. Są o,ne pod
porządkowane najogólniejszym problemom moralnym, estetycznym i psy
chologicznym. Ciekawą próbę artystycznego przedstawienia jednego z 
najogólniejszych problemów życiowych, mianowicie zagadnienia w zajem 
nego stosunku między fantazją a rzeczywistością, podejm uje Tieck w 
jedinej z najwcześniejszych swych baśni Die Freunde.  Rozwiązanie było 
jeszcze oświeceniowe. Należy się wystrzegać „przesadnych w ym agań”, 
„niesłychanej żądzy ponadludzfcich dóbr, by nie wzgardzić potem w po
sępnym upojeniu pięknem ziemi i jej wspaniałymi daram i”.

Takiemu właśnie zgubnemu upojeniu ulegli i inni bohaterowie utwo
rów Tiecka — Lovell, Christian i Tannhäuser. Przyczyna ich obłędu jest 
raczej drugoplanowa, szukają oni ucieczki przed powszedniością i prozą 
życia, dla poety ważny jest sam fak t ucieczki, bowiem tylko w niej 
kry je się przeżycie artystyczne. Okoliczności cudowne i tajemnicze przyś
pieszają możliwość ucieczki. W ten sposób sytuacja odwraca się: zguby 
bohatera nie powoduje zbyt pospolita rzeczywistość, lecz własna, często 
wręcz chorobliwa fantazja. Ludzkie uczucia i namiętności — przyjaźń i 
nadm ierna nieufność (Eckbert), absolutna wierność (Eckhardt), niepoha
mowana żądza (Christian, Tannhäuser) — przedstawione zostają jako 
postawy i dylem aty wieczne i dlatego poeta nie może zespolić ich z kon
kretnym  tłem historycznym. Tieck poszukuje też takich środków w y
razu, k tóre pozwoliłyby mu wyzwolić się całkowicie od czasu i prze
strzeni, te wymogi zaś spełnia znakomicie forma baśni. Pejzaże świata baś
ni są tylko symbolami wewnętrznych przeżyć bohaterów. Całkowitą sa
motność i rozterkę wewnętrzną symbolizującą ponure, ciemne lasy i ska
liste krajobrazy, k tóre Tieck przedstawia :z upodobaniem prawie bez 
zmian, cuda zdarzają się stale w przepaścistych górach. Samotni boha
terowie odczuwają tęsknotę za ludźmi, za jednym  choćby człowiekiem, 
a w tedy zawsze w  jakimś związku — z niezwykłym, jak we śnie przeży
tym  zdarzeniem — zjawia się starzec lub staruszka. Doliny i miasta 
są natom iast symbolami bezpieczeństwa i pewności, normalnego prze
biegu ludzkich spraw. Posługując się kategoriam i Heideggera powiedzie
libyśmy, że powszedni dzień oznacza w baśni Tiecka bezpieczeństwo 
(G eb o rg en h ei t), zaś wszystko, co niecodzienne i niezwykłe — odrzuce
nie (V erw orfen he it)  i kryje się tu  przepowiednia śmierci bohatera. Zu
pełnie więc inaczej niż u Novalisa, gdzie bohater odnajduje szczęście i 
wewnętrzną harmonię właśnie w  rom antycznie przetworzonej rzeczywi
stości i gdzie niie ma wobec tego ponurych, przerażających sytuacji, ty 
powych dla Tiecka.

Jednolitej w izji średniowiecza n ie ma też niewątpliw ie w rom antycz
nych dram atach Tiecka, jak G en oveva  czy też Kaiser  O ctavianus.  Połą
czone są tu  wątki zupełnie heterogeniczne. Tak na przykład sceny przed
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staw iające Genowefę w więzieniu, w lesie i w pieczarze przypom inają 
średniowieczne wiezerunki świętych, natom iast postać Golo powstała pod 
wpływem Shakespeare’a oraz lite ra tu ry  „burzy i naporu”.

Najpełniejszy, a zarazem charakterystyczny dla Tieeka obraz średnio
wiecza zawiera V orrede  zu  den  M in n e liedern  aus d em  schw äbischen  
Z ei ta l te r  wydanych w r. 1803. Był to zbiór dwustu dwudziestu pieśni 
miłosnych z tzw. Zbioru m anezjańskiego („Mannesischer Codex”), przeło
żonych przez Tieeka na współczesny mu język literacki. Z poezją min- 
nesangu zetknął się Tieck znacznie wcześniej, lecz zrazu w ydała m u się 
ona jednostronna i zniechęcająca, wobec czego przestrzegał naw et Wa- 
ckenrodera przed zbytnim zagłębianiem się w nią. Z czasem, po latach 
twórczości rom antycznej, przeszłość przestała być dla Tieeka obca i ta 
jemnicza. Zbliżył się do niej dzięki kontaktom  z Wackenroderem, A. W. 
Schleglem, E. J. Kochem 27 i innym i. W pełni zaś odkrył blaski śred
niowiecza w okresie przyjaźni z Novalisem. Słowa A. W. Schlegla o pięk
nie staroniem ieckiej poezji trafiły  na  podatny grunt i pod koniec 1802 
roku w wiejskim zaciszu Ziebingen Tieck zaczął wertować bodmerow- 
skie w ydanie manezjańskiego zbioru. Tym razem stare pieśni wprowa
dziły go w nastrój „upojenia i radości” . Odnotujm y przy okazji, że jego 
edycja znalazła powszechne uznanie; zaś „wspaniała, z żarem napisana” 
przedmowa skłoniła J. Grimma do zainteresowania się staroniemiecką 
poezją.

Na pozór już w pierwszych zdaniach przedmowy Tieeka odnajduje
my myśli Novalisa; w rzeczywistości jednak obaj poeci ujm ują średnio
wiecze w różny sposób. N iewątpliw ie bliskie myślom Novalisa są słowa: 
„poezja czasów m inionych pozwala wyczuwać, a wreszcie znajdować 
krainy  święte i nieznane, przepowiadane przez um ysły rozentuzjazm o
wane i wzruszone, a zamieszkiwane przez wszelką poezję”. Dub też — w 
innym  miejscu — jedna jest tylko poezja, „zawsze taka sam a od cza
sów najbardziej zamierzchłych aż po najodleglejszą przyszłość; jest to 
całość obejmująca istniejące i zaginione dzieła, k tóre nasza fantazja ' 
chciałaby zachować, podobnie jak  przyszłe, które umie przeczuć” 28. Ale 
słowa te są tylko dalekim echem m yśli nieżyjącego już przyjaciela na 
tem at przeszłości i przyszłości. Tieck nie potrafił tworzyć nowych idei, 
jako poeta był zawsze tylko odbiorcą, szukał natchnienia w różnych cza
sach i różnych utworach. Stąd też akcent na wielości form minnesangu: 
„Nawet przy pobieżnym przeglądzie, uderza rw pieśniach minnesangerów 
ogromna różnorodność m etryki, bogactwo strof, różnorodność rymów.

27 E. J. Koch (1764—1834), historyk lite ra tu ry . Jego główne dzieło Compendium  
der Literaturgeschichte von den ältesten  Zeiten  bis auf Lessings Tod  (drugie wyd. 
1795) stanowiło dla rom antyków  w ażne źródło znajomości starej lite ra tu ry  nie
mieckiej.

28 L. Tieck, M innelieder aus dem  Schw äbischen Z eita lter, Wien 1820, s. 4.
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Nawet wśród późniejszych poetów każdy poszukuje nowych form, no
wych środków wyrazu. Nie uznając reguł ani autorytetów  po dokona
niu wyboru -między wymyślnością a prostotą każdy zmysł sz£dł za gło
sem własnego natchnienia, aby przedmiot stał się wspaniały i łatwo 
wpadał w oczy, lub też by popisać się zgrabnością i delikatnością, w y
rażając tkliwość i tęsknotę naw et rym em  i przypadkiem ” 29.

Umiłowanie piękna, różnorodności, wielobarwności, wspaniałości, 
błyskotliwości, dowcipu i komizmu, ale zarazem tragizmu, posępności, 
ponurości i grozy — każde z tych określeń można by zilustrować przy
kładam i — wynikło przede wszystkim z młodzieńczej jeszcze opozycji 
wobec mieszczańskiej codzienności i oświeceniowej moralistyki. P o 
glądom Tiecka n a  życie odpowiadała o wiele bardziej literatura, w k tó 
rej człowiek, ulegając nieskończonym przemianom, pozostawał niezbada
ną tajem nicą. Bardzo pięknie m yśl tę  w yraził Tieck w przedmowie do 
pieśni miłosnych: Poezja „nie jest niczym więcej, jak duszą ludzką, z 
jej najgłębszymi tajnikam i, ową istotą .nieznaną, która zawsze pozostanie 
tajemnicą, ale nieustannie szuka kształtu, zrozumieniem, które n ieustan
nie chce się objawić, -ciągle poinosi klęskę, by po pewnym  czasie w ystą
pić odmłodzone w nowej postaci. Im więcej człowiek wie o swej duszy, 
tym  więcej wie o poezji; historia jej nie jest niczym innym, jak historią 
duszy od pierwszych objawień i cudownej w iary  dziecinnej, poprzez 
piękne przeczucia młodzieńcze aż po dojrzałą fantazję, po wszystkie jej 
m eandry, k tóre wiodą z powrotem do pierw otnej, dziecięcej jasności, 
przeplatając się z proroczymi snami, z intuicjam i, które gubią się i od
najdują na nowo” 30. W ostatniej m etaforze rozwoju poezji odnajdu
jem y echo oświeceniowej idei analogii dziejów ludzkich i życia indy
widualnego. Tieck też rozpoczyna od w ieku dziecięcego, by następnie 
przejść do młodości i w ieku dojrzałego; ale rozum — tradycyjne znamię 
wieku dojrzałego — zastępuje fantazją, k tóra osiągając dojrzałość po
wraca do pierwszego stadium. Sformułowania Tiecka „dziecięca jasność” 
i „prorocze sny” są już wyraźnie opozycyjne wobec wyobrażeń oświece
niowych.

Na historię poezji składają się, jak  sądzi Tieck, dzieje wszystkich 
wielkich literatur, istnieje bowiem j e d n a  tylko poezja. Poezja ta obej
muje, rzecz prosta, swoim zasięgiem również lite ra tu rę  średniowieczną, 
która w dziejach poezji europejskiej nie zajm uje wprawdzie miejsca w y
jątkowego, niemniej zajm uje poczesne.

Podejm ując więc próbę nakreślenia zarysu dziejów lite ra tu ry  Tieck 
rozpoczyna od Pieśni N ibelungów ,  o której powiada, że pytanie o autora 
tego eposu jest równie bezpodstawne, jak  w wypadku Il iady  i O dysei.

29 Tamże, s. 16.
30 Tamże, s. 4.
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Wypowiedzią tą Tieck antycypuje .niejako znaną hipotezę Lachmanna 31. 
Napomyka następnie o K s ię d ze  boh a terów  (Das Heldenbuch),  z którą, 
jego zdaniem, Pieśń  N ib e lu n g ó w  je s t ściśle związana, a naw et może była 
jej częścią. Przytacza wiersze Artusowe, nazywając czasy, w których n a
rodziły się opowiadania o Parzivalu, T iturelu 32, Tristanie 33 itp. okresem 
„prawdziwego rozkwitu poezji rom antycznej”. W porównaniu z K sięgą  
boh aterów  cudowność nie m a już w tych utworach posmaku przygody, 
za to jest bardziej magiczna, „bohaterowie tracą ina wielkości, maleje 
ich żądza krwi, ich gwałtowność, miłość i tęsknota zawładnęła 
pragnieniam i i otacza ich swym blaskiem; znika epicka praw da i w yra
zistość, za to wspaniałe barw y i tony wprow adzają dusze w tak cudow
ną dziedzinę jasności i m arzeń sennych, że przywiązuje się do niej i 
wkrótce zadomowi w n ie j” 34. Tieck przenosi bez reszty  na literaturę roz
kw itu średniowiecza swoje rom antyczne ujęcia sztuki i literatury, widać 
to chociażby w doborze charakterystyk: tęsknota, miłość, najpiękniejsze 
skłonności, cudowne barw y i tony, czarowna dziedzina jasności marzeń 
sennych, zanik wyrazistości itp. Równie rom antycznie odnosi się do stanu 
rycerskiego. Przynależność doń łączyła ludzi wszystkich inarodów Europy. 
W yprawy krzyżowe przyczyniły się do dalszego zacieśnienia tej więzi. 
Średniowiecze jest dla Tiecka, podobnie zresztą jak dla Novalisa, erą 
powszechnej harmonii (przy czym jednakże Tieck ma na m yśli średnio
wiecze w jego apogeum). W zróżnicowanym, uwarstwionym  społeczeń
stw ie średniowiecznym panowała niczym nie izmącona jedność i zgoda: 
,,...z północy i ze wschodu napływ ały  ibaśnie i zlew ały się z rodzimymi, 
wielkie wydarzenia wojenne, wspaniałe dwory, książęta i cesarze przy
chylni poezji, kościół tryum fujący, kanonizujący bohaterów, wszystkie 
te sprzyjające okoliczności zbiegły się stw arzając wolnej, niezależnej 
szlachcie i zamożnym mieszczanom sposobność wspaniałego, cudownego 
życia, w którym  rozbudzona tęsknota z dobrej i nieprzymuszonej woli za
wierała śluby iz poezją, by tym  jaśniej i w yraźniej dostrzec w  niej odbi
cie otaczającej rzeczywistości. W ierzący opiewali w iarę i jej cuda, zako
chani — miłość i jej cuda, rycerze opisywali walki i czyny rycerskie, ich 
najwdzięczniejszymi słuchaczami zaś byli zakochani, wierzący rycerze” 33.

Tieck posuwa się jeszcze dalej pisząc, że n ie  była to poezja walczą
ca, że „niczego nie dowodziła, o inic się nie spierała, nieskalanie niewin

31 Por. F. Panzer Das N ibelungenlied. E ntstehung und Gestalt, S tu ttgart 1955, 
przede w szystkim pierwszy rozdz. Geschichte der N ibelungenforschungen im  Über
blick.

32 Dzieła wielkiego średniowiecznego poety niemieckiego W olfram a von Eschen
bach (ok. 1170 — ok. 1220).

33 Dzieło w ybitnego epika niem ieckiego średniowiecza, G otfryda ze S trassbur- 
ga (zm. ok. 1210).

34 L. Tieck, Minnelieder..., s. 12.
35 Tamże, s. 14.
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na wierzyła z góry w to, co zamierzała opiewać” 36. Ma tu na m yśli prze
de wszystkim lirykę miłosną. Ówczesna poezja w yraża dla Tiecka po 
prostu wolność duchową, najwspanialszą swobodę i prostotę. „Minne” 
była dla niego równoznaozha z „Liebe”. Opis zimy i wiosny w  pieśniach 
minnesangerów oraz „tak  często stosowany motyw kw iatu” charaktery
zuje Tieck jako „nieprzem ijającą radość z powodu wiosny, jej kwiatów i 
u roku”. Język, w  którym  dozwolone były wszelkie litery  i sylaby, jest 
w jego odczuciu językiem nieskrępowanym. K rótko mówiąc, poeta ¡nigdy 
nie tracił wolności wypowiadając „z ochotą” stany  swej duszy. Taki też 
był ideał poety w w yobraźni Tiecka.

Ale „te wspaniałe dla poezji czasy nie mogły trw ać w nieskończo
ność, prędko też zakłóciły je  wydarzenia polityczne... Książęta odsunęli 
się od poetów, a szlachta przestała zajmować się poezją; po jakimś cza
sie odnajdziemy ją w ypartą niemal zupełnie z życia, podobną cechowemu 
rzemiosłu” 37.

KONCEPCJA ŚREDNIOWIECZA W DIE K RO NENW ÄCH TER  
ACHIMA VON ARNIMA — PRZEZWYCIĘŻENIE MITU

W odróżnieniu od Novalisa, W aokenrodera czy Tiedka Arnim zainte
resował się średniowieczem nie dlatego, iż odrzucał francuską rewolucję 
i tęsknił za złotym wiekiem pełnym roma'ntyzmu i harmonii, lecz z po
wodu troski o przyszłość Niemiec, którym  początek stulecia zdawał się 
przynosić kres państwowej niezależności. W ierzył głęboko w zm artwych
wstanie Niemiec dzięki wysiłkowi i współudziałowi wszystkich sił na
rodu. Zdainiem Arnim a potrzebny był w  tym  celu powrót do „życia praw
dziwie narodowego”, tj. do podziału narodu na stany.

Aby obudziła się w iara narodu we własne siły, trzeba, sądził Arnim, 
a wraz z nim  cały heidelberski romantyzm, zwrócić jego m yśli ku  prze
szłości. Des K n aben  W u nderhorn  38 m iał być świadectwem wielkiej tw ór
czości i  żywotności narodu niemieckiego w  przeszłości, a po części także 
w teraźniejszości. Równocześnie zaś wydanie zbioru ludowych pieśni 
miało przyczynić się do scalenia narodowości, bez czego Niemcy nie 
będą znów godne m iana narodu. Rozpowszechnienie pieśni ludowej 
świadczyło, zdaniem Arnima, o potędze ducha narodowego, o nieśmier
telności narodu. Przerw anie ciągłości tradycji ludowej wyrażające się 
w zaniku pieśni ludowej poczynając od XVII wieku interpretow ał A r
nim jako sym ptom  upadku narodu, k tó ry  wraz z  pieśnią utracił swą moc. 
Dlatego w rozprawie V on  V olks l iedern  nawołuje: „dołóżmy starań, by

36 Tamże, s. 15.
37 Tamże, s. 26.
38 Pierwszy tom ukazał się w r. 1806.
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nie roztrwonić Niemiec” . Dla lepszego zrozumienia zamierzeń Arnima 
dodajmy, iż w kilka lat później przerobił n iektóre pieśni z Des K n a b en  
W u nderhorn ,  by pobudzić uczucia patriotyczne żołnierzy niemieckich 
podczas w ojny wyzwoleńczej.

W rozprawie V on  V o lk s l ie d ern  Arnim wskazuje na rolę pieśni jako 
czynnika łączącego ludzi: „...niech pieśń u wielu oddźwięk znajdzie i 
wszystkich połączy” 39. Naród jest dla A rnim a tw orem  organicznym  — 
można by go przyrów nać do drzew a, w którym  każdy słój znajduje 
właściwe miejsce i pełni określoną rolę. Była to idea nie obca literaturze 
chrześcijańskiej, a w  szczególności literatu rze średniow iecznej40. Arnim 
pisze: „Życie, gdziekolwiek się pojawia, dąży wszelako do całości; tu 
kwiat, tam  liść, jeszcze gdzie indziej — brudny  korzeń, żadnego z nich 
nie może zabraknąć, naw et opadłych zdrowych owoców. Zawadza i złe 
jest tylko to, co sobie przeczy — drzewo koroną zasadzone w zięmię” 41.

Upadek narodu polega, zdaniem Arn ma, na zakłóceniu życia orga
nicznego. Przyczyną był przesyt i gonitw a za nowością, za nieznanym. 
„Żadnemu >ze stanów nie przyszło na myśl, że doskonałym jest jak 
owoce ziemi dlatego, bo pow staje w  sposób konieczny, a nie dlatego, że 
wypowiedział magiczną form ułę o sw ym  życiowym przeznaczeniu. Tak 
więc szlachta m yślała o rodowodach, kupcy wm awiali sobie, że uczest
niczą w  kulturze i obyczajach świata, myśliciele, że w  ich słowach k ry 
ją się niebiosa, zaś ludzie, co w szystkim  wzgardzili — iż oni właśnie 
u trafili w sedno” 42. Wcześniej zaś pisał: „I tak  zubożał nagle cały świat, 
złe czasy, złe obyczaje i upadek św iata zw iastują powszechny pokój, nad
m iar i wiosnę. Ponieważ n ik t nie chciał i nie mógł iść za głosem na
tury, lecz przeciwnie, każdy żyi pod jej uciskiem, więc zapanowała 
fałszywa moneta i m iara, tak  w myślach, jak  i w życiu praktycznym ” 43.

Zanik pieśni i obyczajów ludowych naw et wśród ludu, owego „stanu 
żywicieli”, jest dla Arnim a sym ptomem  upadku narodu. Odrodzenie pieś
ni ludowej n ie jest więc celem samo w  sobie, lecz środkiem  służącym 
odrodzeniu ducha narodowego. Wiersz F ilandra von Sittenw ald:

Dlatego nacieraj ochoczo synu m ój, tow arzyszu w alki 
U derzaj śm iało, żyoia młodego 
Ojczyźnie nie żałuj,
K tóra cię szczodrze nim  obdarow ała.
Taki jest Niemca obyczaj 44

39 Des K naben W underhorn, M ünchen 1964, s. 861.
40 Zob. też G. M üller, Gradualism us. Eine V orstudie zur altdeutschen L itera 

turgeschichte, „Deutsche V ierte ljah resschrift fü r L iteraturw issenschaft und G eistes
geschichte”, Jg. 2, H eft 4.

41 Des Knaben W underhorn, s. 863.
42 Tamże, s. 867.
41 Tamże.
44 Tamże, s. 875.
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cytuje, by przypomnieć, że z pieśnią .na ustach ruszano dawniej w bój. 
Ilekroć też Arnim posługuje się term inam i „czyn”, „działanie”, „zdol
ność do czynu”, ilekroć pisze o „potędze zapału” i o „żywej sztuce”, 
zawsze wzywa do przebudzenia sdł narodowych.

Arnim nigdy nie był działaczem politycznym sensu stricto, niemniej 
zasadniczym problemem była dla niego zawsze egzystencja narodu. W 
tym  też kontekście trzeba rozpatrywać jego stosunek do historii. Ciąg
łość tradycji narodowej uległa przerwaniu i w  konsekwencji naród 
niemiecki znalazł się nad przepaścią. Należy zatem nawiązać przerwainą 
nić, a w  tym  celu trzeba sięgnąć do przeszłości, i to  bynajm niej nie 
tylko do średniowiecza, lecz do różnych epok i różnych pisarzy, którzy 
walczyli o  wielkość narodu. W pierwszym wydaniu Des K n a b en  W under-  
h o m  .pisał: „Wszystko, co żyje i żyć będzie i ina czym polega życie, nie 
powstało przecież dziś ani wczoraj; było, jest i będzie, nie może go 
nie być, skoro jest; ale może zaginąć cna czas dłużśzy, nieraz w momen
cie, gdy jest potrzebne i gdy myślimy o nim intensywnie. Duch ma swoją 
przyszłość i swoją przeszłość, podobnie jak ma swoją teraźniejszość, a 
któż posiada ostatnią bez pierwszych?” 45

Arnim pragnie .zwrócić uwagę, ż e  c i ą g ł o ś ć  u l e g a  p r z e r w a 
n i u ,  wskazuje więc na to, co konieczne i pożądane. Wprawdzie naród 
nie przestaje żyć, ale podlega chorobom, a A rnim  chce być jego leka
rzem.

Popełnilibyśm y błąd usiłując sprowadzić problem atykę dzieł Arnima 
do kilku pozaczasowych pojęć egzystencjalnych (jak to czynił G. Ru
dolph 46, odmawiając jego poetyckiemu światu aktualnych związków z 
rzeczywistością. S tały powrót do tem atów i problemów z niemieckiej 
przeszłości, w  którym  na pozór nie m a zmian, .zrozumieć można tylko, 
jeśli pam iętam y, że historia stanowi dla Arnima jedynie punk t wyjścia. 
Punktem  dojścia m a być ożywianie narodu ¿niemieckiego i stworzenie 
ogólnonarodowego organizmu. Arnim podchodzi więc do historii zupełnie 
inaczej niż Tieck i Novalis.

*

Pierwsza część Die K ro n e n w ä c h ter ,  tj. B erth o lds  erstes  und z w e i te s  
L eben ,  ukazała się w  druku w  roku 1817. Arnim  pisał ją bardzo powoli, 
częstokroć powracając do pracy po dłuższych przerwach. Dopiero w 
ostatnim  roku utwór zyskał kształt ostateczny. Powieść powstawała za
tem  w okresie, kiedy Arnim nie patrzył już w przyszłość z nadzieją i 
gotowością do uczestnictwa w jej realizacji.

W rok po ukazaniu się Die K ro n e n w ä c h ter  Arnim  napisał w posło-

45 Des K naben W underhorn, s. 886.
46 G. Rudolph, Studien  zur dichterischen W elt A chim  von Arnim s, Berlin 1958.
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wiu do drugiego .nakładu D es K n a b e n  W u nderhorn  znam ienne słowa, że 
chciałby również ł dziś nakreślić jasny obraz przyszłości: „Lecz teraz 
przyszłość iniknie mi za mgłą, k tó ra kry je  szczyty wież, a rzeczywistość 
dzisiejsza narzuca swe praw a i m ąci rozważania” 47.

Ale rozpłynął się nie tylko obraz przyszłości, zmieniło się również wi
dzenie przeszłości. Ten nowy, być może naw et nieuświadomiony stosu
nek Arnim a do przeszłości odbija się w D ie  K r o n e n w ä c h te r , gdzie „treść 
polityczna książki (jak czytamy w liście Arnim a do 'braci Grimm z 
21.X .1817) nie została po prostu zaczerpnięta z  powierzchni zjawisk” 48. 
Interpretatorow i niełatw o jednak w ykryć uw arunkowania historyczne 
dzieła i wyłożyć jednoznacznie m yśl w  nim  zawartą. Współcześni na ogół 
utworu .nie zrozumieli. A sam autor, zgodnie ze swoim zwyczajem, nie 
zostawił żadnych wskazówek co do zamysłu powieści i celu, którem u 
m iała służyć, jeśli pominąć tu  cytowany wstęp i ogólnikowy zarys dzie
jów szwabskiej dynastii.

Wymowę posiada, naszym  zdaniem, jedynie pierwsza część Die  
K ronenw äch ter .  Tylko ta  część pisana była z określonym zamiarem. A r
nim chciał w  .niej nie tylko zobrazować narodowe obyczaje i opisać 
niezwykłe przygody, co niewątpliw ie ma miejsce także w części drugiej, 
lecz k ry ją  się w niej głębsze treści, do których dotrzeć można po wnik
liwej analizie drogi życiowej Bertholda. B erth o lds  ers tes  und zw e ite s  
L eben  należy do nielicznych w  puściźnie Arnima utworów, które tworzą 
stosunkowo zamkniętą całość, a przeto są dostępne im m anentnej in ter
pretacji. Zgoła inna jest druga część Die K ro n e n w ä c h ter .  Akcja prze
biega tu  skokami bez związku i zakończenia jej nie sposób przewidzieć. 
Niektórzy badacze odwołując się do zachowanych dopisków autora w y
suwają supozycje o k ierunku akcji drugiej części utworu. Ale w do
piskach też są zawarte sprzeczności. Tak np. z jednej strony Anton naj
pierw zdobywa koronę jak A rtusow y rycerz, potem ją odrzuca i wraz z 
ludem burzy królew ski zamek, bo koronę Niemiec „można odzyskać je
dynie poprzez rozwój i ukształcenie ducha (geistige B ildung)” 49. Z 
drugiej strony zagadka korony zostaje rozwikłana w  toku intrygi czysto 
pryw atnej, rodzinnej, bez ¡najmniejszej wzmianki o narodzie. Analizując 
niezakończoną część utw oru z punktu  widzenia drugiego zakończenia, 
wydaje się, że Arnim chciał tylko wyjaśnić zagadkę korony. (Wskazują 
na to m. in. niezrozumiałe zdarzenia i powikłania, jak losy Seegersa 
i zabójstwo Anno przez brata). C harakterystyka Antona w pierwszej 
i drugiej części niemal nie nasuwa przypuszczenia, że w powieści sądzo
ne mu jest przywództwo narodu. Stąd też przypisywano B ettinie autor

47 Tamże, s. 888.
48 R. Steig, Achim  von A rnim , Berlin 1904, s. 402.
48 Achim von Arnim, Die K ronenw ächter, R ütten  und Loening Potsdam, b.d., 

s. 871 n.
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stwo niektórych partii dopisków (tego ¡zdania był np. Goedeke) — przy
puszczenie to zostało już dziś odrzucone.

Interesującą i, moim zdaniem, słuszną in terpretację daje E. S chm id t50. 
Jest ona zdania, że Arnim pracował nad obu częściami powieści niemal 
równocześnie, przekształcając później pierwszą w samodzielny utwór, 
podczas gdy część druga zachowała formę „fragm entu, luźnych zapis
ków”. Część niedokończona jes t więc w  stosunku do powieści, która uka
zała się w druku  w roku 1817 partią wcześniejszą, a nie jej 
zakończeniem. Oznaczałoby to, że Arnim  pisząc drugą część powieści 
ograniczał swe zamysły do odtworzenia historii i obyczajów niemieckich.

Przyjęcie takiego stanowiska upoważnia nas do zajęcia się jedynie 
pierwszą częścią, ponieważ tylko na tej podstawie można mówić o sto
sunku Arnim a tío średniowiecza, epoki Hohenstaufów.

Cała wymowa tej części zawiera się w  życiu Bertholda. On jest rzecz
nikiem idei, wokół niego toczy Się w alka m iędzy mieszczańską Współ
czesnością a  rycerśką przeszłością. W jego osobie m arzenia i oczekiwa
nia przeciwstawiają się istniejącej rzeczywistości, złudzenie — praw 
dzie.

Nie ulega wątpliwości, że Berthold jest głównym bohaterem  pierw 
szej części D ie K ro n e n w a c h ter .  W skazuje na to, po pierwsze, sam ty tu ł 
utworu. Zauważmy też, że jedynie na 'losy B ertholda (potem także An
tona — ale to już odnosi się do drugiej części) w pływ  m ają niezwykłe 
przypadki czy wręcz cudowne zdarzenia. I tylko Berthold p r z e ż y w a  
cuda rzeczywiście. Ten rys charakteryzuje stale głównych bohaterów 
Arnima: niezw ykłą przygodę cesarza M aksymiliana poznajemy w 
chwili, gdy staje się on n a  krótko główną postacią powieści. W przeci
wieństwie do innych postaci w  życiu Bertholda obserw ujem y rozwój. 
Inni — Anna, także Fingerling, Hildegard czy też stary  Berthold — 
zm ieniają się tylko o tyle, o ile dzielą los bohatera.

Na drodze życiowej Bertholda wyróżnić można trzy  zdecydowanie 
różne etąpy. Granicę między nim i wyznaczają każdorazowo niecodzien
ne w ydarzenia. Bertholda poznajemy jako podrzutka. Jego dzieciństwo 
upływa w niedostatku, tajem nicę swego pochodzenia przeczuwa jedynie 
dzięki M artinowi. M ały Berthold ma dwóch przybranych ojców, giermka 
M artina, i uległego, pracowitego pisarza Bertholda. Obaj ojcowie pro
wadzą różny tryb  życia i wobec tego dziecko musi dokonać wyboru 
między dwoma wzorcami: m iędzy życiem mieszczanina wypełnionym  
troskami dnia powszedniego oraz radosnym, czynnym życiem rycerza. 
Rozdźwięk ujaw nia się, gdy Berthold 'odkrywa tajem nicę swego pocho
dzenia. Dzieje się to w okolicznościach zupełnie niezwykłych, w obliczu

50 E. Schmidt, Achim  von A rnim s H inw endung zum  M ittelalter und dessen Bild 
in seinem  Rom an «Die Kronenwächter», Diss. Berlin Freie Uni., 1951.
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gwałtownej przem iany w życiu Bertholda. Przypadek sprawia, że Ber
thold odnajduje skarb i staje się zamożnym człowiekiem. I oto dokonuje 
się pierwszy -awans życiowy Bertholda. Bogactwo czyni zeń wpływowego 
mieszkańca wolnego m iasta Weiblingen. Ten przełom w życiu Bertholda 
zbiega się ze śmiercią M artina, od tego bowiem m om entu Berthold ma 
żyć życiem mieszczanina i na pew ien czas zapomina o rycerskich idea
łach. Ale mieszczański tryb  życia zadowala go jedynie na krótko. Berthold 
osiąga wprawdzie stanowisko burm istrza, ale po śmierci drugiego opieku
na siły opuszczają go coraz bardziej. Niedomaganie Bertholda ma charak
te r symboliczny. Oznacza ono, że człowiek bezczynny — a bezczynne, 
małostkowe jest życie mieszczańskie — nie może być zdrów.

Przeskakujem y prawie 30 lat. Okres choroby i związanej z tym  fi
zycznej słabości Bertholda m ija. Po symbolicznej transfuzji k rw i za
czyna się tak zwane drugie życie Bertholda. Przeistacza się on w zręcz
nego mężczyznę, którego życie s ta je  się pasm em  sukcesów. Niezwykle 
szybko opanow uje arkan a konnej jazdy, ¡z łatwością w ygryw a turniej 
w Augsburgu, w ciągu dwudziestu czterech godzin zdobywa przychyl
ność i rękę m łodziutkiej A nny i o trzym uje ważne polecenia od cesa
rza. Mimo tych przeżyć, przypominających rom anse rycerskie, Berthold 
nie zostaje szlachcicem ani członkiem dworu, lecz żyje nadal w dotych
czasowym środowisku. S tyka się tylko z cesarzem M aksymilianem I 
i próbuje wcielić w  życie daw ne tęsknoty za ideałem  rycerskim . Poje
dynek w Augsburgu uświadamia m u jednak bezsens tych usiłowań: ża
den szlachcic nie bierze już udziału w turniejach. W okresie choroby 
Berthold lubił bawić się ołowianym i rycerzam i i budować zamki z pia
sku, wielką przyjemność sprawiało m u również przebywanie w zbrojow
ni. Powracając m yślą do tych czasów powiada: „...moim światem  była 
przeszłość; to, co przyniosła współczesność, budziło we mnie tylko strach, 
nie umiałem się jej wszakże w żaden sposób przeciwstawić” 51. Teraz, 
po wyzdrowieiniu, pragnie rzucić się w  Wir czynnego życia, ale ironia 
losu sprawia, że przeszłość pozostanie do końca światem  Bertholda, choć 
stan fizyczny nie uzasadnia już ucieczki w  św iat marzeń. Okazuje się, 
że ustrój społeczny, egzystencja mieszczańska zmusza człowieka czynu 
do bierności. Przyw rócony do życia Berthold jeszcze o tym  nie wie. 
Ma szczery zam iar pilnować jedynie własnych interesów. Strażnicy ko
rony nie pociągają go zupełnie. Uspokajając m atkę zapewnia ją: „Bądź 
spokojna, matko, nie służę im  (strażnikom korony — K. S.); łzy matki, 
śmierć ojca oraz M artina odciągnęły m nie od nich. Moje życzenia są 
znacznie skromniejsze: jako dobry mieszczanin pragnę się tylko zabez
pieczyć, będę się sam  troszczył o m oje handlowe interesy...” 52

51 Die Kronenwiichter, s. 177.
52 Tamże, s. 206.
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Przyświeca mu przykład cesarza, k tó ry  jest dla niego ideałem wszech
stronności, którego nazywa „czcigodnym”, „rycerskim ” i „doświadczo
nym w każdej sztuce”. W Augsburgu jednak okazuje się, że Berthold 
tęskni za przeszłością. Nie może odżałować zaginionej tradycji: gonitwa 
na ostre to  dlań wielki turniej, u trw alający obyczaje szlacheckie w świa
domości mieszczan; wyraża żal, że szlachta i mieszczaństwo nie żyją 
w zgodnej wspólnocie, i kry tykuje cesarza, gdyż nakazując pokój w pań
stwie uznał on „wszystkie szanowane dotąd rycerskie obyczaje za roz
bój”. Obyczaje rycerskie wywodzą się, zdaniem Bertholda, ze starej lu
dowej tradycji. Wreszcie w  polemice iz Kuglerem, k tó ry  jako obywatel 
wolnego miasta żąda jawności sądownictwa, Berthold broni kapturow ych 
sądów feudalnych jako starej wypróbowanej instytucji.

Takie nastawienie oraz niezaspokojona żądza czynu sprawiają, że 
Berthold przystaje do strażników korony, opiekunów tradycji, rzeczni
ków średniowiecznej idei cesarstwa. Nie wyzbył się przy tym  jeszcze 
niechęci do nich. Posłowi strażników, Ehrenhaltowi, powiada otwarcie: 
„W ykładam wam jasno m oje stanowisko..., nie tajcie go strażnikom 
korony. Sądzę, że jeśli znakomity ród budzi grozę, upada z woli Boga 
i ustępuje miejsca bardziej pospolitemu” 53. Zwrot w jego nastawieniu 
dokonuje się po wysłuchaniu bajki z czasów A ttyli, gdy nadchodzi w ia
domość, że Berthold jest praw owitym  spadkobiercą zamku Hohenstock. 
Od tej chwili coraz bardziej pociągać go będzie życie rycerskie.

Ta bajka, jak pisze Arnim  do braci Grimm, jest punktem  kulm ina
cyjnym  powieści. Miała ona ukazać św iat snów i m arzeń Bertholda 
i sprowokować go, by się nim i kierował. S tąd też w zakończeniu bajki 
rozlega się (nawoływanie do nowych czynów.

W krótce potem Berthold w yznaje żonie, że im lepiej zna życie ry 
cerskie, tym  mocniej czuje, że przeznaczeniem jego nie jest tylko Ucze
nie wełny. Postanaw ia więc osiąść ma zamku Hohenstock, a Anna tow a
rzyszy m u z radością, przekonana, że na zamku czekają ją wspaniałości 
książęcego dworu.

Podróż pozwala nam  poznać feudalne życie w jego pradaw nej po
staci, wolnej od wpływów mieszczaństwa. Jest ono niepociągające, po
zbawione piękna, zupełnie niegodne podziwu. Mieszkańcy zamku nie 
żyją, lecz w egetują. Już pierwsze wrażenie jest .odstręczające. Po po
dwórzu biegają nieślubne dzieci i gromady bezpańskich psów; pokoje są 
zimne i nieprzytulne; kiedy Anna otw iera okno, uderza w nos ostry, 
obrzydliwy zapach. Rzezimieszki, obłąkany Ruprecht, arbitralne rządy 
sprawowane przez wysłanników strażników korony, szpiegostwo u trw a
lone w  architekturze zamkowej, wszystko to sprawia niesamowite w ra-

53 Tamże, s. 291.
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żenie. Życie na zamku ¡nie w ytrzym uje porównania z życiem miejskim. 
Ale mimo to Hohenstock roto i na Bertholdzie wrażenie: ci rycerze wie
dzieli przynajm niej, czego chcieli.

Ale znowu Arnim nie (korzysta z okazji, aby  nadać Bertholdowi szla
chectwo, choć jako praw ow ity dziedzic zamku Hohenstock mógłby zo
stać jego kasztelanem. Niezawodnie Arnim  zdawał sobie sprawę, że w 
XVI w. bohater powieści z trudem  odzyskałby swe prawa, tracąc zapew
ne w  długotrwałych procesach m ajątek.

Z zamku Berthold powraca do Weiblingen pełen nadziei, że będzie 
wiódł inne, ¡rycerskie życie. Nastawienie to wpływa na jego działalność 
jako 'burmistrza miasta. Pogardza teraz srwoją mieszczańską przeszłością. 
„Wszystkie jego dawne osiągnięcia -— czytamy — wydawały m u się 
teraz niczym; wartość m iały dla niego o tyle, że służyły zaspokojeniu 
żądzy czynu, działania i umożliwiały wpływ na losy” 54. Berthold nie 
py ta  już o zdanie cechów, lecz zaczyna działać zupełnie samowolnie. 
Budowa studni znajduje jeszcze uznanie w  oczach mieszkańców Weitolin- 
gen, ale decyzje podjęte przez Bertholda w  czasie w ojny m iędzy związ
kiem szwabskim a księciem Ulrychem  musiały wywołać w mieście jawne 
niezadowolenie. Berthold opowiada się za związkiem szwabskim, w  któ
rego cieniu k ry ją  idę strażnicy korony. Wierzy, że działa z korzyścią 
dla miasta, ponieważ związdk przyrzeka m u samodzielność w ramach 
Rzeszy. Ale wolność nie wywalczona, lecz użyczona tylko z łaski, oka
zuje się wolnością tylko na papierze, bo i jakiż książę m a respekt dla 
zupełnie bezsilnego miasta? Berthold „widział, że status m iasta cesar
skiego jest czczym frazesem, bo nie w yrastał z potrzeby utrzym ania w 
ryzach zbiorowej siły. Takiej ogólnej, ożywczej siły brak...” 55 Berthold 
nie nadaje się więc na burm istrza miasta, a zdając sobie z tego sprawę, 
sam ustępuje z piastowanego urzędu i idzie na wojnę. O jego dalszych 
losach wiemy już tylko, że niedługo potem umiera.

Berthold nie potrafi znaleźć właściwego sobie miejsca. Wszystko 
w  jego życiu miało dwoisty charakter, stale oscyluje m iędzy ekstre
mami. Jako m ały  chłopiec rósł pod opieką dwóch krańcowo różnych 
ojców, potem posiadał dwie m atki, a kiedy się ożenił, zamieszkał razem 
z żoną i jej m atką Apolonią, kobietą, k tórą kochał w  młodości. Prawie 
całe życie Berthold waha się m iędzy 'przeciwstawnymi kierunkam i po
litycznymi. Na owe oscylacje m iędzy „dwoma biegunam i” nie dość — 
jak  sądzę — zwrócono dotąd uwagi. Przy okazji w arto zauważyć, że 
obok Bertholda istnieje druga interesująca postać — cesarz Maksymi
lian, k tóry  .podobnie jak Berthold jest pełen wątpliwości i zawsze cofa 
się przed radykalnym i środkami. Najprawdopodobniej Arnim świado

54 Tamże, s. 399.
55 Tamże, s. 437.
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mie wprowadził równolegle dwóch bohaterów, podkreślając przez to 
szczególnie rozdarcie w ewnętrzne ludzi w owych czasach. Wszyscy oni, 
zarówno M aksymilian i Trautsauerw ein, jak i Berthold, a nawet Apo
lonia (w rozmowie z Bertholdem o stosunkach w Augsburgu), czują, że 
muszą podjąć historyczną decyzję, ale z wyjątkiem  tajnego pisarza, któ
rego Arnim  charakteryzuje króciutko, a le  za to dosadnie jako człowieka
0 jasno sprecyzowanym stanowisku, nikt z nich zdecydować się nie mo
że. Wśród ty lu  innych postaci powieści, k tóre nie wiedzą, czego chcą,
1 n ie  mogą się wyzwolić z powszedniości, sprężystość i energia Traiut- 
sauerweiina działają na czytelnika ożywczo.

Mimo niezdecydowania Berthold opowiada się ostatecznie za prze
szłością, a tym  samym obiektywnie przesądza swą zgubę. Od chwili, gdy 
Kronenhekn na jego polecenie opowiada bajkę, Berthold zaczyna odcho
dzić od mieszczańskich ideałów. Berthold m usi umrzeć, ponieważ idea
łem jego było coś, co się już przeżyło — czasy Hohenstaufów. Tu tkwi 
też najgłębsza, w ew nętrzna przyczyna zaskakującej czytelnika tęsknoty 
za śmiercią. Epizod śmierci B ertholda jest ważny dla odczytania sensu 
ideowego powieści — nierealna jest nadzieja na przywrócenie do życia 
przeszłości. Wypowiedź Arnima na ten tem at zaprawiona jest leciutką 
ironią. Kiedy mnich powiada do Bertholda, że wszyscy wielcy Hohensta- 
ufowie czekają na ponowne życie, Berthold zadaje pytania: „Wielebny 
ojcze, a czy jeśli ktoś żył dwukrotnie, czeka go jeszcze trzecie życie?” 56 
Pytanie to  sprowadza ad absu rdum  wszelką możliwość zm artwychwsta
nia, bo jeśli Bertholdowi, potomkowi Hohenstaufów, nie wystarczyło 
dwukrotnego życia do stworzenia trw ałych wartości, nie należy ocze
kiwać, iż życie po raz trzeci da lepsze wyniki.

Jednoznacznie brzmi napis na  grobie Bertholda: „Na każdą rzecz jest 
dobra pora, na  wszystko pod słońcem jest właściwy czas, a O tym  nie 
zwykło się pam iętać” 57. A koniec długiego napisu poucza, że w życiu 
osiąga się ty lko  przyszłość, obojętne, czy pisze się o przeszłości, czy też 
działa w  teraźniejszości. Wyrok na  Bertholda zapadł, wobec czego um ie
ra. Oczywiście w sposób niezwykły: strum ień krw i tryska mu z żyły 
„w miejscu, gdzie Faust przetoczył mu krew  Antona”.

Oczywiście, nie ma mowy w tym  wypadku o jednoznacznym obra
chunku z przeszłością, jaki ma m iejsce np. w Deutschland. Ein W in te r -  
m archen  Heinego. Arnim  wciąż jeszcze szczerze tęskni za przeszłością, 
ale zarazem jest w  pełni świadom, że nie powróci ona i n ik t nie zdoła 
jej przywołać. W Die K ro n e n w a c h ter  czuje się to na każdym kroku, 
szczególnie zaś pięknie wyraża Arnim  tę myśl w rozmowie mnicha 
z Bertholdem. Mnich pyta Bertholda: „Co czytasz, panie, w gwiazdach?”

56 Tamże, s. 446.
57 Tamże.
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Po chwili miiozenia Berthold odpowiada: „O, jakże często wyczekiwałem 
zinaku, gwiazdy zakreślały m igotliwy łuk w niebiańskiej próżni, w nie
biańskiej głębinie, bym od ciężaru ziemi odpoozął na wieki. Ale ranek 
gasił gwiazdy, budził troski, budził gmach serca, a potęga codzienności 
dławiła przeczucia nocy” 5S.

Nie ulega wątpliwości, że wraz z postacią Bertholda upada m it „daw
nych czasów”, przejęty  z  rom antyzm u heidelberskiego. Z porównania 
dwóch analogicznych sytuacji, m ianowicie śmierci Bertholda w grobowcu 
Hohenstaufów i bardzo podobnej sceny w  przedmowie J. Görresa do 
Die T eu tschen  Volksbücher,  k tóre ukazały się w  1807 roku, widać jasno, 
że Arnim  nie podziela już stanowiska rom antyków  heidelberskich. Tam 
również mnich prowadził przyjaciela do grobowca dawnych bohaterów, 
gdzie spoczywały nie tylko szczątki Hohenstaufów, ale również innych 
wielkich bohaterów, Oktawiana, Zygfryda czy Dietricha. Godny uwagi 
jest następujący ustęp, którem u ponad w szelką wątpliwość Arnim  prze
ciwstawił swoją wersję.

Görres pisze: „W tedy podniósł oczy w górę Barbarossa. Czego szu
kasz u zmarłych, przybyszu?

Szukam życia, długo trzeba kopać w  czas posuchy, nim w ytryśnie 
źródło.

Nie m a już życia wśród nas, w am  .zostawiliśmy je  w  spuściźnie, ale 
nie umieliście nim  gospodarzyć.

Pozwólcie więc mnie z czynów Waszych wskrzesić na nowo ducha 
do życia.

Za nami w  głąb poszły jeno cienie naszych -czynów. Chcesz z nimi 
mówić — czytaj w tych księgach” 59.

Przybysz zagłębia się następnie w lekturze spuścizny przodków. A po 
powrocie na powierzchnię ziemi stwierdza, że pokolenie obecne w łącz
nie z młodzieżą jest nader trzeźwe i nie w ykazuje żadnego zrozumienia 
dla przeszłości. Mimo to woła z nadzieją: „Muszę więc zapisać d la w nu
ków zlecenia udzielone mi w podziemiach, by przetrw ały w pam ięci”. 
Zadanie to m ają spełnić Die te u tsch en  Volksbücher ,  k tóre podobnie jak 
Des K n a b e n  W u n d e r h o m  m iały pobudzać naród do czynu.

Blisko 10 'łat minęło jednak od czasu napisania Des K n a b e n  W u n d e r 
horn  do powstania Die K r o n e n w ä c h te r . Stanowisko Arnim a wobec prze
szłości uległo zmianie. Narodowi nie zagrażało już niebezpieczeństwo. 
Podczas gdy J. Görres na łamach „M erkuriusza Reńskiego” wspom inał 
z dum ą czyny narodu niemieckiego w czasie wojen wyzwoleńczych, 
Arnim  nie dzielił już wówczas jego entuzjazm u. Czyn został dokonany,

53 Tamże, s. 445.
59 J. v. G örres, Die Teutschen Volksbücher, 1807; w  przedm owie nie m a num e

row anych stron.
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ale naród nie sta ł się przez to bardziej aktyw ny — siły feudalne same 
uporały się z problemami ideowymi i politycznymi.

Arnim  m iał zbyt silne poczucie rzeczywistości, by nadal przedstawiać 
naw rót przeszłości w malowniczych barwach. Nie miało już sensu przy
woływanie „duchów zm arłych przodków, by były przewodnikam i” ani 
um acnianie ducha narodowego. W tęsknocie Bertholda za minioną prze
szłością jest coś chorobliwego, pragnienie śmierci wynika z niej konsek
wentnie. Zamek — ową nadzieję Bertholda, twierdzę, w k tórej skłonni 
jesteśm y widzieć ucieleśnienie średniowiecza — przedstawia Arnim w 
groteskowych nieomal kształtach 60.

Obraz zamku świadczy wyraźnie, że Arnim  nie idealizował średnio
wiecza, jakkolwiek przypisyw ał mu określone wartości — w  owych cza
sach człowiek czuł się pełnowartościowym członkiem społeczeństwa, bo 
wiedział, oo czyni i w jakim  celu (w przeciwieństwie do sukiennika 
Bertholda, k tó ry  nie wiedział nawet, w jaki sposób produkuje się jego 
towary). Mieszczański tryb życia budzi w Arnimie nieukrywaną niechęć. 
Dlatego pierw sza część Die K ro n e n w a ć h ter  n ie kończy się śmiercią Ber- 
tholda, ale historią o wysychaniu źródła, k tórą nota ibene można in ter
pretować jako obum ieranie pierwotnej siły życia społecznego. W ostat
niej części czytelnik wraca jeszcze raz do partykularza w Weiblingen, 
gdzie słychać tylko rodzinne swary, aby w końcu przekonać się, że nie 
ma tu  m iejsca dla świadomej celu, godnej człowieka egzystencji. Śmierć 
Bertholda zostaje więc ex  pos t  usprawiedliwiona, a ciągły brak decyzji 
z jego strony staje  się obiektywnie zrozumiały. W tym  też rozpoznajemy 
rozdarcie w ew nętrzne Arnima, k tóry  wie, że to, za czym tęskni, bez
powrotnie minęło, nie może zaś zaakceptować odstręczającej, n ie roku
jącej nadziei rzeczywistości.

K arl Sauerland

DIE MITTELALTERREZEPTION BEI WACKENRODER, NOVALIS, TIECK UND ARNIM

Zusam m enfassung

Die völlige N eubew ertung des M ittelalters nim m t im G runde bei W ackenroder 
in den H erzensergießungen eines kunstliebenden K losterbruders ih ren  Anfang. Ob
wohl h ier die from m e Lebensführung n icht der K ünstler des M ittelalters sondern 
die der F rü h - unld H ochrenaissance an uns vorüberzieht, sieht W ackenroder diese

60 Do obrazu Hohenstock, jak i daje A rnim , pasuje w pełni określenie groteski 
u W. K aysera. W arto też zwrócić uwagę, że W. Hugo w przedm owie do Cromwella 
charakteryzow ał w k ilka lat później groteskowość jako istotny elem ent sztuki śred
niowiecznej.
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K ünstler so, als lebten sie im M ittelalter. In dem K apitel Schilderungen, wie die 
alten deutschen K ünstler gelebt haben  tr it t bereits jenes Phänom en zutage, das fü r 
alle späteren M ittelalterb ilder der R om antiker höchst charakteristisch  ist: die H er
vorhebung dessen, was m an m it irra tionalem  U niversalism us bezeichnen könnte, 
dank welchem die m itte la lterliche G esellschaft nicht jenen Erschütterungen aus
gesetzt gewesen sein soll, wie die des 18. Jhs. So finden w ir denn auch bei W acken
roder alle w esentlichen Elem ente einer rom antischen Sicht der m ittelalterlichen 
G esellschaft, in der die Menschen ruh ig  und bescheiden nach den „vortrefflichen 
H im m elslehren” lebten und nirgends Zweifel und R ätsel fanden. Ganz ähnlich 
beschreibt zwei Jah re  später Novalis das M ittelalter in Christenheit oder Europa.

Es zeigt sich, daß die einzelnen R om antiker das M ittelalter un ter verschiedenen 
G esichtspunkten betrachten, wobei es von w esentlicher Bedeutung ist, daß das M it
te la lte r in den verschiedenen W erken der R om antiker, ja  m anchm al sogar in den 
W erken desselben Autors, eine unterschiedliche Funktion erfüllt. H ierfür ist No
valis ganz besonders charakteristisch. In  C hristenheit oder Europa spielen die „echt 
christlichen Zeiten”, womit m. E. die frühchristliche Zeit gem eint ist, die Rolle einer 
konservativen Utopie, wobei der D ichter allerdings den neuen Zeiten m it chiliasti- 
scher E rw artung entgegensicht, w ährend im O fterdingen  das hohe und ausgehende 
M itte la lter eine Epoche darstellt, w elche die Funktion zu erfüllen hat, das Ambiente 
fü r eine verinnerlichte U topie abzugeben.

Bei Tieck finden w ir ebenfalls eine variierende B eleuchtung des M ittelalters. 
Tieck kommt zur m ittelalterlichen L ite ra tu r vor allem durch seine Opposition gegen 
die seichte B erliner A ufklärung, die seiner M einung nach nicht im stande w ar, das 
Leben in seiner ganzen V ielfalt zu fassen. Als er die ersten Volksbücher kennen 
lern te, fand er, daß sie dem Leben bedeutend näher standen als die von den A uf
k lärern  verfaßten  „Büchlein” fü r das Volk. W ir h^ben uns natürlich  auf jene W erke 
beschränkt, in denen w enigstens etw as vom G eist des des M ittelalters zu spüren ist, 
w ie in einigen M ärchennovellen und in den beiden D ram en G enoveva  und Octavia- 
nus. Eine in sich geschlossene Sicht des M ittelalters weisen diese W erke nicht auf, 
in  ihnen m ischt sich m anches H eterogene, was in den Dramen aus Tiecks Ideal der 
M annigfaltigkeit und Lebensfülle im K unstw erk  zu erk lären  ist und in den M är
chen u.a. aus der Tatsache, daß die H elden völlig getrennt von jeglicher G esellschaft 
ihrem  Schicksal erliegen. In solch einer Situation der Vereinzelung, w ie sie in den 
M ärchennovellen gegeben ist, kann  das M ittelalter keinen H intergrund abgeben. 
E ine relativ  einheitliche Sicht des M ittelalters gibt Tieck in seiner Vorrede zu den 
M inneliedern. Doch gerade in dieser E inleitung kom m t seine Tendenz zum A us
druck, das M ittelalter nu r als eine von vielen Erscheinungen zu behandeln, die 
zw ar ihren E igenw ert besitzt, aber keineswegs ein ausschließliches Ideal darstellt. 
D aher kann er es in dieser E inleitung nich t unterlassen, eine grosse Entw icklungs
lin ie  der europäischen L ite ra tu r von den Nibelungen bis Goethe zu entw erfen. 
Tiecks literaturh isto rischer Blick ist h ier unverkennbar.

Der letzte h ier ausgew ählte A utor ist Achim von Arnim. G egenübergestellt 
w erden hier besonders der Aufsatz Von Volksliedern  und der erste Teil der K ro
nenw ächter, um darzulegen, w ie unterschiedlich A rnim  in beiden W erken die V er
gangenheit und insbesondere das M ittelalter einschätzt. Der Mythos der Rom anti
ker vom M ittelalter hatte  in der Zeit, als A rnim  den ersten Teil der K ronenw ächter 
vollendete, eine fast zw anzigjährige G eschichte h in ter sich. Die B efreiungskriege 
w aren  vorbei, die Hoffnungen der Arnim s, Görres und anderer, das Volksleben w ie
derzuerw ecken und einen nationalen O rganism us zu schaffen, w ie er einm al in 
früheren  Zeiten geherrscht haben soll, ha tten  sich n icht erfüllt. So tr i t t  uns im ersten
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Teil der K ronenw ächter das M ittelalter der B arbarossazeit n icht m ehr in jenen 
glänzenden Farben entgegen, wie einst, sondern es w ird als eine Zeit skizziert, die 
unw iederbringlich vergangen ist. Eine allzu s tarke  Sehnsucht nach ih r muß zum 
U ntergang führen, w ie es das Schicksal B ertholds beweist. Damit löst ein rom anti
scher D ichter selber den Mythos vom M ittelalter auf, indem er in künstlerischer 
Form  zeigt, daß die W iederbelebung der V ergangenheit ein Unding ist. Doch füh rt 
das n ich t zur B ejahung der bestehenden V erhältnisse — dazu ist A rnim s Abneigung 
gegen Iden bürgerlichen A lltag zu groß — sondern zu einer leisen T rauer über die 
nun einm al unterbrochene historische Entw icklung, die fehlende historische K on
tinuität.


