KLEIST
SEMESTER

europa
universität
viadrina

k

frankfurt kleista.
frankfurt nad odra˛
około 1800 roku
Studencki projekt wystawy dotyczący
historii miasta i uniwersytetu

k

KLEIST
SEMESTER

e u r o pa - u n i v e r s i t ä t
viadrina
f r a n k f u rt ( o d e r )

rok 1850

około 1700 roku

Frankfurt
około roku
1700 i 1850 na
zrekonstruo
wanych ma
pach, źródło:
Historia mia
sta w mapach,
Frankfurt
nad Odrą
1700 do 2003,
blochplan.de

Rozmówki z 1780 roku opisują
Frankfurt nad Odrą jako miasto uni
wersyteckie, handlowe i garnizono
we »dość duże, dobrze zabudowa
ne i z niewielkimi umocnieniami«.
I rzeczywiście stary uniwersytet,
przeniesiony do Wrocławia w roku
śmierci Kleista czyli w 1811, tar
gi, handel jak i stacjonujące we
Frankfurcie wojsko były ważnymi
czynnikami, które w XVIII wieku
kształtowały charakter miasta. Na
skutek przemian, które nastąpiły
w Prusach po druzgocącej mili
tarnej i politycznej klęsce w 1806
roku, zmienił się też obraz stare
go Frankfurtu. W czasach stu
diów Heinricha von Kleista około
roku 1800, Frankfurt jako miej
ski, gospodarczy i społeczny kom
pleks położony po obu stronach
Odry jak i »Alma Mater Viadrina«,
będąca uniwersyteckim mostem
pomiędzy Starą Rzeszą a Europą
Wschodnią, znajdowały się nie tyl
ko u progu nowego stulecia, lecz
także w okresie narodzin epoki
modernizmu.
Wystawa,

przygotowana

dencji rozwojowych panujących
w tamtych czasach oraz różnych
grup społecznych, które kształtowały miasto, uniwersytet i oto
czenie rodziny Kleista. Wysta
wa ma zaprezentować »Frankfurt
Kleista« i zaprosić do wędrówki po
historycznym Frankfurcie z około

współpracy z Muzeum Kleista
i Collegium Polonicum, stanowi
uniwersytecki wkład w Rok Kleista
2011. Jej celem nie jest ukazanie sta

furcki oraz Kleist jako oficer (Ste
fanie Deutschmann i Sarah Klepp)
i wreszcie stara Viadrina, Kleist
jako student i życie studenckie we
Frankfurcie (Piotr Franz, Thomas
Pick i Linda Schwabe).

1800 roku.

Merytoryczną opiekę nad wystawą

Jakim właściwie miastem był

Odrą około 1800 roku« sprawowa

»Frankfurt Kleista. Frankfurt nad

»Frankfurt Kleista«, w którym pi
sarz dorastał, studiował i z którym
za życia utrzymywał bliski kon
takt poprzez rodzinę i przyjaciół?
Czym na przełomie XIX i XX wie
ku wyróżniał się Frankfurt nad
Odrą? W semestrze zimowym
2010/2011 studenci Uniwersytetu
Europejskiego Viadrina zajmowa
li się w ramach projektu tymi i innymi pytaniami dotyczącymi hi
storii miasta, starego uniwersytetu
i otoczenia Heinricha von Kleista
z jego frankfurckich lat. W trak
cie seminarium cztery grupy ro
bocze opracowały poszczególne
tematy i przygotowywały je dla
potrzeb wystawy: historia miasta,

we

i Sabine Scheuring), garnizon frank

gospodarka i życie codzienne we
Frankfurcie (Janina Freitag, Flore

li prof. dr Reinhard Blänkner (UEV)
i Hans-Jürgen Rehfeld (Muzeum
Kleista). Za przeprowadzenie se
minarium i opiekę organizacyjną
nad niemiecką wersją wystawy od
powiedzialna była Stefanie Schra
der (UEV), za polską wersję Ewa
Bielewicz-Polakowska (Collegium
Polonicum). Badania i wybór eks
ponatów możliwe były dzięki
zbiorom Muzeum Kleista, Muze
um Viadrina i Archiwum Miejskie
go we Frankfurcie nad Odrą, któ
rym to w tym miejscu pragniemy
serdecznie podziękować za udzie
lone nam wsparcie. Graficzne
opracowanie tablic przygotowała
agencja reklamowa Giraffe Wer
beagentur GmbH z Frankfurtu nad
Odrą.

Guiffault, Christoph Kornes i Jana
Thormählen), rodziny von Kleist
i von Zenge jak i stosunki między

tycznego obrazu miasta narodzin

płciami w tamtych czasach (Sa

Więcej na temat roku akademickie-

Uniwersytet Europejski Viadrina dziękuje za wsparcie tej wystawy

Kleista, lecz przedstawienie ten- brina Eisenhut, Christine Müller

go Kleista i Uniwersytetu Europejskiego Viadrina podczas Roku Kleista
2011 znajdą Państwo na stronie
www.europa-uni.de/kleist

oraz innych projektów w ramach roku akademickiego Kleista
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Dawny
Frankfurt

1 Herb Frankfurtu nad Odrą
© Archiwum miejskie we Frankfurcie nad Odrą

1

2 Panorama Frankfurtu z perspektywy
przedmieść Dammvorstadt (dzisiejsze Słubice),
około 1850 roku
© Archiwum miejskie we Frankfurcie nad Odrą

W rozmówkach* z około 1800 roku
Frankfurt nad Odrą opisano prze
de wszystkim jako miasto handlo
we, garnizonowe i uniwersyteckie.
Gospodarka tego niegdyś hanze

W XVIII i rozpoczynającym się XIX

1759 roku w pobliskich Kunowicach

wieku, w latach i dziesięcioleciach

siły pruskie poniosły druzgocącą

życia Heinricha von Kleista, wygląd

klęskę. Jednym z poległych w tej

Frankfurtu nad Odrą mocno się

bitwie był poeta i oficer Ewald

zmienił. Oprócz rozwoju urba

Christian von Kleist, daleki krewny

nistycznego to przede wszystkim

Heinricha von Kleista, któremu kil

polityczne i gospodarcze refor

ka lat później postawiono pomnik

my były powodem zmieniającego

we Frankfurcie nad Odrą.

do XVIII wieku znaczące zmiany
koniunkturalne. Odbywające się
trzy razy do roku targi i handel na
Odrze przyciągały wielu kupców.
Liczba mieszkańców wzrastała,
a istniejąca już od średniowiecza
gmina żydowska oraz założona we
Frankfurcie z końcem XVII wieku

się nieustannie charakteru mia
sta. Frankfurt, który w 1253 roku –

Do Frankfurtu można było się

roku pierwszej udokumentowanej

dostać tylko przez jedną z trzech

wzmianki – uzyskał prawa miej

bram miejskich. Wschodni brzeg

skie, a od XIV wieku ma w her

Odry łączył z miastem drewnia

bie pod bramą miejską czerwo

ny most. Na drugim brzegu rzeki,

nego koguta, na początku XVIII

w przedmieściach Dammvorstadt

wieku składał się tylko z history

(dzisiejsze Słubice), z powodu nie

cznego centrum w nizinie Odry.

korzystnych warunków topogra

Centrum to było otoczone zaró

ficznych, znajdował się tylko tak

wno średniowiecznym murem jak

zwany szaniec gwiaździsty, którego

i wałami oraz fosami obronnymi,

zadaniem była obrona przyczółka

na ochronę których mieszkańcy mia-

mostu. Na północno-zachodnim

sta w ciągu stuleci musieli wielo

krańcu miasta leżał założony

krotnie liczyć. Miasto było podczas

w 1506 roku i górujący nad mia

wojny trzydziestoletniej oblężone

stem

przez wojska szwedzkie i w końcu

otoczony był od północy i zacho

zdobyte. Ponownie broniono mia

du ogrodami mieszkańców, a na

sta i mostu w trakcie wojny sie

wschodnim brzegu rzeki również

dmioletniej, kiedy to w sierpniu

gruntami rolnymi.

uniwersytet.

atyckiego miasta przeżywała aż

Frankfurt
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gmina hugenocka przyczyniły się
do wzrostu znaczenia gospodarki.
Z początkiem XIX wieku zrezygno
wano z militarnie bezużytecznych
umocnień miejskich. Na miej
scu dawnych wałów powstał dzi
siejszy park Lenné, a zabudowa
miasta rozwinęła się w kierunku
południowym ku przedmieściu
Gubener i północnym ku przed
mieściu Lebuser.
* Rozmówki były podręcznikami
do prowadzenia inteligentnych
rozmów.
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Na skutek restrykcyjnej polityki
gospodarczej Fryderyka II Wielkie
go i przesunięcia ważnych szlaków
handlowych w kierunku Atlantyku,
Frankfurt nad Odrą stracił około
1800 roku swoje wcześniejsze
znaczenie jako rozwijające się mia
sto handlowe. Status miasta jako
miasta uniwersyteckiego również
uległ zmianie, kiedy to w 1811 roku
w wyniku reorganizacji pruskich
uniwersytetów starą Viadrinę
przeniesiono do Wrocławia. Aby
zrekompensować tę stratę, w la
tach 1815 i 1816 ulokowano w mie

2
1

ście dwie znaczące instytucje ad
ministracyjne. Frankfurt został

1 Frankfurt nad Odrą z widokami charakterystycznych budowli, około 1845 roku
© Archiwum miejskie we Frankfurcie nad Odrą

siedzibą Zarządu Marchii oraz Na

2 Pomnik nagrobny Ewalda Christiana von Kleista na cmentarzu
św. Gertrudy odsłonięty w 1780 roku
© Muzeum Viadrina we Frankfurcie nad Odrą

czelnego Sądu Krajowego i przez
to otrzymał status nowo utworzo
nego okręgu administracyjnego o

3

Wieże Kościoła Mariackiego po upadku południowej wieży w maju 1826 roku
© Archiwum miejskie we Frankfurcie nad Odrą

4

Ogródek gospody Simonsmühle, rok 1825
© Archiwum miejskie we Frankfurcie nad Odrą

ponadregionalnym znaczeniu.
Wraz z nowym stylem życia
i pracy wykształconych warstw
mieszkańców miasta, do któ
rych kilka lat wcześniej również

3

mógłby zaliczać się Heinrich von
Kleist, rozwinęły się nowe sposoby
spędzania wolnego czasu. W roku
1842 uroczyście otwarto Teatr
Miejski zaprojektowany przez
ucznia Karla Friedricha Schinkla.

Praca i życie
na przełomie
wieków

ne od średniowiecza źródła mine
ralne, wokół których intensywną
działalność rozwijały pensjonaty.
Były klasztor kartuzów, w którym
od czasów reformacji znajdowały
się uniwersytecka cegielnia i bro
war, stał się dzięki pobliskim
źródłom na początku XIX wieku do
brze prosperującym kąpieliskiem.

Równie wielkie wrażenie robiły

lem wycieczek stały się gospo

rzeźbione nagrobki i pomniki oraz

dy – często z ogródkiem piwnym

Oddanie do użytku linii kolejowej

sztuka ogrodowa w parkach miej

lub małą restauracją – jak Simons

i dworca we Frankfurcie w 1842 ro-

skich. Atrakcyjne otoczenie Frank

mühle, Buschmühle czy położony

ku oraz regulacja Odry, która ułat-

furtu nad Odrą przyciągało co

na wschodnim brzegu Dom

wiła żeglugę i odprawę statków

raz więcej jego mieszkańców.

Strzelecki. Dla stworzenia kultu

w miejskim porcie, przyczyniły się

W krótkim czasie popularnym ce

ry kąpielowej wykorzystano zna

do poprawy sytuacji gospodarczej.
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Najważniejszym filarem gos
podarki Frankfurtu nad Odrą
były odbywające się od późnego
średniowiecza trzy razy do roku
targi. Miasto, z uwagi na swoje
korzystne położenie, było ponad
regionalnym centrum handlowym
i gospodarczym na styku Starej
Rzeszy z Europą Wschodnią. Ogra
niczenia przywozu zagranicznych
wyrobów – które pierwotnie miały
chronić miejscowych producentów

Frankfurt
jako centrum
gospodarcze

1

– doprowadziły jednak do spadku

2

liczby transakcji na frankfurckich
targach i spowodowały ucieczkę

1 Widok na ratusz frankfurcki ze straganami, około 1847 roku
© Archiwum miejskie we Frankfurcie nad Odrą

lokalnych kupców i rzemieślników.

2 Widok na Frankfurt z góry Ferdynanda (dzisiejszy dworzec),
około 1860 roku
© Archiwum miejskie we Frankfurcie nad Odrą

Ich liczba na frankfurckich targach

3

spadła z 10,4% w 1756 roku do 0,4%

Handel na frankfurckich targach, rysunek Hugo Mühlego,
rok 1887
© Archiwum miejskie we Frankfurcie nad Odrą

w roku 1803. Na targach zarabiali
nie tylko handlowcy i rzemieślnicy,
lecz także inne grupy zawodowe
jak rzeźnicy, piekarze czy restaura
torzy, dla których były one również
źródłem przychodów.
3

Do innych znaczących gałęzi gos
podarki we Frankfurcie nad Odrą
zaliczały się cegielnia i garncarnia.
Bogate gleby gliniaste i iłowate
piaski wokół miasta stwarzały ide

wzdłuż Odry i na placu targowym

istniała do XX wieku. Produkcję

alne warunki dla tych branż. Do

wokół ratusza w tak zwanych

jedwabiu rozpoczęto na zlecenie

XIX wieku ważną rolę we Frank

Scharren (małych sklepach), którym

władz i przez długi czas dla całego

furcie i okolicy odgrywały także

to dzisiejsza ulica Große Scharrn

regionu stanowiła ona istotny

uprawa winorośli, tytoniu i tka

straße zawdzięcza swoją nazwę.

czynnik gospodarczy.

ctwo, które przyczyniły się do
wzrostu zamożności gminy huge

W drugiej połowie XVIII wieku

nockiej. Towary produkowane

w przedmieściach Dammvorstadt

w mieście i okolicy sprzedawano na wschodnim brzegu Odry pow
nie tylko na targach, lecz także

stała fabryka jedwabiu, która

k
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towarzyszyła mu również w po
dróżach. Nauka i edukacja były dla
niej niesamowicie ważne.
Wbrew

1

konwencjom

swojej

epoki Ulryka lubiła ubierać się
i zachowywać jak mężczyzna,

Należy zauważyć, że stosun

rodziny po siedmioletniej służbie

do czego Kleist zrobił aluzję

ki rodzinne Kleista pozwalały

złożył rezygnację temu – jak to sam

w

oczekiwać, że będzie on wiódł do

nazywał – »żywemu pomnikowi

z 1800 roku. Podobnie jak jej brat

statnie życie. Urodzony w dniu

tyranii«.

Heinrich pozostała stanu wol-

życzeniach

noworocznych

nego. Założyła pensjonat dla

18 października 1777 roku we
Frankfurcie (taki wpis widnieje

Szczęścia chciał szukać w nauce

dziewcząt i prowadziła go do lat

w księdze kościelnej – sam Kleist

i w kwietniu 1799 roku rozpoczął

trzydziestych XIX wieku. Piątego

podawał jako dzień swoich uro

studia na Viadrinie. Jednak je

lutego 1849 roku zmarła we Frank

dzin 10 października) miał wiele

go zainteresowanie nauką, tym furcie nad Odrą.

możliwości, by jako potomek ro

»filarem, którego to się podtrzy

dziny szlacheckiej zrobić karierę

mywałem w wirze życia« zaczęło

w pruskiej monarchii. W 1775 roku

słabnąć. »Wiedza nie może być przebywając w różnych miejscach

Juliana Ulryka von Pannwitz, ma

czymś największym – działanie

w Prusach, Saksonii, Austrii, Szwaj

tka Kleista, została drugą żoną

jest lepsze niż wiedza«, użalał się

carii i Francji zawsze utrzymywał

jego ojca, Joachima Friedricha.

potem. Ambitnie rozpoczął wiel

listowny kontakt ze swoją siostrą

Rodzina mieszkała we Frankfurcie

kie podróże i projekty, które rów

Ulryką: podczas krótkiego epizo

w pobliżu Kościoła Mariackiego

nie szybko porzucił. Bardzo ciężko

du urzędniczego, jako podejrzany

na południowym końcu Oderstra

przychodził mu wybór zawodu:

o szpiegostwo i więzień, wydawca

ße. Heinrich kontynuował tradycję

w Szwajcarii chciał zostać rolni

dziennika i czasopism, dziennikarz

rodzinną i latem 1792 roku w wie

kiem, w Koblencji stolarzem. Mimo

polityczny, cenzurowany poeta

ku 14 lat wstąpił do Poczdam

braku konsekwencji niejednokrot

i dramaturg, krytyczny obserwa

skiego Regimentu Gwardii. Jednak

nie wspierała go finansowo jego

tor rzeczywistości i niestrudzony

wbrew rycerskiej tradycji swojej

przyrodnia siostra Ulryka, która

wędrowiec z lub bez konkretnego

Kleist w różnych etapach życia,

celu. Także ostatni, pożegnalny list,
napisany w dniu swojej samobój
czej śmierci, skierował do siostry.
Heinrich von Kleist bratnią duszę

Heinrich von Kleist

»… prawda jest taka,
że mnie na ziemi nikt
nie mógł już pomóc«.
(Kleist w liście pożegnalnym do swojej siostry Ulryki,
21 listopada 1811)

znalazł w chorej na raka Henriet
cie Vogel, która 21 listopada 1811
roku towarzyszyła mu w ostatnich
chwilach.

Wilhelmina (1772 – 1817)
1791 żona Ernsta von
Loeschbrand, rozwie
dziona 1800

Fryderyka (1775 – 1811)
1794 żona Philippa von
Stojentin (1772 – 1844)

Augusta (1776 – 1818)
1802 żona Wilhelma von
Pannwitz (1772 – 1849)

Juliana Ulryka von Pannwitz
(1746 – 1793)
od 1775 druga żona Joachima
Friedricha

Heinrich (1777 – 1811)

Leopold (1780 – 1837)
1804 mąż Wilhelminy von
Blanckensee (1788 – 1867)

Juliana (1784 – 1856)
1809 żona Gustava von
Weiherr (1783 – 1851)

Karolina von Wulffen
(1755 – 1774) od 1769
pierwsza żona Joachima
Friedricha

Joachim Friedrich von Kleist
(1728 – 1788)
ojciec Heinricha von Kleista

2 Ulryka von Kleist, wg zaginionej miniatury,
rok 1807
© Muzeum Kleista we Frankfurcie nad Odrą
3

Ulryka (1774 – 1849)

Życzenia noworoczne z 1800 roku dla
Ulryki von Kleist.
Amfibio, która żyjesz w dwóch światach,
nie wahaj się dłużej i wybierz swoją płeć.
Nie można jednocześnie pływać i latać,
dlatego wyjdź z wody
i spróbuj pofrunąć, strząśnij wodę ze skrzydeł
i uciekaj! H. K.

© Muzeum Kleista we Frankfurcie nad Odrą

Bernd Christian von Kleist
(1680 – 1749)
dziadek Heinricha von
Kleista z Pomorza

Reimar von Kleist
(zmarł 1685)
pradziadek Heinricha von Kleista

1 Dom Heinricha von Kleista przy ulicy
(Große) Oderstraße, w którym zamieszkał
ponownie podczas studiów na Viadrinie,
fotografia z około 1921 roku
© Muzeum Kleista we Frankfurcie nad Odrą

4

Drzewo genealogiczne rodziny von Kleist
© Muzeum Kleista we Frankfurcie nad Odrą

4

Tam, gdzie inni kierują
się uczuciem, ona myślą, gdy inni
oddają się rozkoszą, ona się chce uczyć.
(Kleist o swojej siostrze Ulryce)

k

KLEIST
SEMESTER

e u r o pa - u n i v e r s i t ä t
viadrina
f r a n k f u rt ( o d e r )

W 1799 roku, w wieku 18 lat Wil

na pisała później, że właśnie wte

by była skończoną doskonałością

helmina von Zenge przybyła dy, zupełnie nieoczekiwanie Kleist

nie nadawałaby się dla mnie.

z Berlina do Frankfurtu, gdzie jej

wyznał jej swoją sympatię, lecz ona

Muszę ją sam sobie uformować,

ojciec, generał-major August Wil

odrzuciła zaręczyny. Kleist z tym

wykształcić«. Kleist opisał to for

helm Hartmann von Zenge, objął

większym zapałem zaczął starać

mowanie za pomocą ustnika swo

dowództwo regimentu. Rodzina się o jej rękę. Rodzice Wilhelmi

jego klarnetu, nad którym tak

von Zenge szybko nawiązała kon

ny w roku 1800 wyrazili zgodę na

długo pracował, aż brzmiał do

takt z mieszkającą w sąsiedz

ten związek, jednakże pod warun

skonale. Jego listy do Wilhelmi

twie rodziną von Kleist. Zimą

kiem, że Kleist obejmie jakiś urząd ny zamiast intymnych rozmów

1799/1800 roku Heinrich von Kleist

i w ten sposób zapewni jej finan-

zawierały rozprawy, rekomendacje

zorganizował prywatny wykład

sową przyszłość.

lektur, wskazówki, a często także

profesora uniwersyteckiego Chris

zadania do wykonania.

tiana Ernsta Wünscha, w którym

Heinrich von Kleist z zaintere

wzięły udział córki rodzin von Kleist

sowaniem przeczytał powieść

Po półrocznym narzeczeństwie,

i von Zenge. Kleist sprawdzał ich

dydaktyczną

Jeana-

Kleist w sierpniu 1800 roku

wypracowania, towarzyszył sio

Jacques‘a Rousseau i w jej du

wyjechał do Berlina, aby zdobyć

strom Zenge, Wilhelminie i Luizie,

chu poprzez ćwiczenia i zadania

kwalifikacje do objęcia jakiegoś

podczas spacerów, a z ich bratem

próbował ukształtować swoją

urzędu. Stamtąd w następnym

Carlem zawarł przyjaźń. Wilhelmi

narzeczoną: »A dziewczyna, która

roku odbył dwie wielkie podróże

»Emil«

– do Würzburga i Paryża. Narze
czeni utrzymywali kontakt listow
ny. Listy Kleista zawierały prze

1 Heinrich von Kleist, miniatura
Petera Friedla, rok 1801
© Biblioteka Państwowa w Berli
nie – Pruskie Dziedzictwo Kultury

de wszystkim opisy z podróży,
przeżycia i lekcje dla Wilhelminy.

Wilhelmina von Zenge, miniatura,
około 1800 roku
© Muzeum Kleista we Frankfurcie
nad Odrą

Zapewne na skutek negatywnych
doświadczeń w Paryżu, podjął

2 Dom rodziny von Zenge
(»komendantura«) w bezpośrednim
sąsiedztwie domu rodziny von
Kleist, fotografia z około 1921 roku
© Archiwum miejskie we Frank
furcie nad Odrą
3

w 1801 roku decyzję o ucieczce
od świata, aby w sielance szwaj

Prezent zaręczynowy dla
Wilhelminy von Zenge (kopia)
© Muzeum Kleista we Frankfurcie
nad Odrą

carskich gór »nabyć gdzieś […]

W sierpniu 1800 roku Kleist
podarował narzeczonej filiżankę
ze słowami: zaufanie (spód
filiżanki), nas (spodek u góry),
jedność (spód spodka). Te słowa
tworzą motto Kleista z okazji
zaręczyn: zaufanie w nas, jedność
pomiędzy nami. (W j. niemieckim
czasownik ufać łączy się z zaim
kiem »auf«, co oznacza również
na, zaś zaimek między to »unter«
oznaczający również pod.)

może wyżywić, gdy będę na niej

zagrodę wieśniaczą, która mnie
sam pracował«. Ponieważ Wil
helmina nie podzielała jego fas
cynacji wiejskim życiem i doszło

1

między nimi do nieporozumień,
Kleist zerwał zaręczyny w swoim
ostatnim

liście,

napisanym

w dniu 20 maja 1802 roku ze swoje
go tymczasowego azylu nad jezio
rem Thun: »Zapewne nigdy już nie
powrócę do ojczyzny. […] nie pisz
do mnie więcej. Nie mam żadnego
innego pragnienia poza tym je
dnym: umrzeć wkrótce. H. K.«.

Heinrich von Kleist
i Wilhelmina von Zenge

2

W styczniu 1804 roku Wilhelmi
na von Zenge wychodzi za mąż za
frankfurckiego profesora filozofii
Wilhelma Traugotta Kruga, z któ

»… najdziwniejsze
listy miłosne świata«

rym to przenosi się do Królewca.

(Thomas Mann)

3
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2

Uduchowione małżeństwo
z miłości

»O poprawie obywatelskie

W czasach Kleista intensywnie de
batowano nad relacjami pomiędzy

go stanu kobiet« – stosunki

płciami. Myśl oświecenia połączona
z romantyzmem stworzyła nowe

pomiędzy płciami w czasach

wyobrażenie o życiu we dwoje:
małżeństwo ma być wolne z wy

Kleista

boru, pełne namiętności i boga
te duchowo. Edukacja duchowa
w sztukach pięknych była je
dnakże przeznaczona wyłącznie
dla kobiet z wyższych warstw
społecznych. Sporadycznie wybo

Kształtowanie dojrzałej jednostki

Prowadzenie domu i życie

rowi partnera także były narzuco

Powieść »Emil« Jeana Jacques‘a

W przeciwieństwie do kobiet

gott Krug pisał jak to »odważnie

Rousseau fascynowała wielu z niższych warstw społecznych,

spojrzał na piękną Żydówkę«,

w czasach Kleista. Opisuje ona

pole aktywności kobiet warstw

której jednak zgodnie z pruskim

rozwój od dziecka do samodzielnej,

mieszczańskich koncentrowało się

prawem nie mógł poślubić, jeśli

rozważnej jednostki społecznej.

generalnie na prowadzeniu domu.

nie zgodziłaby się ochrzcić. Za

Również

towarzyszka

Prowadzenie »szkół dla panien«

miast niej Krug wybrał później

głównego bohatera – kobieta –

lub »pensjonatów dla dziewcząt«

22-letnią Wilhelminę von Zenge.

kształci się, jednakże ma zdobyć

były jednymi z nielicznych akcepto

Seksualność za czasów Kleista była

tylko wiedzę i umiejętności, któ

wanych społecznie zajęć dla kobiet.

raczej tematem tabu, nie tylko dla

re odpowiadają jej roli jako

Poza tym aprobowano działalność

kobiet. Rozumiejąc małżeństwo

przyszłej żony Emila. W Pru

w stowarzyszeniach służących do

jako zjednoczenie w miłości, nie

sach około 1800 roku młodzież

bru powszechnemu, jak np. w pa

które grupy rozpowszechniały

uczęszczała do szkoły do 13 lub 14

triotyczno-charytatywnych sto

ideał przedmałżeńskiego »wstrze-

roku życia. Dla dziewcząt w tym

warzyszeniach zajmujących się

mięźliwego mężczyzny«. Pierw

wieku kończyła się edukacja, pod

opieką nad rannymi żołnierzami.

sze nieśmiałe kontakty pomiędzy

czas gdy część młodzieży męskiej

Utrzymywaniu kontaktów towa

płciami odbywały się przede

mogła kontynuować naukę pry

rzyskich i potwierdzeniu statusu

wszystkim w obrębie społecznych

watnie lub w grupach, w gimna

społecznego służyło także domo

aktywności w domach, podczas

zjum i podczas studiów. Ta dro

we muzykowanie, co było również

prywatnych lekcji lub na wycie

ga kształcenia była dla dziewcząt

w zwyczaju u rodziny von Zenge

czkach.

zamknięta jeszcze przez następne

we Frankfurcie nad Odrą. Ponad

stulecie, mieszczańskie rodziny

to w pierwszej połowie XIX wieku

często decydowały się więc na lek

rozwinęła się we Frankfurcie mała

cje prywatne. Tak rozwinęła się

kultura salonowa.

i płci

Zofia,

społeczne

ne granice prawne. Wilhelm Trau

protestancka kultura czytelnicza,
dzięki której do domów przenikały
polityczne i filozoficzne idee.

1 Theodor von Hippel
© Biblioteka Państwowa w Berlinie – Pruskie Dziedzictwo
Kultury
2 Przejażdżka saniami z frankfurckimi studentami, rok 1805
© Archiwum miejskie we Frankfurcie nad Odrą
3

»O poprawie obywatelskiego stanu kobiet« Theodora
von Hippla, rok 1792
© Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Humboldtów
w Berlinie (Fo 18902:F8)

4

»Emil, czyli o wychowaniu« Jeana Jacques‘a Rousseau,
rok 1789
Pierwsze niemieckie tłumaczenie ukazało się w 1762
roku – roku wydania oryginału.
© Muzeum Kleista we Frankfurcie nad Odrą
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Po wojnie trzydziestoletniej, pod
rządami Wielkiego Księcia Ele
ktora rozpoczęła się odbudowa
brandenburskich miast. Jedną
z najważniejszych reform było
utworzenie wojsk stacjonujących

1 Widok na frankfurckie koszary od
strony łąk ze wschodniego brzegu Odry
Akwarela F. Nagla, rok 1788
© Archiwum miejskie we Frankfurcie
nad Odrą

2

w elektoracie Brandenburgii.

2 Zniszczenie mostu na Odrze przez
wojska francuskie w 1813 roku
© Muzeum Viadrina we Frankfurcie
nad Odrą

Frankfurt nad Odrą, gdzie pod ko
niec XVII wieku utworzono mały

3

garnizon, przekształcił się w mia
sto garnizonowe. Początkowo

Mundur oficerski frankfurckiego
regimentu piechoty
© Muzeum Kleista we Frankfurcie
nad Odrą

żołnierze i ich rodziny byli zakwa
terowani w domach mieszkańców.
W drugiej połowie XVIII wieku
zbudowano koszary przy dzisiej
szej Uferstraße i powiększono gar
nizon. Ponieważ w Brandenbur
gii-Prusach było przyjęte, by każdy
oddział miał swoje umundurowa
nie, członków frankfurckiego regi

1

mentu można było rozpoznać po
ich charakterystycznym mundurze.
mają się bać swoich oficerów
Początkowo mury miejskie we

bardziej niż wszystkich możliwych

Frankfurcie nad Odrą pełniły ważną

niebezpieczeństw wojny. Stoso

funkcję militarną. Później miały na

wanie brutalnych kar i ostrego dry

celu jedynie uniemożliwić dezercje

lu należało w XVIII wieku do co

żołnierzy. Z tego względu zacho

dziennych doświadczeń każdego

wanie murów miało dla Frankfurtu

żołnierza.

znaczenie do XVIII wieku. Przyczy
ny tych licznych dezercji leżały po

Do tej pory pruska armia była

stronie sztywnego pruskiego dry

uznawana za jedną z najsilniej
3

szych i najnowocześniejszych
w Europie. Jednak podczas wojny
z francuską Grande Armée stru
ktury pruskiej armii okazały się
przestarzałe. W kampaniach, któ
re Francja prowadziła pod wodzą

Garnizon
frankfurcki

Napoleona przeciw swoim euro
pejskim sąsiadom, Prusy uległy
w 1806 roku. W efekcie francu
skie wojska wkroczyły do Prus.
Również Frankfurt znajdował się
w latach 1806 – 1808 pod okupacją
francuską, a mieszkańcy musie
li znosić kolejne przemarsze oraz
zakwaterowania wojsk w latach
1812 i 1813. Ostatecznie w 1813 roku
wojska francuskie spaliły most na

lu wojskowego ze swoimi surowy

żołnierz nie miał szans na awans.

mi środkami dyscyplinującymi

Prości żołnierze jak i niżsi rangą

i karami. Po uchwaleniu w roku

oficerowie otrzymywali żołd, któ

1794 Powszechnego prawa kra-

ry ledwo pozwalał na przeżycie. U

jowego dla państw pruskich ran

podstawy pruskiej wojskowości

gi oficerskie były zarezerwowane

leżało publicznie uznane przez Fry

wyłącznie dla szlachty, szeregowy

deryka II nastawienie, że żołnierze
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1 »Leopold von Braunschweig staje
naprzeciw śmierci w Odrze«
przypisywane Danielowi Chodo
wieckiemu i szkole, po 1785 roku
© Muzeum Viadrina we Frankfurcie
nad Odrą
2 Szkoła garnizonowa (dziś Muzeum
Kleista) około 1910 roku
© Muzeum Kleista we Frankfurcie
nad Odrą
3

»Pomnik największego przyjaciela
ludzi [Leopolda von Braunschweiga]
wzniesiony we Frankfurcie nad Odrą.
1787«.
© Muzeum Kleista we Frankfurcie
nad Odrą

4

»Plan miasta Frankfurtu nad Odrą i
przedmieść Dammvorstadt«, po 1785
roku
© Archiwum miejskie we Frankfur
cie nad Odrą

1

Książe
Leopold von
Braunschweig

2

3

mieści się Muzeum Kleista. Frank
furcka szkoła garnizonowa została
utworzona na wzór nowoczesnej
szkoły elementarnej i stała się
instytucją filantropijną. Leopold
von Braunschweig zyskał we Frank
furcie nad Odrą wielkie poważanie
i popularność, zarówno dzięki

»Siłą pochwycił cię dawny władca rzeki,
po wsze czasy więzi cię i dzieli z tobą swoje rwące królestwo.
Spokojnie drzemiesz przy cichym szumie urny,
dopóki szalejąca powódź nie zbudzi cię do czynu;
nadal pomagaj ludowi! Co chciałeś jako śmiertelnik,
dokończ jako bóg, co ci się nie udało jako człowiekowi«.

swojej wspaniałomyślności wo
bec ubogich żołnierzy, studentów
oraz dzieci jak i poprzez swoją
tolerancję wobec mieszkańców
pochodzenia żydowskiego.
W kwietniu 1785 roku do Frankfur

Johann Wolfgang von Goethe, »Książe Leopold von Braunschweig«

tu dotarła wielka powódź. Gdy 26
skowa. Na początku 1776 roku

kwietnia wały zaczęły poddawać

von Goethego odzwierciedlają czy

został mianowany pułkownikiem się napierającej wodzie, most na

ny Leopolda von Braunschweiga

i otrzymał od Fryderyka II dowódz

Odrze był mocno uszkodzony, a

we Frankfurcie nad Odrą. Leopold

two regimentu piechoty we Frank

uchodził za oświeconego towa

furcie nad Odrą. W lutym 1776 roku

rzysza i filantropa, za którego był

wprowadził się do siedziby ko

uważany przez frankfurtczyków

mendanta przy Oderstraße, która

Wersy pióra Johanna Wolfganga

jeszcze długo po swojej śmierci znajdowała się bezpośrednio przy
wOdrze.

domu rodziny von Kleist.

W młodości kuzyn pruskiego króla

Edukacja Leopolda w duchu

Fryderyka Wielkiego i brat księżnej

oświecenia miała duży wpływ na

Anny Amalii Sachsen-Weimar-Ei

jego czyny we Frankfurcie. W kon

senach, która to prawdopodobnie

taktach z żołnierzami aspekt ludzki

dała impuls dla wiersza Goethego,

i społeczny grały u niego tak samo

otrzymał obszerną edukację u zna

istotną rolę jak porządek i dyscypli

mienitych nauczycieli oświecenia.

na. Przejął się ciężką sytuacją wie

Dla urodzonego w 1752 roku

lu rodzin żołnierskich w regimen

najmłodszego syna księcia Karla I

cie i w 1777 roku polecił założyć

von Braunschweig od początku

i wybudować szkołę garnizonową

przewidziana była kariera woj

dla ich dzieci. Dziś w tym budynku
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mieszkańcy przedmieść Dammvor
stadt znaleźli się w bezpośrednim
niebezpieczeństwie, książę Leopold
odważnie ruszył z pomocą. Mimo
niebezpieczeństwa wypłynął na
ratunek łodzią rybacką. Podczas
zderzenia z dryfującym drzewem
książę Leopold wpadł do rzeki
i utonął. Jego śmierć wywołała u
mieszkańców miasta oraz poza
granicami Frankfurtu duże poru
szenie. Na jego cześć zorganizowa
no szereg uroczystości, a na brzegu
Odry w przedmieściach Damm
vorstadt, w pobliżu miejsca, gdzie
wyłowiono jego ciało, wzniesiono
mu pomnik.
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Heinrich von Kleist pochodził
z pomorskiej rodziny szlache
ckiej, w której tradycje wojskowe
odgrywały istotną rolę. Jego ojciec,
Joachim Friedrich von Kleist, jako
oficer średniego stopnia także
służył w pruskim wojsku. Dla
Heinricha jako szlachcica i niezbyt
zamożnego syna oficera również
była przewidziana kariera wojsko
wa. Po wczesnej śmierci ojca, la
tem w 1792 roku, nie mając jeszcze

»Największe cuda militarnej

1

dyscypliny, które były
przedmiotem admiracji
wszystkich znawców, we mnie

Heinrich
von Kleist
i pruska armia

budziły najżywszą nienawiść.
Oficerów uważałem tylko za
majstrów od ćwiczeń, żołnierzy
zaś za niewolników, a kiedy
cały regiment popisywał się
swą sztuką, widziałem w nim
żywy monument tyraństwa«.

nawet 15 lat na prośbę swojej

2

1 Kary wojskowe: bieg przez rózgi i chłosta,
sztych Daniela Chodowieckiego, rok 1776
© Państwowe Zbiory Sztuki w Dreźnie,
Gabinet Miedziorytów

matki został wcielony do elitar

2 Heinrich von Kleist do swojego byłego
nauczyciela Christiana Ernsta Martiniego,
marzec 1799 roku

nego poczdamskiego Regimentu Gwardii w stopniu kaprala. Już

3

w następnym roku wziął udział

3

w kampanii wojen koalicyjnych,

Mundury oficera i prostego żołnierza
Poczdamskiego Regimentu Gwardii
© Muzeum Kleista we Frankfurcie nad Odrą

które sojusz państw wokół Prus
i Austrii prowadził przeciw rewo
ta

szeregów armii, gdyż nie mógł

wybaczać w takich razach, gdzie

w końcu uległa Francji i w 1795 roku

pogodzić ze swoim sumieniem

najchętniej był karał; i w obu tych

zawarła traktat pokojowy w Bazy

i ideałami człowieka oświeconego

wypadkach uważałem sam siebie

lei, który wykluczył Prusy z dotych

stosowania ciężkich kar ciele

za godnego kary«.

czasowego sojuszu. W tym roku

snych, do czego był zmuszony jako

Kleist awansował na chorążego

oficer. W pruskim wojsku szerego

Po prawie siedmiu latach służby

i ze swoim regimentem wrócił do

wi żołnierze mieli bać się swoich

oficerskiej Heinrich von Kleist, któ

Poczdamu.

przełożonych, gdyż za najmniej

ry na koniec uzyskał stopień pod

sze naruszenia dyscypliny groziły

porucznika, zwrócił się z prośbą do

Podczas stacjonowania w Pocz

drakońskie kary, takie jak krwawy

króla Fryderyka Wilhelma III Pru

damie i pod wrażeniem koszaro

bieg przez rózgi, dla skazane

skiego, o przyjęcie jego wystąpienia

wego stylu życia, który składał się

go często kończący się śmiercią.

z armii. Jako uzasadnienie podał,

z ciężkiego drylu i niekończącej

W

wcześniejszego

że chce się poświęcić studiom

się musztry, Kleist coraz bar

nauczyciela i przyjaciela Christia

i w związku z tym rezygnuje

dziej krytycznie patrzył na pruską

na Ernsta Martiniego z 18-19 mar

z pewnego finansowego oparcia,

armię. Mimo żołnierskiej ruty

ca 1799 roku Kleist przedstawił

które dawała mu służba wojsko

ny znajdował czas na własną

swoją odrazę szczególnie do tego

wa. W dniu 13 kwietnia 1799 roku

edukację, studia sztuk pięknych,

aspektu służby wojskowej: »Często

otrzymał w końcu długo wy

muzyki i literatury. W 1798 roku

byłem zmuszany karać wtedy, gdy

czekiwaną zgodę, która zwolniła

podjął decyzję o opuszczeniu

najchętniej bym wybaczył, albo

go z wojska.

lucyjnej

Francji.

Koalicja

liście

do

k

KLEIST
SEMESTER

e u r o pa - u n i v e r s i t ä t
viadrina
f r a n k f u rt ( o d e r )

Gdy pod sztandarem niepokona

ekspansji Francji zostały zamknię

nej potęgi, pewne siebie Prusy

te w 1806 roku. Przy powstaniu

w 1806 roku ruszyły do walki prze

Viadriny istotną rolę odegrały hu

ciwko Napoleonowi pod Jeną

manistyczny ruch edukacyjny oraz

i Auerstedt, nikt nie przeczuwał,

wzrastające

że skutki tej katastrofalnej klęski

w kraju na wykwalifikowany per

dosięgną Alma Mater Viadrinę.

sonel administracyjny. Tworzenie

Na skutek reform wprowadzo

nowych uniwersytetów krajowych

nych w Prusach po porażce, la

było zasadniczym elementem

tem 1811 roku przeniesiono frank

ogólnego przełomu w edukacji u

furcki uniwersytet do Wrocławia

schyłku średniowiecza.

zapotrzebowanie

i połączono z tamtejszą Leopoldiną.
W owym czasie założona w 1506

Viadrina, podobnie jak pozostałe

roku Viadrina, obok Królewca

uniwersytety, stanowiła osobną

i utworzonego rok wcześniej uni

enklawę prawną w mieście. Nowi

wersytetu w Berlinie była jednym

studenci składali przy immatryku

z trzech uniwersytetów w Prusach.

lacji przysięgę i od tej pory podle

Uniwersytety krajowe w Halle

gali prawom, obowiązkom i przepi

i Duisburgu na skutek militarnej

som uniwersytetu. Brandenburscy
elektorzy mieli nadzieję, że pozwoli

2

to na rozbudowę i terytorialne po

1 Budynek główny starej Viadriny, lito
grafia R. Geisslera, około 1860 roku
© Muzeum Viadrina we Frankfurcie
nad Odrą

szerzenie państwa. Grono akade
mickie miało przekształcić uniwer

2 Widok na północno-zachodni Frank
furt i stary uniwersytet, 1829 roku
© Muzeum Viadrina we Frankfurcie
nad Odrą
3

sytet w kuźnię młodej kadry dla
służby państwowej i kościelnej.

»Brama honorowa szacownego Uni
wersytetu zbudowana z okazji jubi
leuszu Frankfurtu nad Odrą Anno 26
kwietnia 1706«
© Archiwum miejskie we Frankfurcie
nad Odrą

Viadrina miała klasyczną strukturę
późnośredniowiecznego uniwer
sytetu i składała się z czterech
wydziałów: prawnego, teologicz
1

nego, medycznego i filozoficznego.
Dla potrzeb urzędów państwowych
i kościelnych najważniejsze były
wydziały prawny i teologiczny.
Edykty księżęce miały zadbać o
to, aby kształcenie urzędników
wyższego szczebla, urzędników
kościelnych oraz lekarzy odbywało
się na Viadrinie lub innym pruskim
uniwersytecie krajowym.
(Kontynuacja na następnej tablicy)

3

Alma Mater
Viadrina
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Z powodu swojego geograficzne
go położenia Frankfurt nad Odrą
przyciągał na studia nie tylko sy
nów z marchijskich rodzin, lecz
również kandydatów ze Śląska,
Saksonii, Łużyc, Pomorza, Wielko
polski i dalszych wschodnioeuro
pejskich regionów. W czasie prawie
300-letniej historii dawnej Viadri
ny studenci z Polski-Litwy tworzyli,
z liczbą ponad 1300 immatrykulo
wanych, największą grupę obco
krajowców. W XVII wieku liczba
polskich studentów osiągnęła 456
osób, co stanowiło najwyższy wy
nik w tamtym czasie.
2
1 Karl Dietrich Hüllmann
profesor historii
© Muzeum Kleista we Frankfurcie
nad Odrą
2 Wilhelm Traugott Krug
profesor nadzwyczajny filozofii
i późniejszy mąż Wilhelminy von Zenge
© Archiwum miejskie we Frankfurcie
nad Odrą
3

»Historia uniwersytetu i miasta
Frankfurtu nad Odrą« Carla Renatusa
Hausena, rok 1800
Hausen był profesorem historii
i jednocześnie kierował biblioteką starej
Viadriny. Na liście subskrybentów tej
książki znajduje się m.in. Heinrich
von Kleist.
© Muzeum Kleista we Frankfurcie
nad Odrą

1

Mimo regionalnej renomy Viadri
ny jako oświeconego uniwersyte
tu – uczelnia w równym stopniu
tolerowała nauki luteran jak i kal
winistów – w XVIII wieku znajduje
się ona w gorszej pozycji niż zre
formowane uniwersytety w Halle

3

i Getyndze. W tych postępowych
i uważanych za eleganckie miej
scach nauczała i studiowała elita

i w Królewcu. Zintensyfikowano

Decyzja ta spowodowała jednak

Starej Rzeszy. Arystokracja była sil

również starania o utworzenie no

wyraźny sprzeciw. Frankfurcki

nie reprezentowana przede wszy

woczesnego uniwersytetu w Berli

profesor filozofii Karl Wilhelm

stkim na uniwersytecie Georgia Au

nie. Nie bacząc na argumenty i pe

Ferdinand Solger pisał w maju

gusta w Getyndze. Na przestrzeni

tycje wysyłane przez frankfurckich

1811 roku do Berlińskiej Komisji

XVIII wieku Viadrina stale traciła na

profesorów do króla Fryderyka

Rządzącej i późniejszego profeso

atrakcyjności. Spadająca liczba im

Wilhelma III przeciwko utworzeniu

ra nauk o państwie we Wrocławiu,

matrykulacji została tylko na krót

uniwersytetu w stolicy, powstał

Friedricha von Raumera: »Gdy

ko zahamowana dzięki zamknięciu

on w 1810 roku. Bliskość Berli

bym miał coś do powiedzenia,

w 1806 roku uniwersytetów w

na spowodowała dalszy odpływ

przeniósłbym berliński uniwersy

Halle i Duisburgu. W ramach reform

frankfurckich studentów i ist-

tet do Wrocławia, a we Frankfur

Steina-Hardenberga

Wilhelm

nienie uniwersytetu we Frankfur-

cie założyłbym nowy«.

von Humboldt wdrożył znaczące

cie stanęło pod znakiem zapyta

zmiany finansowe i strukturalne nia. Ostatecznie w następnym
na obu pozostałych w Prusach

roku podjęto decyzję o przenie

uniwersytetach, we Frankfurcie

sieniu Viadriny do Wrocławia.

k

KLEIST
SEMESTER

e u r o pa - u n i v e r s i t ä t
viadrina
f r a n k f u rt ( o d e r )

był zainteresowany naukami przy

W dniu 10 kwietnia 1799 roku

następcy tronu, późniejszego kró

Heinrich von Kleist immatrykulował

la Fryderyka Wilhelma IV. Odrzucił

się na Wydziale Filozofii Uniwer-

propozycję nauczania w Heidel

sytetu Viadrina we Frankfurcie nad

bergu, aby w 1818 roku objąć

Odrą. Aby było to możliwe, poprosił

katedrę i urząd pierwszego rektora

w liście do króla Prus, Fryderyka

nowo utworzonego Uniwersytetu

Wilhelma III, o zwolnienie ze służby

Fryderyka Wilhelma w Bonn.

matematykę i fizykę. Wünsch miał

i podążając za swoim pragnieniem,

W 1801 roku z Berlina do Frankfur

zarówno poprzez swoje wykłady

aby uzupełnić odczuwane bra

tu przybył filozof i teolog Wilhelm

ki w wykształceniu, podjął studia

Traugott Krug, aby objąć stano

i uczęszczał na liczne wykłady z wie

wisko profesora nadzwyczajnego.

lu dziedzin. Głód wiedzy u młodego

Podczas swoich studiów w Wit

Kleista spowodował, że wziął na

tenberdze, Jenie i Getyndze szcze

siebie za dużo obowiązków. Tak

gólny wpływ wywarły na niego

pisał do swojej przyrodniej siostry

krytyczno-filozoficzne pisma Im

Ulryki: »Wziąłem na swe barki,

manuela Kanta. Po czteroletniej

szczególnie na tym moim drugim

działalności na Viadrinie otrzymał

wojskowej. Za zgodą króla jak

kursie akademickim, masę zajęć, nominację w Królewcu i został
z których mogę się wywiązać je

tam następcą Kanta. Heinrich von

dynie z najwyższym trudem

Kleist, który opuścił Viadrinę la

i pilnością; ten ogrom pracy nawet

tem 1800 roku, nie mógł wpraw

wedle sądu Hüllmanna jest dla

dzie poznać Kruga jako nauczycie

mnie zbyt wyczerpujący«.

la akademickiego, jednakże istniał
między nimi – nawet niezbyt przy

rodniczymi filozof Christian Ernst
Wünsch, który najpierw został
tkaczem i dopiero w trakcie drugiej
drogi życiowej profesorem – od
1784 roku wykładał na Viadrinie
długofalowy wpływ na Kleista,
jaki i pisma, szczególnie te, które
krótko przedtem ukazały się w dru
gim wydaniu »Kosmologicznych
rozrywek (o wszechświecie)«, któ
rych to lekturę jego pilny student
polecał innym. Między innymi od
listopada 1799 do kwietnia 1800
roku Kleist uczęszczał na wykłady
Wünscha o fizyce eksperymental
nej.
Pozostali profesorowie, któr zy
wywarli na Viadrinie wpływ na
Kleista, to matematyk Johann
Huth, prawnik Ludwig Gott
fried Madihn i historyk Carl Re
natus Hausen. Dzięki lekcjom

Wspomniany Karl Dietrich Hüll

jemny dla Kleista – związek. Krug

mann był profesorem historii na

w 1804 roku poślubił Wilhelminę

Viadrinie. Jego szczególne zainte

von Zenge, która wcześniej była

resowania skupiały się na historii

zaręczona z Kleistem.

go Friedrichsgymnasium, żądny

roku otrzymał nominację na uni

Około 1800 roku jednym z najbar

nie uczęszczał do gimnazjum,

wersytecie w Królewcu, gdzie okre

dziej tajemniczych i nietuzin

sowo był wykładowcą pruskiego

kowych frankfurckich profesorów

Georga Christiana Immanuela Ka
laua, nauczyciela z frankfurckie
wiedzy student, który nigdy

konstytucji i gospodarki. W 1808

poprawił swoją znajomość łaciny.
Ostatecznie Kleist po trzech seme
strach przerwał studia, by szukać
ideału wykształcenia na innych
niż akademickie drogach, mimo że
jeszcze wiosną 1799 roku eufory

»Z pociągu do wiedzy,

cznie okazywał »chęć poświęcenia

z najgorętszego dążenia do

się nauce«.

kształcenia się« – Kleist jako
student oraz profesorowie
Viadriny

1 »Kosmologiczne
rozrywki dla
młodych przyjaciół
poznawania przy
rody« Christiana
Ernsta Wünscha,
2 wydanie, rok 1791
© Muzeum Kleista
we Frankfurcie nad
Odrą
2 Wykaz studentów
starej Viadriny
z własnoręcznym
wpisem Kleista
z 10 kwietnia 1799
roku
© Brandenburskie
Główne Archiwum
Krajowe w Poczda
mie (Rep. 86 Univ.
Frankfurt (Oder),
Nr. 60)
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lub relegowaniem ze szkoły, kon
tynuowali swoje wybryki. W osta
tnich dziesięcioleciach XVIII wie
ku na uniwersytetach powstały
liczne studenckie korporacje, któ
re wspierały studentów we wszy
stkich dziedzinach życia, a nie
tylko nauki. Te, często działające
potajemnie, były podejrzliwie ob

Frankfurckie
życie
studenckie

1

serwowane przez rząd jako wy
wrotowe i zostały w końcu zakaza
ne. Skuteczność tych rozporządzeń
była jednak niska. Na Viadrinie
studenci spotykali się w »kółku«,
aby odciąć się nazwą od zakonu.
Wbrew zakazom tworzenia orga
nizacji studenckich, członkowie
korporacji dawali się rozpoznać
mieszkańcom i kierownictwu uni
wersytetu przez ich szyte na wzór
wojskowych uniformy.
Życie studenckie kształtowały
święta i ceremonie. Przy czym

Życie studenckie około 1800 roku

Leniwy, pijący i bijący się

studenci bawili się nie tylko ele

I tak to młodzi chłopcy, jak to sami

także spotykając się przy fajkach.

studiosus

gancko ubrani na balach, lecz

mieli zazwyczaj tylko potomko

siebie nazywali studenci, pozwala

Na zakończenie studiów tradycją

wie z uprzywilejowanych warstw

li sobie na pijatyki i nocne hałasy,

mieszczaństwa oraz szlachty.

rozbijając przy tym okna i drzwi

Dziewczęta nie były dopuszczane

mieszczańskich domów, niezapra

do nauki na uczelniach wyższych.

szani chadzali na wesela, w mieście

Do tego wstąpienie na uniwersy

nosili maski i pojedynkowali się –

tet odbywało się często już w 14

często ze skutkiem śmiertelnym.

lub 15 roku życia. Studenci, którzy

Mimo ponawianych zakazów i kar

podlegali własnemu uniwersyte

za zakłócanie spokoju i naruszenia

ckiemu sądownictwu, prowadzili

porządku, które były karane

niekiedy, ku niezadowoleniu mia

aresztem w karcerze (karcer był

sta i jego mieszkańców, życie pełne

uniwersyteckim

różnił się mocno od dzisiejsze
go. Dostęp do ośrodków nauki

więzieniem)

wybryków.

był publiczny »Uroczysty komitat«
(pochód dla absolwentów). Oprócz
takich studenckich ekstrawagan
cji nie należy jednak zapomnieć
o tym, że większość studiosi Via
driny, uważanej za »uniwersytet
ludowy«, mniej arystokratyczny,
nie mogła sobie pozwolić na tego
rodzaju luksusowe i kosztowne
życie, gdyż pochodziło z ubogich
rodzin.
(Kontynuacja na następnej tablicy)

1 Libacja studentów »kółka« patriotycznego,
około 1800 roku
© Archiwum miejskie we Frankfurcie nad Odrą
2 Studenckie ćwiczenia szermierskie, rok 1805
© Archiwum miejskie we Frankfurcie nad Odrą
3

2

Uniwersyteckie rozporządzenie w sprawie
tumultu, rok 1727
© Muzeum Viadrina we Frankfurcie nad Odrą
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Kleist i Humboldtowie

dentów starej Viadriny poważnie

Z drugiej strony inni studenci, tacy

podchodziła do studiów i nie

jak Heinrich von Kleist czy bracia

przepadała za wybujałymi roz-

Wilhelm i Aleksander von Hum

rywkami. Kolejnym prominentnym

boldt, nie byli zainteresowani

przykładem studenta obok Hein

prowadzeniem tak ekscesywne

richa von Kleista jest Wilhelm von

»Czy chciałbyś wiedzieć, jak
mija mi dzień, mój Drogi?
Wstaję o piątej lub trochę
później, ale w każdym
razie przed szóstą i pracuję
do dziesiątej. Potem do
południa mam godzinę
historii kościelnej i historię
Rzeszy. Od dwunastej do
około wpół do drugiej jemy.
Potem idę samotnie
na spacer lub do Keverbergu
[do drugiej]. Potem do
szóstej jestem w kolegium
ekonomicznym i trzech
prawniczych. Po szóstej, gdy
jeszcze nie jestem w łóżku,
co – mimo, że rzadko –
zdarza mi się za często,
pracuję znowu do ósmej.
Od ósmej do dziesiątej jemy
i przeważnie czytamy u
Löfflersów. Potem pracuję
jeszcze do jedenastej, czasami
dłużej i tak kończy się mój
dzień«.

go życia. Cichy i poważny Kleist

Humboldt, który razem ze swoim

Wilhelm von Humboldt

unikał kontaktu ze swoimi kolega

bratem

mi, całą uwagę poświęcał pracy.

przyjęty jesienią 1787 roku na uni

Studia przychodziły mu ciężko, co

wersytet we Frankfurcie nad Odrą

w dużej mierze było spowodowane

i w jednym z listów udokumen

brakami w gimnazjalnej edukacji

tował swój wyjątkowo zdyscypli

i czego nie mogły zrekompensować

nowany plan dnia jako student.

1 Gospoda przy kąpielisku Karthaus-Bad, rok 1825
© Archiwum miejskie we Frankfurcie nad Odrą
2 Wilhelm von Humboldt do Ephraima Beera
Opis dnia podczas jego studiów na Viadrinie
w semestrze zimowym 1787/88 roku

Wymieniona w liście rodzina Löffler to rodzina
profesora teologii i pastora Kościoła Maria
ckiego Josiasa Löfflera, w którego domu we
Frankfurcie nad Odrą podczas studiów miesz
kali obaj bracia Humboldtowie.
3

Student w stroju balowym (Märker), rok 1805
© Muzeum Viadrina we Frankfurcie nad Odrą

4

Uroczysty Komitat frankfurckich studentów,
rok 1805
© Archiwum miejskie we Frankfurcie nad Odrą

1

Pilny studiosus –

Należy przyjąć, że większość stu

Aleksandrem

2

został

okazjonalne lekcje, brane w cza
sie służby wojskowej u nauczycie
la z poczdamskiej szkoły miejskiej.
Dla zachowania równowagi Kleist
wraz ze swoim rodzeństwem i cór
kami sąsiadów, rodziny von Zen
ge, wybierał się na spacery lub
grał i śpiewał z nimi w domu Zen
gów. W wolnym czasie chodził
z siostrą Ulryką do otoczonego
ogrodem lokalu Greiser, bardzo
popularnego wśród frankfurt
czyków około 1800 roku. W czasie
przerwy wykładowej, podczas Jar
marku na św. Małgorzatę, wczes
nym latem 1799 roku wyjechał ze
swoim rodzeństwem Leopoldem
i Ulryką w Karkonosze.
3

4
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