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Stylowy œwiat Antoniego Uniechowskiego
Maria Radziszewska

Zdjêcie. Tonio czyli Antoni Uniechowski z rodzicami. Rok 1911, Meran.
Antoni siedzi na murku, mama stoi
z ty³u, ojciec z drugiej strony. Ch³opiec
ma na g³owie kaszkiet, podci¹gniêt¹ nogê
trzyma rêkami i œmia³o patrzy w obiektyw aparatu fotograficznego. Ojciec - elegancki pan w kapeluszu, z sumiastym
w¹sem. Inne zdjêcie. W¹s ten sam ale pan,
który go nosi to Antoni Uniechowski
u schy³ku ¿ycia. PokaŸna muszka i lekki
letni kapelusz dope³niaj¹ wizerunku.
Fotografie te dzieli sporo ponad pó³
wieku, a panowie zdaj¹ siê byæ jakby
z jednej epoki. Patrz¹c na nie budzi siê
ciekawoœæ, i cz³owieka, i artysty. Ten
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znany rysownik i ilustrator, tak popularny zw³aszcza w latach powojennych,
a teraz nieco zapomniany zmar³ 30 lat
temu. Przypominaj¹ go rysunki prezentowane w Galerii Ilustracji Ksi¹¿kowej
WiMBP w Zielonej Górze.
Jest rzadkim zjawiskiem, ¿eby ¿ycie
twórcy tak wspó³gra³o z jego twórczoœci¹,
stanowi³o harmonijn¹ ca³oœæ, jak mia³o to
miejsce w przypadku tego artysty.
Czasem siê mówi: trzeba oddzieliæ ¿ycie
twórcy od jego dzie³a, gdy ¿ycie jest kontrowersyjne, odbiega sw¹ brzydot¹ od
piêknej, czêsto wybitnej twórczoœci.
Z Uniechowskim jest inaczej. Stylowy - to
s³owo bardzo pasuje do Antoniego Unie-

chowskiego. Stylowy pan, stylowe rysunki, stylowe ¿ycie. By³ stylowy w ka¿dym
calu, jako artysta i jako cz³owiek.

Źród³a inspiracji
Rysunek, ta poœrednia droga w dochodzeniu artysty do pe³ni warsztatu, sta³ siê
dla Uniechowskiego podstawow¹ form¹
twórczoœci. Jej pocz¹tków nale¿y szukaæ
we wczesnym dzieciñstwie Antoniego.
Zawyrokowano wtedy, ¿e jest dzieckiem
cherlawym i chorowitym „zw³aszcza, ¿e
niektóre choroby o niezwykle atrakcyjnych nazwach jak wiele najrozmaitszych influenzyj czy s³ynna »colitis«,
zrodzone by³y nie tyle przez bakterie, co
przez imaginacjê wiêkszych i mniejszych
s³aw medycznych” 1. Tak wiêc Antoni
Uniechowski chorowa³ „powolutku, niegroŸnie, ale chronicznie” 2. I rysowa³, bo
to prócz czytania by³a jego jedyna rozrywka - wprost mania, zw³aszcza, ¿e „na
temat cichutko rysuj¹cych dzieci nie
wypowiedzia³ siê negatywnie ¿aden doktor, a ostatecznie Tonio choruj¹c i le¿¹c
w ³ó¿ku, musia³ coœ robiæ...” 3.
Czyta³ i rysowa³, rysowa³ i czyta³. Ze
wzglêdu na ostr¹ cenzurê matki, lektury
Tonia nie by³y przypadkowe, ale te¿ niekoniecznie w³aœciwie dobrane do wieku
ksi¹¿ki. Wyrugowano z jego œwiata
beletrystykê, bajki, ksi¹¿ki awanturnicze,
które rozbudzaj¹ w dzieciach „niezdrow¹
wyobraŸniê i nerwowoœæ”. By³y za to
dzie³a historyczne, wrêcz naukowe. Lektury wyci¹gane z biblioteki ojca poch³ania³ bez wyboru i przeszkód. „Chaos
wiadomoœci, powsta³ych w miarê czytania dzie³ specjalistycznych, w koñcu
u³o¿y³ mi siê w bardzo precyzyjny obraz
dziejów ludzkoœci i sta³ siê moj¹

ukochan¹ bajk¹. Zachwycony bogactwem
minionych zdarzeñ wyobra¿a³em je sobie
zawsze plastycznie. W ca³ej obfitoœci
szczegó³ów, zwi¹zanych ze stylem ¿ycia
ka¿dej epoki” 4 - wspomina³. Przeczytan¹
historiê przenosi³ na papier, z tym
bogactwem szczegó³ów, bo szczegó³
stawa³ siê w jego rysunku bardzo wa¿ny.
Antoni Uniechowski uwa¿a³, ¿e œwiat
jego dzieciñstwa przypad³ tylko pozornie
na wiek XX, u którego progu siê urodzi³.
I wojna œwiatowa przesunê³a go w œwiat
fin de siecle’u i wieku XIX, w œwiat
szlachty kresowej, który przepad³ wraz
z wybuchem rewolucji w Rosji, œwiat
rodzinnych peregrynacji po Europie, od
Kresów poprzez Warszawê, Kraków,
Wiedeñ, Szwajcariê lub Wenecjê a¿ po
Lazurowe Wybrze¿e. Obserwowa³ i umia³
patrzeæ, umiejêtnoœæ patrzenia uwa¿a³
póŸniej za talent, rodzaj sztuki: „Z ciekawoœci¹ ogl¹da³em z okien poci¹gów,
hoteli, na dworcach i ulicach ten œwiat,
którego nieodwracalnego koñca nie
przewidywa³ wówczas nikt nawet bardzo
doros³y” 5. Najwiêksze wra¿enie z tych
podró¿y wywar³ na Antonim Wiedeñ.
Pozosta³a z tego fascynacja secesj¹.
Wychowany by³ w kulcie urody
starych przedmiotów, bowiem jego ojciec
by³ namiêtnym kolekcjonerem antyków
i dzie³ sztuki. „Mroczne pokoje naszego
domu pe³ne by³y starych portretów, ksi¹g
oprawionych w z³ocone skóry i pergaminy, szcz¹tków zbroi staropolskich, cennych mebli” 6 - zapamiêta. Andrzej Ryszkiewicz w poœmiertnym wspomnieniu
o Antonim Uniechowskim napisze: „uformowa³ siê wœród ludzi, którzy do
dawnych przedmiotów mieli stosunek
serdeczny i specjalny: widzieli w nich
¿ywe przekazy dawnej i œwietnej polskiej

1 K. Uniechowska, Antoni Uniechowski o sobie i innych, Warszawa 1961, s. 7.
2 Tamże, s. 10
3 Tamże, s. 11
4 Tamże, s. 51
5 Tamże, s. 51
6 Tamże, s. 14
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tradycji. Otaczali siê nimi, kochali je
i rozumieli. A dla Tonia stawa³y siê one
ponadto jakby medium, przenosz¹cym go
w minione czasy zaludnione wymar³ymi
gatunkami ludzkimi - sejmikuj¹cych
pieniaczy, opojów i zabijaków, dworskich
uk³adnych dostojników, oficjalistów, wynios³ych karmazynów o senatorskim
geœcie, podgolonych szlachetków uwieszonych u pañskich klamek, piêknie
nosz¹cych siê rycerzy, cudzoziemskich
fircyków, lub pozytywistycznych miesz-

czan i wreszcie bywalców »kafeszantanów«, z³otej m³odzie¿y prze³omu XIX
i naszego wieku. To by³ œwiat, który
Antoni Uniechowski zna³ najlepiej i który,
jak nikt inny, lekk¹ rêk¹ powo³ywa³
do ¿ycia w swych niezliczonych rysunkach” 7.
Zainteresowanie starymi, piêknymi
przedmiotami sprawi³o, ¿e ulubion¹
czynnoœci¹ artysty od lat szkolnych, by³o
zwiedzanie antykwariatów, zw³aszcza
podczas wagarów, a niejedno spostrze¿enie znalaz³o zapewne miejsce na jego
rysunkach. To podczas takiego „wagarowego” zwiedzania zachwyci³ siê taliami kart do gry i tarota, które póŸniej sam
bêdzie projektowa³.

Pod okiem fachowców
Antoniego-rysownika odkryli gimnazjalni koledzy „zarzucaj¹c go obstalunkami”. Najczêœciej by³y to wizerunki
idealnych narzeczonych i kobiet podejrzanego autoramentu. Szko³a im.
Stanis³awa Kostki opisana tak genialnie
w „Ferdydurke” przez kolegê szkolnego
Witolda Gombrowicza odegra³a rolê
w ¿yciu Antoniego o tyle, ¿e: „Jak za
dawnych lat spêdza³em czas w szkole
g³ównie na rysowaniu” 8.
Talentem ucznia zainteresowali siê
tak¿e profesorowie szko³y: nauczyciel
rysunków prof. Mieszkowski i wychowawca prof. Ciepliñski. Ten pierwszy
wprowadzi³ Uniechowskiego do Klubu
Artystycznego, gdzie móg³ rysowaæ
z natury tzw. „¿ywy model”, drugi - entuzjasta nowoczesnej sztuki uzmys³owi³
mu, ¿e wieczne treœci mog¹ byæ komponowane w najnowoczeœniejszych formach.
Dojrzewa³ w Antonim zamiar wst¹pienia do Akademii Sztuk Piêknych
w Warszawie. Doradzono mu zdawanie
egzaminu do pracowni profesora Karola
Tichego. Jak nie jeden raz w ¿yciu przyda³a siê mu wiedza zdobyta podczas lat
chorowania. Znajomoœæ archeologii, któr¹
wykaza³ siê w rozmowie z profesorem
pomog³a bardziej ni¿ teczka z pracami
i zapewni³a mo¿liwoœæ zdawania egzaminu wstêpnego. Zda³, wybitnym studentem jednak nie by³. Na drugim roku
studiów o swojej pracy-feretronie na zaliczenie z kompozycji us³ysza³ od profesora: „kompozycja zmiêta i bez syntezy”.
Nie mog³o byæ inaczej, skoro jego dbanie
o szczegó³ „zaludni³o t³o mnóstwem
budyneczków, pojazdów, roœlin. Byli
Kajfasz i Annasz, œwiêta Weronika
w czerwonej tunice, Cyrenejczyk nios¹cy
krzy¿, kap³ani, ¿o³nierze, p³acz¹ce
niewiasty. Biegli ch³opaczkowie z narzê-

7 A. Ryszkiewicz, Tonio – wspomnienie o Antonim Uniechowskim, Literatura 1976, nr 30 s. 14
8 K. Uniechowska, Antoni Uniechowski o sobie i innych, Warszawa 1961, s. 102
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dziami tortur, prowadzono ³otrów. Dachy
domków mia³y zaznaczone nawet kontury dachówek” 9.
Dla odmiany siêgn¹³ wiêc do form
czysto abstrakcyjnych, ale i tu recenzja
Tichego nie by³a zachwycaj¹ca: „Drogi
panie, w Suzie znaleziono granitowe
cylindry dwumetrowej wysokoœci, ale to
nie s¹ tylko granitowe cylindry, lecz wizerunki królów elamickich... A tu u pana:
to s¹ tylko kolorowe trójk¹ty” 10.
Tak wiêc zarzuci³ Antoni Uniechowski
formy abstrakcyjne, a wyniesione ze
studiów nauki podsumowa³ stwierdzaj¹c,
¿e najwiêcej skorzysta³ wysiaduj¹c
w sto³ówce z kolegami d³ugie godziny,
popijaj¹c lurowat¹ herbatê. Zdarza³y siê
i dobre opinie jak ta profesora Jastrzêbowskiego o zaprojektowanej talii kart,
lecz i tu „nastêpne zadania wypada³y
gorzej, bo jak zawsze by³em na bakier
z syntez¹ i przy ka¿dym zadaniu poch³ania³y mnie detale” 11. Antoni Uniechowski
docenia³ uczelnie artystyczne, ale uwa¿a³,
¿e jeœli chce siê w ¿yciu artystycznym coœ
osi¹gn¹æ, trzeba oderwaæ siê od szkolnych metod, nawet zapomnieæ je i tylko
tym, którzy to zrobili, uda³a siê prawdziwie wielka sztuka.
Sposób patrzenia na œwiat, uczenie siê
by³y u Uniechowskiego doœæ niespotykane: „Treœæ czasu, epoki, wydarzeñ by³a
dla mnie zawsze zapisana w zewnêtrznoœci, najwiêksze zainteresowanie budzi³a
wizualna strona ¿ycia. Wiedzê o tym, co
mnie otacza³o, odczytywa³em, choæ brzmi
to paradoksalnie z kszta³tu, wygl¹du
i barwy rzeczy. Tych, co bra³y bezpoœredni udzia³ w ¿yciu moich wspó³czesnych,
i tych co przetrwa³y, asystowa³y innym
ludziom i innym wydarzeniom, na które
czas nawarstwi³ historiê. Wiedza wynikaj¹ca z konfrontowania materialnych do-

kumentów przesz³oœci z teraŸniejszoœci¹,
wydawa³a mi siê zawsze najbardziej
godn¹ zaufania. Od najm³odszych lat
patrz¹c i porównuj¹c próbowa³em wyci¹gaæ wnioski” 12. Pozosta³ wiêc Antoni przy
swoim plastycznym widzeniu œwiata.

Œwiat Antoniego Uniechowskiego
by³ stylowy
I ten prywatny i zawodowy, warsztatowy. Wygl¹d kolejnych mieszkañ, wygl¹d

artysty, klimat jego prac, ¿ycie jakie
wiód³. Wszystko to stanowi³o jednoœæ
spójn¹ i klarown¹. „Wysoki, szczup³y,
w czarnym »edenie« albo nawet w meloniku, bo taka by³a moda. Albo ju¿ nie
by³o to modne tylko staroœwieckie i przez
to jeszcze modniejsze. Z laseczk¹, latem
w niebieskawych marynareczkach, zim¹
w tzw. berberysie - czyli p³aszczu buerbuerry” 13 - to portret Antoniego Uniechowskiego. W swoich dojrza³ych latach
uzupe³niony o sumiasty w¹s, identyczny
jaki nosi³ jego ojciec, w myœl przedwojennej zasady, ¿e prawdziwy mê¿czyzna
nosi w¹sy. Ci w¹saci mê¿czyŸni bêd¹ siê

9 K. Uniechowska, Antoni Uniechowski, czyli magiczne widzenie świata, Warszawa 1993, s. 141
10 Tamże, s. 142
11 K. Uniechowska, Antoni Uniechowski o sobie i innych, Warszawa 1961, s. 142
12 Tamże, s. 49
13 Tamże, s. 229
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przewijaæ z upodobaniem tak¿e w jego
twórczoœci, ilustruj¹cej czasy kontuszowe, b¹dŸ miêdzywojenne.
Dom Antoniego Uniechowskiego
zawsze by³ przyjazny goœciom „pokoje
pe³ne piêknych starych przedmiotów
i gospodarz, który jakby zawsze mia³
wolny czas, serdecznoœæ dla goœci, wewnêtrzny spokój i pogodê. U Uniechowskich czas zatrzyma³ siê - gdzieœ oko³o
1900 roku” 14.
By³ to dom, w którym rozmowy
toczy³y siê: „Jeœli o polityce, to o polityce
Stanis³awa Augusta, jeœli o architekturze,
to nie o koszmarze mrówkowców, lecz
np. o rzymskich akweduktach. Jeœli o dramatach wojny, to o straszliwym Cortezie
i jego siepaczach”. 15 W swoich pracach
podobnie jak w rozmowach pomija³ temat
okropnoœci wojen XX wieku. Zw³aszcza
temat II wojny œwiatowej by³ zakazany.
Córka wspomina³a: „Ile¿ to razy rysowa³
bitwy z wszystkich innych stuleci, rycerzy, ciurów, wodzów, bohaterów legendarnych i historycznych. Ile¿ formacji
wojskowych, rodzajów broni i rekwizytów dawnych wojen. Ale tê nasz¹
ostatni¹ wojnê pomin¹³ milczeniem” 16.
Dramat tamtych wojen dawno znikn¹³
w pomroce dziejów, ta natomiast zbyt
¿ywo i boleœnie tkwi³a w artyœcie.
Kocha³ za to rysowaæ wiek XVIII. Ulubion¹ ksi¹¿k¹ by³ „Rêkopis znaleziony
w Saragossie” Jana Potockiego, a jedna
z jej postaci, hrabia Saint-Germain sta³a
siê wdziêcznym tematem do rysowania
i gawêd. Te zamierzch³e historycznie tematy literackie jak choæby „Preliminaria
peregrynacji do Ziemi Œwiêtej j.o. Radziwi³³a Sierotki” Juliusza S³owackiego pozwala³y wykorzystaæ Uniechowskiemu ca³¹
bogat¹ wiedzê historyczn¹, tak¿e o rze-

czach. Ale nie chodzi³o mu o przekazanie
faktów historycznych, a o uchwycenie
stylu: „te dwie pochodne historii - styl,
jego kaprysy i zmiennoœæ, oraz modê,
która, jak pisa³ Cocteau, jest wzruszaj¹ca,
bo umiera m³odo, Antoni Uniechowski
przez parê dziesi¹tków lat stara³ siê
przedstawiæ w swoich rysunkach” 17.
¯ycie z Uniechowskim nie nale¿a³o do
³atwych. Wiedzia³y o tym jego dwie ¿ony.
Nie bardzo odnajdywa³ siê w rutynie dnia
codziennego. Wspomina³: „Domy maj¹ tê
cechê, ¿e wszyscy w nich ustawicznie coœ
robi¹. ¯ycie w domu trwa i posuwa siê
naprzód na zasadzie drobnych poczynañ
ka¿dego mieszkañca. Nastêpuj¹ jakieœ
wielkie prania, porz¹dki, proszone wizyty. Nigdy nie czu³em potrzeby aktywnego
udzia³u w tych wszystkich sprawach”18.
Nie umia³ planowaæ, ¿yæ z myœl¹ o dniu
jutrzejszym. Dla niego liczy³a siê teraŸniejszoœæ, dzieñ dzisiejszy. Ulubion¹ modlitwê „Ojcze Nasz” przywo³ywa³ jako uzasadnienie swojej filozofii ¿yciowej. „Chleba naszego powszedniego, daj nam
dzisiaj” - podkreœla³ to dzisiaj, nie jutro.
Umia³ siê cieszyæ ka¿dym dniem. Nie
znosi³ tzw. rozmów o ¿yciu, a tak jak nie
cierpia³ rozmów o ¿yciu, tak kocha³
pogawêdki. By³ œwietnym gawêdziarzem.
Jego ¿ywio³em by³ natomiast œwiat
warszawskich i krakowskich kawiarñ.
Kolejne mody na kolejne kawiarnie,
„Ziemiañska”, kawiarnia zwana SIM,
„Noworolski”. Dni mija³y artyœcie na
dzieleniu czasu miêdzy intensywnym
przesiadywaniem w kawiarniach, nocnym rysowaniem i pomieszkiwaniem
w domu, które tak córka podsumowa³a:
„...istnienie ojca w naszym domu by³o
ograniczone do jego wychodzenia na
miasto” 19.

14 A. Ryszkiewicz, Tonio – wspomnienie o Antonim Uniechowskim, Literatura 1976, nr 30 s. 14
15 K. Uniechowska, Antoni Uniechowski, czyli magiczne widzenie świata, Warszawa 1993, s. 90
16 Tamże, s. 207
17 Tamże, s. 75
18 K. Uniechowska, Antoni Uniechowski o sobie i innych, Warszawa 1961, s. 217
19 Tamże, s. 229
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Antoni Uniechowski, artysta pracuj¹cy na zlecenie, nie uznawa³ w swoich
rysunkach tzw. sztuki dla sztuki, dwuznacznoœci. Tu ka¿dy ogl¹daj¹cy mia³
widzieæ, co autor mia³ na myœli. Antoni
Uniechowski rysuj¹cy do szuflady
zape³nia³ papier rysunkami magicznymi,
niesamowitymi stworami, jednoro¿cami,
gryfami, sk¹d wyziera³a zaduma nad
tajemnic¹ istnienia, jego ró¿norodnoœci¹
i dziwnoœci¹.
Umiejêtnoœæ patrzenia, któr¹ uwa¿a³
za szczególny dar i któr¹ przenosi³ na
papier pozostawi³a niezapomniane widoki przedwojennej Warszawy, tak rozczulaj¹ce w czasie, gdy miasto le¿a³o
w gruzach. Lata wspó³pracy z „Przekrojem” i niepowtarzalnoœæ jego stylu sprawia³a, ¿e niektórzy kupowali pismo w³aœnie ze wzglêdu na niego. Uniechowski
zilustrowa³ 178 ksi¹¿ek 20, w wiêkszoœci
dzie³ klasyki polskiej i obcej, daj¹cych
pole do popisu dla jego wyobraŸni. Patrz¹c
na rysunki Antoniego Uniechowskiego,
budzi siê uczucie zazdroœci, ¿e ci co na
nich s¹, ¿yli jakby w lepszym, ³adniejszym, stylowym œwiecie i sami byli
³adniejsi. Bowiem artysta rysuj¹c zastanawia³ siê nie tylko nad tym, jak mogli
wygl¹daæ ci, których rysowa³, lecz tak¿e
jakimi chcieli siebie widzieæ, za kogo
uchodziæ. Mo¿e to sprawia, ¿e ten œwiat
wydaje siê ³adniejszy. ¯e chcia³oby siê
znaleŸæ tam choæ na chwilê, rozejrzeæ po
k¹tach, które ju¿ nie zmieœci³y siê na
rysunku. Bo wyobraŸnia artysty udziela
siê ogl¹daj¹cemu.
W przedmowie do „Preliminariów
peregrynacji do Ziemi Œwiêtej j.o.
Radziwi³³a Sierotki” J. S³owackiego Adam
Mauersberger stwierdza, ¿e „celem
dzia³ania artysty jest poetyka stylu
ka¿dego czasu, ówczesny idea³ piêkna,
idea³ ¿ycia” 21. Uda³o siê to z nawi¹zk¹
Uniechowskiemu osi¹gn¹æ, tak w ilustra-

cji ksi¹¿kowej, jak i projektach scenografii
teatralnej i telewizyjnej, których by³ autorem. Swoje rysunki podpisywa³ charakterystycznym i lakonicznym AU i podobno by³y to nieliczne litery jakie w swoim
¿yciu zanotowa³.
U schy³ku ¿ycia Antoni Uniechowski
mówi³ do córki: „Zawsze przyjemnie jest
¿yæ”. Mo¿na tak powiedzieæ zarówno
o jego ¿yciu, ¿e prze¿y³ je do koñca
z wielk¹ przyjemnoœci¹ jak i o bohaterach
jego rysunków, ¿e ¿yj¹ na nich z pasj¹.

W posiadaniu Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Zielonej
Górze znajduj¹ siê rysunki do nastêpuj¹cych ksi¹¿ek:
Dywan warszawski z dawnych kronik
w¹tku przez Antoniego Uniechowskiego
utkany, Warszawa 1969 [2 prace]
Stoberski Z., Bitwa na Kosowym Polu,
Warszawa 1962 [1 praca]
Trease G., Z Garibaldim na Sycylii,
Warszawa 1967 [1 praca]
Rostocki A., Soko³owski T., Œwiat starych samochodów, Warszawa 1972 [1 praca]

20 Galeria Antoniego Uniechowskiego, dostępny: http://www.sponsoring.pl/uniechowski/ [5.09.2006]
21 J. Słowacki, Preliminaria peregrynacji do Ziemi Świętej j.o. księcia Radziwiłła Sierotki, Warszawa 1959, k. [3]
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Prevost A. F., Historia Manon Lescaut
i kawalera des Grieux, Warszawa 1948
[1 praca]
Rzewuski H., Pami¹tki Soplicy, Warszawa 1961 [1 praca]
Rojek T., Historia i historyjki, Warszawa
1970 [1 praca]
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Potocki J., Rêkopis znaleziony w Saragossie, Warszawa 1950 [1 praca]
£oziñski W., Opowiadania imæ Pana
Wita Narwoja rotmistrza Konnej Gwardii
Koronnej a. d. 1760-1767, Warszawa 1952
[1 praca]

Archiwum Jana Korczaka w S³ubicach
Maria Wasik

Biblioteka Collegium Polonicum wzbogaci³a siê o kolejne archiwum literackie.
Do wczeœniej przekazanych – Karla
Dedeciusa i Henryka Bereski, dosz³o
archiwum Janusza Korczaka. Podarowa³a
je Bibliotece rodzina profesora Ericha
Dauzenrotha. Wydarzeniu temu towarzyszy³a konferencja i otwarcie wystawy,
a bohaterami ca³oœci byli wielcy nie¿yj¹cy
– Doktor z Krochmalnej i Profesor
z Gießen.
Sala Collegium Polonicum zgromadzi³a ludzi nauki z ca³ej Europy, którym
bliskie pozostaj¹ idee wychowawcze
Janusz Korczaka. Spotkanie, dofinansowane z Fundacji Wspó³pracy PolskoNiemieckiej, prowadzi³ dr Krzysztof
Wojciechowski. Obok referatów by³y
wspomnienia tych, którzy zetkn¹wszy siê
z profesorem z Niemiec „zarazili” siê od
niego „tropieniem œladów” Korczaka.
Zebrani wys³uchali trzech referatów:
- Janusz Korczak w dokumentach znajduj¹cych siê w ¯ydowskim Instytucie Historycznym - Jan Jagielski (¯ydowski Instytut
Historyczny w Warszawie),
- Erich Dauzenroth jako cz³owiek i niestrudzony orêdownik pojednania - Konrad
Weiß (publicysta),
- Janusz Korczak jako „pons inter nationes”.
Droga do wzajemnego zrozumienia i pojednania - dr Michael Kirchner (Niemieckie
Stowarzyszenie im. J. Korczaka).
Referaty przeplatane by³y recytacjami
tekstów obydwu bohaterów spotkania
oraz autorów pisz¹cych o nich.

Na spotkaniu obecne by³y dzieci oraz
¿ona profesora Douzenrotha, gospodyni,
jak podkreœlali zabieraj¹cy g³os, bardzo
goœcinnego domu. Jej ciep³e i serdeczne
wyst¹pienie zakoñczy³o to wyj¹tkowe
spotkanie ludzi mówi¹cych w ró¿nych
jêzykach, a bliskich sobie ideami –
J. Korczaka i E. Dauzenrotha.
Nazwisko Janusza Korczaka znane jest
Polakom od wczesnego dzieciñstwa,
g³ównie za spraw¹ jego m¹drej ksi¹¿ki
„Król Maciuœ I” i jeszcze kilkunastu innych.
Wielu osobom znana jest te¿ jego dzia³alnoœæ pedagogiczna i reformatorskie
publikacje, ³¹cz¹ce „arystokratyczne teorie
z demokratyczn¹ praktyk¹ wychowawcz¹”, opisane m.in. w ksi¹¿kach „Jak
kochaæ dziecko”, „Prawo dziecka do szacunku”. Pamiêta siê te¿ o bohaterskiej
œmierci Starego Doktora ze swoimi podopiecznymi w komorach gazowych Treblinki.
Dzia³alnoœci¹ J. Korczaka zafascynowa³ siê prof. E. Daunzenroth obejrzawszy w 1957 r. sztukê Erwina Sylvanusa
„Korczak i jego dzieci”. By³ ju¿ wówczas
autorem licznych prac z dziedziny pedagogiki. PóŸniej sta³ siê wspó³wydawc¹
w jêzyku niemieckim wa¿niejszych
ksi¹¿ek Korczaka, czego ukoronowaniem
w efekcie jest edycja 15-tomowych dzie³
zebranych pt. „Janusz Korczak Sämtliche
Werke” w wydawnictwie Gütersloher
Verlagshaus 1996-2006.
Profesor szukaj¹c œladów Korczaka
odby³ ponad 100 podró¿y do Polski,
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inicjowa³ niestrudzenie zainteresowanie
jego teoriami pedagogicznymi, przyczyni³ siê do powstania Miêdzynarodowego Stowarzyszenia im. Janusza
Korczaka. Przez wiele lat pe³ni³ funkcje
prezesa tego Stowarzyszenia w Niemczech. Tak pisa³ o Korczaku: za ¿ycia
troszkê uznania, nieco zachwytu, du¿o krêcenia g³ow¹, zero wdziêcznoœci, ¿adnej s³awy.
Nie by³ królem w koronie z ber³em, by³
królem o smutnych oczach i z chlebem
w rêku, nie by³ regentem, ale pierwszym
s³u¿¹cym.
Na konferencji pad³o te¿ wiele mi³ych,
pe³nych szacunku s³ów o prof. Dauzenrothe (zm. 2004 r.). Nazwany zosta³
„dobrym cz³owiekiem z Gießen”. Podkreœlono jego niestrudzon¹ pracê na rzecz
porozumienia i pojednania. W szkicu
biograficznym przygotowanym przez
Michaela Kirchnera, przytoczono wypowiedŸ Alice Dereere z Belgii:
By³ cz³owiekiem z bogatym duchem
i intelektem, ekspertem humanistycznego
i pedagogicznego dorobku Korczaka, czaruj¹cym mówc¹ i wiernym przyjacielem pe³nym
humoru. Skromnoœæ i prostota, uczciwoœæ
i towarzyskoœæ le¿a³y w jego naturze.
By w pe³ni przybli¿yæ te dwie postacie
przytoczê tekst, który w imieniu nieobecnej profesor Jadwigi Biñczyckiej odczyta³a dr Ma³gorzata Kmita:
Kiedy Dauzenroth pisze o Korczaku
wydobywa takie treœci i wartoœci, z którymi
siê identyfikuje, które s¹ mu bliskie, które
równie¿ jego charakteryzuj¹. Lubi te¿ siêgaæ
po œwiadectwo poezji. Podoba³o siê Dauzenrothowi to, ¿e Korczak odcina³ siê od pedagogów „oficerów sztabowych”, którzy pisz¹
autoryzowane ksi¹¿ki „wszystkie pe³ne
pustych fraz i ob³udy”. Podoba³o siê Dauzenrothowi to, ¿e Korczak nie da³ siê zamkn¹æ
w klatce oficjalnych pojêæ, utartych schematów myœlowych, formu³ek ideologicznych.
– Dla podkreœlenia swoich upodobañ i wyborów siêga³ Erich do jêzyka poezji. Lubi³
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cytowaæ wiersz poetki Marii Bronikowskiej,
która tak siê zwraca³a do Korczaka:
O Tobie
Wymyœlili Ci filozofiê
Antyczn¹, sokratejsk¹ Platoñsk¹ - stoick¹
Szukali systemu Przesiewali przez sita
Myœli Twoje i czyny
Chcieli Ciê wyt³oczyæ Wyt³umaczyæ - nazwaæ Przydzieliæ do „partii” Kierunku, orientacji Wykorzystaæ nie tylko ¿ycie
Ale œmieræ Twoj¹
Stworzyli mit wielki
Legendê aureum Psalm Ale umkn¹³eœ im Bo by³eœ nie prosty
A zwyczajny
Ludzki i cz³owieczy
Skromny i wa¿ny
By³eœ osob¹
Czy nie jest to te¿ konterfekt naszego
Przyjaciela Ericha Dauzenrotha, który by³
„ludzki i cz³owieczy, skromny i wa¿ny”,
który by³ i pozostanie dla nas wa¿n¹ i niezapomnian¹ sob¹?
Prof E. Dauzenroth za swoj¹ dzia³alnoœæ zosta³ uhonorowany wieloma
odznaczeniami polskimi i niemieckimi.
Zachêcam do obejrzenia wystawy
w Bibliotece Collegium Polonicum zatytu³owanej „Janusz Korczak w zbiorach
prof. Ericha Dauzenrotha”.
Wystawa czynna bêdzie jeszcze
w 2007 roku.

