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St r e  s z c z e n  i e. Jednym z gl6wnych Wqtk6w tematycznych w 
tw6rczosci literackiej zachodnioniemieckiego pisarza Hansa Magnusa 
Enzensbergera jest problematyka post�pu historycznego, Wyst�puje ona 
pod poj�ciem nadrz�dnym ,,polityka", rozumianym bardzo szeroko. Po
st�p historyczny ujmowany Jest w niej jako regularne nast�powanie 
po sobie ruchu i skrzepni�cia. Takie pojmowanie proces6w historycz
nych przez pisarza wynika z rozczarowania mozliwosciami przemian 
po upadku ruch6w protestu 1968 r., niepowodzen socjaldemokratycz
nych pr6b reformatorskich, utrwalenia tendencji ,,zwrotu w prawo" 
w zyciu politycznym, spolecznym i kulturalnym Republiki Federalnej 
Niemiec. Immanentnq cz�sciq skladowq tego specyficznego sposobu my
slenia jest niewiara w mozliwosc sterowania procesem historycznym 
i skutecznosc zorganizowanego kolektywnego dzialania. Przeslanki te 
tworzq podstaw� do oceny lat protestu w utworze, kt6re konfrontowa
ne Sq z rzeczywistosciq lat siedemdziesiqtych i szerszym kontekstem 
wydarzenia historycznego - zatoni�cia statku o tej samej nazwie 15. 
kwietnia 1912 r. 

Sl o w  a k 1 u c z o w e: poemat historyczny - Der Untergang der 

Titanic - Enzensberger H. M. - post�p historyczny. 

W licznych opracowaniach na temat tw6rczosci pisarza zachodnio
niemieckiego Hansa Magnusa Enzensbergera (ur. 1929) oraz cz�sto sprzecz
nych ocenach pozycji politycznych zaj�tych przez niego w latach szesc
dzieshitych 1 uderza duza polaryzacja skali ocen. Wszystkie wyst�pujqce 

r6znice w recepcji utwor6w tego autora, uznanego juz za zycia za kla-

1 Por.: A. T a  I a r c  z y k: Zaangazowanie polityczne pisarzy RFN na tle ru

ch6w protestu lat pi�cdziesiqtych i szescdziesiqtych, ,,Przeglqd Zachodni", Poznan 
1985, nr 2; L. Z y Ii Ii s k i: Das Revolutionskonzept von Hans Magnus Enzens-· 

berger, ,,Germanica Wratislaviensia", LXI, Wroclaw 1988. 
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syka, Sq zgodne w pewnych kwestiach zasadniczych. Krytyk literacki 
z Republiki Federalnej Niemiec, Christian Linder, ujql ten wsp6lny 
element w ocenie fenomenu literackiego Enzensbergera w nast�pujq
cych slowach: ,,Czlowiek, kt6ry ciqgle reaguje na okolicznosci, [takie -
A.T.] jak nastroje w najnowszej literaturze, j�zyk S p i e  g 1 a, czy ka
talog domu tow�rowego Neckermanna, lub rozw6j polityczny na Kubie.
Jest on czlowiekiem, kt6ry ci4gle si� gdzies wtr�ca i ponownie wycofuje
oraz sposobi do czegos nowego. [ ... ] Wszystko co mozliwe zostaje pod
j�te i wyartykulowane, lecz takze ponownie opuszczone, bez usuni�cia
mozliwosci, poniewaz istnieje ch�c powrotu do nich. Dlatego wszystko
jest podejmowane na zasadzie sugerowania, pozostawiane Sq mozliwosci
powrotu. [Wszystko - A.T.] mogloby i musialoby bye inaczej; taki jest
tenor. Ale do tego, zeby bylo inaczej, sam nie przyczynia si�; realizacj�
zasugerowanych przez niego mozliwosci - oraz [wyst�pujqce - A.T.J
:przy tym trudnosci - pozostawia innym, sam zadawala si� fragmen
tami'� 2

• 

Analiza dotychczasowej tworczosci pisarza potwierdza slusznosc oce
ny Lindera. Enzensberger zajmowal pozycje ,,dlugo zanim inni wpadli 
na to, ze powinny bye obsadzone. Dlugo zanim si�, wraz z rozwojem 
ruch6w studenckich, zajmowano prasq Springera 3 atakowal Enzensber-· 
ger juz w roku 1962 Frankfurter Allgemeine Zeitung; [ ... J apeluje 
wprawdzie o bezposrednie wtr&canie si� do polityki, [ ... ] lecz sam jest 
raczej swego rodzaju «typem aniola», [ ... ] poniewaz ustawicznie wycofu
je si� z [poruszanych - A.T.J kwestii. Kiedy w roku 1968 ruchy stu
denckie w Republice Federalnej Niemiec osiqgn�ly swoje apogeum, 
Enzensberger ponownie znajdowal si� gdzie indziej, a mianowicie na 
Kubie - wyprzedzaj&c, tworzqc straz przedniq, wi�c: awangard�" 4

• 

To samo mozna powiedziec o pozycji Enzensbergera w latach siedem
dziesi&tych. Po oznajmionej metaforycznie z elementami ironii ,,smierci" 
(mieszczanskiej) literatury (1968) wydaje kilka lat p6zniej tom wierszy, 
w kt6rym, ponownie wyprzedzajqc innych, dokonuje syntezy doswiad
czeri politycznych ostatnich lat 5 oraz zajmuje si� problematykq post�pu 

2 Ch. L i n d e r: Der Zange Sommer der Romantik. Vber Hans Magnus Enzens

berger, Literaturmagazin 4. Die Literatur nach dem Tod der Literatur. Bilanz der 
Politisierung, Wyd. Ch. Buch, Reinbek 1975, s. 92 (Niniejsze i nast�pne tlumaczenia 

�ytatowe dokonane zostaly przez autora artykulu). 
3 Jest to najwi�kszy koncern prasowy w RFN, znany przede wszystkim ze 

swojej ,,prawicowosci" oraz z ukazujqcej si� w nim prasie brukowej, kt6rej sym

bolem stala si� gazeta ,,Bild-Zeitung". 
4 L i n  d e r, op. cit., s. 92 i n.
6 Chodzi tutaj o proces rozpadu i tworzenia frakcji wewnqtrz ruch6w stu

denckich i calej opozycji pozaparlamentarnej (APO), kt6ry rozpoczql si� po uchwa
ieniu przez parlament zachod11ioniemiecki (Bundestag) 30 maja 1968 r. ustawodaw
stwa o stanie wyjqtkowym (Notstandsgesetze). Doprowadzilo to u progu lat siedern-
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spolecznego, kt6ra w p6zniejszych utworach, az do eposu Der Ur,itergang 
der Titanic (1978), znajduje si� w centrum jego zainteresowan. W wyda
nym w 1971 r. zbiorze Gedichte 1955 -·· 70, znajduje si�, obok wyporu 
dotychczas publikowanych, dodatkowo trzydziesci nowych wierszy. Za
wierajq one m.in. przekazane w formie balladowej portrety historyczne 
waznych filozof6w i polityk6w (Karl Heinrich Marx, An Niccolo Machia
velli geboren am 3. Mai 1469), bezposredniq polemik� z teoriarrti i prak
tykq APO 6 i jej ocen� (Beschluj3 gegen das Abenteuertum, Ober die

Schwierigkeiten der Umerziehung, Lied von denen, auf die alles zutritt 
und die alles schon wissen) -oraz ostrozne wycofywanie _ si� ze swoich 
dotychczasowych pozycji, lub co najmniej kh relatywizowanie_: ,,,Przyzna
j�, swego czasu porywalem si� z motykq na slonce. Ze nie trafilem 
w dziesh1tk�, staje si� jasne. [ ... ] Teraz nalezy milczec calkowicie. Spa
nie, nabieranie oddechu, pisanie wierszy: to nie jest prawie zadne przE:!
st�pstwo" i. Tematyka post�pu historycznego, podj�ta przez En:Zensber
gera pod koniec lat szescdziesiqtych - wpleciona w problemaiyk� re
wolucyjmi - jest w latach siedemdziesicitych kontynuowana. Wyst�puje 
ona, · jak stwierdzil lipski germanista, Klaus Schuhmann 8, pod poj�ciern: 
nadrz�dnym ,,polityka", rozumianym bardzo szeroko. W majqcych cha� 
rakter dokumentalny utworach Freispriiche. Revolutionare vor Gericht_ 
(1970), dwutomowym Klassenbuch z 1972 r. i w Der W eg ins Freie. 
Fiinf Lebenslaufe iiberliefert von Hans Magnus .Enzensberger (1975) 
zajmowanie si� tq problematykq poszerzone jest o bardziej dogl�bnq ref.;. 
leksj� teoretycznq. Zaprezentowany tarn obraz historii bazuje na punkcie 
widzenia, kt6rego istot� przedstawia autor w powiesci dokumentalnej 
Der kurze Sommer der Anarchie w nast�pujcicy spos6b: ,,Historia jest 
wynalazkiem, do kt6rego rzeczywistosc dostarcza swoje materialy. Lecz 
nie jest· ona dowolnym wynalazkiem. Zainteresowanie, jakie budzi,_ 
oparte jest na interesach tych, kt6rzy jq opowiadajq; i pozwala tym, 
kt6rzy jej przysluchujci si�, rozpoznac i dokladniej okreslil ich wlasne 

dziesic1tych do powstania nowych, uwzgl�dniajqcych zmienionq sytuacj� form 
organizacyjnych potencjalu protestu. Por. A. Ta I a r c  z y k: Ruchy ·studenckie 
w Repnblice Federalnej Niemiec. Ich historyczne korzenie, przebieg - - i --rozpad, 
,,Przeglqd Zachodniopomorski", Szczecin 1987, z. 1. 

6 Poj�cie ,,APO" jest tutaj uzyte jako poj�cie zbiorcze dla wszystkich w RFN 
w latach szescdziesiqtych artykulowanych poza Bundestagiem postaw i tresci 
protestu, kt6rych punktem odniesienia byly m.in. tendencje restauracyjne rozwoju 
spoleczno-politycznego, polityka rza,du federalnego nakierowana na uzbrojenie w 
bran atomowq Bundeswehry oraz moralne wsparcie dla amerykanskiej wojny 
w Wietnamie. 

7 H. M. En z e n  s b e r g  e r: Zwei Fehler, [w:] H. M. Enz e n -s b e r g  e r: 
Gedichte. 1955-1970, Frankfurt/M. 1971. 

8 K. S c h u h  m a n  n: Poslowie do: H. M. En z e n  s b e r g  er, Beschreibung 
eines Dickichts, Berlin 1979. 

8 Szczecinskie iRocz;nikii :Naukowe t. V z. 3 
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interesy, jak i ich wrog6w. Poszukiwaniom naukowym, kt6n: wydajq si� 
bye sztucznci figurci" 9• 

Pesymistyczny gl6wny rys tego poglcidu 10 cechuje r6wniez tomik po
ezji Siebenunddreij3ig Balladen aus der Geschichte des Fortschritts

,, 

kt6re ukazaly si� w 1975 r. pod wsp6lnym tytulem Mausoleum i za
r6wno w aspekcie formalnym (duza forma liryczna z elementami epiki), 
jak r6wniez w kontekscie ideowym (problematyka post�pu historycznego) 
tworzci wst�pny etap do eposu Der Untergang der Titanic. W balladacli 
tych nast�puje obok przedstawienia wewn�trznych sprzecznosci post�pu 
- ukazanych na konkretnych przykladach - poszukiwanie duchowych
sil oporu, przy pomocy kt6rych m6glby bye przelamany istniejcicy w
dalszym cicigu w poglcidach Enzensbergera fatalizm - ,,w tym srednio
wieczu zyjemy ciqgle" 11• Instytucjami odwolawczymi Sq tutaj dorobek
myslowy filozofa panstwa slonecznego Tommaso Campanella, socjalisty
utopijnego Charlsa Fouriera, kubanskiego rewolucjonisty Ernesto Gue
vara 12 i w szczeg6lnosci anarchisty rosyjskiego Michaila Bakunina.
Swiadome wykluczenie klasyk6w filozofii materialistycznej, Karola
Marksa, Fryderyka Engelsa i Wlodzimierza Lenina, wedlug ich kon
cepcji spoleczno-politycznych budowany jest alternatywny porzcidek spo
leczny, zawierajcicy wprawdzie wiele niedoskonalosci, ale b�dqcy jed-
nak realnym a nie utopijnym przeciwienstwem dotychczasowych formacji
ustrojowych, wiqze si� z zainteresowaniem Enzensbergera dla ,,ideolo
gicznie nie rozwicizywalnych sprzecznosci mi�dzy utopijnym obrazem
idealu szerokiej ·wolnosci a historycznie ograniczonymi mozliwosciami
jej urzeczywistnienia" 13

• W tym wyraza si� r6wniez sprzecznosc w spo
sobie myslenia autora. W swoim post�powaniu analitycznym posluguje
si� metodci materialistycznq spoleczno-politycznego determinizmu, kt6rq
p6zniej odrzuca przy wartosciowaniu i posluguje si� kategoriami absolu
tu. Swoje wyobrazenia o rozwoju historycznym wyrazil juz w jednym
z wczesniejszych wierszy: ,,zatoka zamarzla, kutry rybacie Sq skute
[lodem - A.T.] [ ... ] tor wodny jest Wqski. Przez noc zamarza ponow
nie" 14• 

Cechq charakterystycznq tak rozumianego rozwoju jest regularne na
st�powanie po sobie ruchu i skrzepni�cia. Potrzebny jest wi�c lodo!a-

0 H. M. Enz en s berg er: Der kurze Sommer der Anarchie, Frankfurt/M.

1972. 
10 Por.: U. Re in h o I d: Geschichtliche Konfrontation und poetische Produkti

vitat. Zu Hans Magnus Enzensberger in den siebziger Jahren, ,,Weimarer Beitrage", 

Berlin i Weimar 1981, z. 1, s. 112. 
11 H. M. Enz en s berg er: Mausoleum. Siebenunddreij3ig Balladen aus der 

Geschichte des Fortschritts, Frankfurt/M. 1975, s. 8. 
12 For.: Re inhold, op. cit., s. 117. 

tJ Ibidem, s. 112. 
14 H. M. Enz en s berg er: Historischer Prozef3, [w:] H. M. Enz en s be r

g e r: Blindenschrift, Frankfurt/M. 1964, s. 55. 
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macz, kt6ry ustawicznie oczyszczac b�dzie tor wodny. Autor Zqda per
manencji, kt6ra chronilaby przed skostnieniem. Funkcja ta zrealizowana 
jest wedlug Enzensbergera w ,,uczuciu lciciglego - A.T.] oburzenia" 15 

teoretyka anarchizmu M. Bakunina. Duch Bakunina powinien powra
cac ciqgle, poniewaz nie nadaje si� on na ,

1
kalkomani�, zbawc�, biurokra

t�, ojca kosciola" 16• Jako przybyly za wczesnie lub za p6zno nie zostal 
przez ,,nic obalony", r6wniez sam ,,niczego nie [ ... ] udowodnil" 17• Taka 
wykladnia rozumowania przebiegu historii zasadza si� na przeslankach, 
jakie autor sformulowal w artykule pt. Dwie uwagi o koncu swiata, 

kt6ry ukazal si� w roku 1978 r6wnoczesnie z eposem Titanic. Czytamy 
tarn: ,,ze nie ma zadnego ducha historii; ze takze walka klasowa jest 
«samorodnym procesem», kt6rego zadna awangarda nie moze swiado
mie planowac i [nim - A.T.] kierowac; ze spoleczna i naturalna ewo
lucja nie zna zadnego podmiotu i dlatego jest ona nieprzewidywalna; 
ze, jezeli dzialamy politycznie, nigdy nie osic1gniemy tego, co zamierza
lismy, lecz cos zupelnie innego, cos, czego nie jestesmy w stanie sobie 
przedstawic" 18• 

Takie rozumienie proces6w historycznych proponuje Enzensberger 
rozczarowany mozliwosciami przemian po upadku ruch6w protestu roku

1968, niepowodzeniami socjaldemokratycznych pr6b reformatorskich, 
utrwaleniem tendencji ,,zwrotu w prawo" w zyciu politycznym, spolecz
nym i kulturalnym Republiki Federalnej Niemiec. 

Immanentnq cz�sciq skladowq tego specyficznego sposobu myslenia 
jest niewiara w mozliwosc sterowania procesem historycznym i skutecz
nosc zorganizowanego kolektywnego dzialania. Takiej oceny dokonal pi
sarz w obliczu ponownego ozywienia irracjonalnego, pesymistycznego 
myslenia historycznego, kt6re dominowalo w Niemczech Zachodnich w 
drugiej polowie lat siedemdziesiqtych. 

Przeslanki te tworzq podstaw� do oceny lat protestu w Der Unter

gang der Titanic, kt6re konfrontowane Sq z rzeczywistosciq lat siedem
dziesiqtych i szerszym kontekstem wydarzenia historycznego - zato
ni�cia statku o tej samej nazwie 15 kwietnia 1912 r. Zestawienie plasz
czyzn wymienionych wydarzeii. dokonane zostalo w utworze w spos6b 
metaforyczny. Kazde odniesienie do rzeczywistosci wychodzi poza swojq 
przedmiotowosc i staje si� przez to symbolem mechanizm6w ludzkiej 
dzialalnosci determinowanych czasem, kt6re jakby mozna bylo wczes
niej zaprogramowac; jednak w efekcie koncowym zmierzajq one nieod
wolalnie do apokaliptycznego koii.ca. Takq intencj� mozna odczytac r6w-

15 H. M. Enzensberger: M. A. B. (1814-1876), [w:] H. M. Enzensber:...

g er: Mausoleum ... , s. 86. 
16 Ibidem. 
1l Ibidem.
18 H. M. Enz en s berg er: Zwei Randbemerkimgen zum Weltuntergang, 

Frankfurt/M. 1978, z. 52, s. 7. 

a• 
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mez z notatki informacyjnej timieszczonej na obwolucie ksiqzki; gdzie 
ten uniwersalny aspekt gl6wnej mysli utworu zostal wyrazony w na
st�pujqcy spos6b: ,,,Jako statek-widmo , Titanic jest ciqgle w drodze. 
0 tym, w jakim stopniu jest aktualny, • swiadczy to, ze jego los znajduje 
odbicie w filmach, koszmarach sennych, we wszystkich mediach fantazji. 
Poemat Enzensbergera nie traktuje o tym wyimagi,nowanym Titanicu, 
b zatoni�ciu w glowie"19. 

Ta metaforyka obejmuje wszystkie trzy tematyczno-strukturalne 
plaszczyzny poematu. Pierwszq z nich tworzy odtworzenie historycznie 
udokume:f!towanych fakt6w i sprawozdan bezposrednich swiadk6w, kt6re 
dotyczq zatoni�cia statku. R6znorodna ocena katastrofy sklada si� na 
drugq warstw� strukturalnq utworu. Wres;zcie ._trzecia plaszczyzna obej
muje wydarzenia w aspekcie czasowym r6wnolegle do okresu tworzenia 
dzida. Wlasnie ta plaszczyzna b�dzie w centrum naszych .rnzwazan, po
niewaz uwzgl�dnia czas rewolty w. Berlinie Zachodnim, jej atmosfer�, 
oraz klasyfikuje jq zgodnie z autorskim .rozumieniem historii, jako wy� 
raz naiwnej iluzorycznosci. 

Praca natl Der Untergang der Titanic zostala podj�ta juz w latach 
1968/69 podczas dluzszego pobytu pisarza na Kubie i dokonczona w Ber� 
linie Zachodnim dziesi�c lat p6zniej. W tym ukladzie · czasowoprzestrzen� 
nym szczeg6lnie widoczna jest jego symboliczna sila wyrazu. Por6wnane 
zostaly tutaj dwa miejsca historyczne, kt6re · •w 6wcze�nym czasie ozna
czaly dla zachodnioniemieckiej N owej Lewicy nadziej� na zrealizowanie 
jej utopijnych wyobrazen. Berlin Zachodni w swojej pionierskiej roli 
w zakresie dqzen do zmian w stosunkach spolecznych w Republice Fe
deralnej oraz Kuba b�dqca przykladei:n ukonstytuowania ,,innego" spo
leczenstwa socjalistycznego w Trzecim Swiecie, pr6bq, kt6ra miala stac 
si� swoistym modelem - wszystko · to mfalo stanowic impuls do zmian 
wewnqtrz spoleczenstwa zachodnioniemieckiego. 

Z takq intencjq zwiqzana byla przeprowadzka Enzensbergera w roku 
1965 do Berlina Zachodniego i p6zniejsza podr6z na wyspy karaibskie. 
Kazdorazowo opuszczenie miejsca pobytu bylo wyrazem oceny tendencji 
i dalszego rozwoju wydarzen jako efektu rozczarowania wynikajqcego 
z .rozbieznosci mi�dzy absolutyzujqcymi kryteriami autora a odbiegajqcq 
Gd nich rzeczywistosciq. 

Pierwsza wersja utworu, natl kt6rq Enzensberger pracowal podczas 
pobytu na Kubie, zagin�la ,,w jednym z work6w pocztowych przelado
wywanych w Hawanie, kt6ry nigdy nie dotarl do Paryza" 20

• W owym 
czasie w calej opozycji pozaparlamentarnej panowala atmosfera euforii, 
duzej nadziei na zrealizowanie · w praktyce ,,konkretnej utopii" Ernsta 

19 Notka informacyjna do: H. M. Enz en s berg er, Der Untergang der Ti

tanic, Frankfurt/M. 1978. 
20 Ibidem, s. 21. 
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Blocha 21
• Atmosfera ta nie omi:i:u�la rowniez autora Titanica. Patrzqc 

w przeszlosc wyznaje on: ,,Swego czasu wierzylem w kazde slowo, kt6re 
pisalerri, a pisalem o zatoni�ciu Titanica. Byl to dobry poemat" 22

• Roz""'." 
cz�rowanie, kt6re nastc1pilo wtedy, gdy nowa rzeczywistosc na Kubie 
odbiegala od wyobrazen Enzensbergera, · wzmocnilo jeszcze melancholij
nc1 ekspresywnosc widzenia najblizszej przyszlosci: ,,Jak przyjemnie bylo 
bye prostodusznym! Nie chcialem wierzyc, ze tropikalne swi�to juz. si� 
zako:riczylo. Jakie swi�to? To byly tylko trudnosci, ty cholerny laiku, 
i koniecznosci" 23. 

Zestawienie obydw6ch cytat6w ukazuje wyraznie przesuni�cie per
spektywy widz.enia i sposobow recepcji tworzywa historycznego w obu 
wersjach utworu, zast�puje tutaj sceptycyzm wynikajqcy z dziesi�ciolet
niego przedzialu czasowego dzielc1cego jedrni wersj� od drugiej. Ciqgla 
konfrontacja dw6ch · perspektyw, zawarta w calym utworze, ukazuje za
nik zaufania w przebieg procesu historycznego, kt6rego autor jest swiad� 
kiem. Plaszczyznq tej konfrontacji Jest optyka lat siedemdziesiqtych do""' 
konujqca radykalneg6 przewartosciowania ocen wydarzen z konca po
przedniego dziesi�ciolecia. Kontynuujqc t� por6wnawczq ocen� historii 
wsp6lczesnej autor pisze: ,,Wtedy mialem racj�. Nie zaton�lo w6wczas 
nic wi�cej jak tylko m6j poemat o zatoni�ciu Titanica" 24

• 

Chodzi tutaj rowniez o wyeliminowanie radykalizmu w dqznosci do 
zmiany, obejmujqcego wszystkie sfery zycia. lroniczny odcien stylu 
utworu kryje w sobie elementy rezygnacji wskazujqcej na fatalistyGznq 
cyklicznosc :riadziei i rozczarowan w aspekcie historycznym: ,,W6wczas 
wierzylismy jeszcze w to (kto: my?) - jak gdyby bylo cos, co zupelnie 
uton�loby, bez sladow zagHi�loby, bez cienia, byloby mozliwe do usum�� 
cia raz na zawsze, bez, jak zazwyczaj bywa, pozostawiania reszty. (Do 
przesytu znane pozostalosci przeszlosci) - R6wniez pewien rodzaj ufno� 
sci! Wierzylismy jeszcze w koniec, w6wczas (kiedy: w6wczas? 1912? 18? 
45? 68?), a to oznacza: w poczqtek. Lecz tymczasem wiemy: biesiada 
trwa dalej" 25

• W ostatnim cytowanym zdaniu uwidacznia si� totalna 
bezradnosc i rezygnacja jako nast�pstwo rozczarowania. Wydarzenia na 
Kubie przyj�ly obr6t niezgodny z wyobrazeniami rewoltujqcej mlodz�ezy 
i lewicowych intelektualist6w zachodnioniemieckich. R6wniez struktur 
systemu kapitalistycznego nie udalo si� · zachwiac. Marcusowska strategia 
teorii grup marginesowych 26 zawiodla. Dalszy przebieg wydarien .. w 
Trzecim Swiecie, dla kt6rych . Kuba miala bye modelem, nie spelrril po� 

21 For.: E. B 1 o c h: Das Prinzip Hoffnung, Frankfurt/M. 1959. 
2

::! Enz e n  s berg er: Der Untergang der Titanic . . .  , s. 20. 
2s Ibidem. 
24 Ibidem, s. 21. 
2S Ioidem, s. 97. 
26 Por.: H. Marc u s e: Das Ende der Utopie. H. Marcuse diskutiert mtt

Studenten und Professoren der FU Berlin, Berlin(Zachodni) 1967. 



118 

kladanych w nim nadziei. Z tego tez powodu musial autor dokonac 
w drugiej wersji utworu kilku sprostowan. Zachwiana wiara w koniecz
nosc nadejscia lepszej przyszlosci (,,W6wczas wierzylismy wszyscy: Jutro 
b�dzie lepiej, lecz a jezeli nie jutro, to pojutrze. No tak - moze nie
koniecznie lepiej, lecz jednak inaczej. Wspaniale uczucie" 27) ust�puje 
miejsca opisowi zastanej rzeczywistosci: ,,Nieruchomo obserwuj� ten pus
ty pok6j w Niem�zech, wysoki sufit, kt6ry przed paroma laty byl calko
wicie bialy, sadz�, kt6ra opada na st6l malymi platkami, i podczas gdy 
wokolo miasto coraz szybciej si� zaciemnia, zabawiam si� tym, ze re
konstruuj� tekst, kt6rego moze nie bylo. Odtwarzam obrazy, falszuj� 
moje wlasne dzielo. [ ... ]" 2s. To wszystko zostalo napisane po dziesi�ciu 
latach w Berlinie Zachodnim, ,,gdzie Europa jest najbardziej mrocz
na" 2s. 

Temu miastu, jako punktowi odniesienia przypada centralna funkcja 
w opisie. Stqd wyszedl duch rewolty, kt6ry mial wiele cech narcystycz
nych, charakter happeningu (,,Nuze do Metropolu! Berlin, we wlasnej 
osobie, smiejqcy si�" 30) i tutaj nastqpil jego koniec, zanim uczestnicy 
ruchu protestu zorientowali si�, ze mozliwosci jego realizacji przestaly 
istniec (,,W6wczas malo kto myslal o upadku, nawet w Berlinie, kt6ry 
mial sw6j [upadek - A.T.] juz dawno za sobq") 31• Stqd kierowala si� 
r6wniez uwaga na Kub� i zmiany spoleczne, kt6re zachodzily tarn po 
wyzwoleniu z kolonializmu. Z tymi zmianami wiqzano duze nadzieje na 
rozw6j w kierunku tzw. trzeciej drogi, socjalizmu ,,z ludzkq twarzq", 
tak, jak propagowalo to wiele lewicowych i lewackich teorii, do kt6rycli 
nawiqzywala Nowa Lewica. Przez pryzmat tych teorii, rozpowszechnia
nych najpierw w Berlinie Zachodnim, r.last�puje w Der Untergang der

Titanic ocena wydarzen na Kubie: ,,Szukalismy czegos, zgubilismy cos 
na tej tropikalnej wyspie - pisze autcr - Trawa zarosla zlomowiska 
cadillak6w. Gdzie byl rum, gdzie pozostaly banany? Czegos innego szuka
lismy tarn - trudno powiedziec, co to wlasciwie bylo - jednak nie zna
lezlismy tego w tamtym malutkim Nowym Swiecie, gdzie wszystko m6-
wilo o cukrze, o wyzwoleniu, o przyszlosci, bogatej w zar6wki, krowy 
mleczne, nowiutenkie maszyny" a2• 

Kuba jest w strukturze utworu miejscem refleksji i wyobrazni. 
Sprzyja temu mi�dzynarodowa atmosfera (z tekstu utworu dowiaduje
my si� o dyskusjach w j�zyku hiszpanskim, rosyjskim i niemieckim) 
i r6znorodnosc tematyczna wynikajqca z pojawienia si� reprezentatyw
nych i znaczqcych nazwisk, takich jak Horkheimer, Stalin, Dante, Gor-

27 Enz en s berg er: Der Untergang der Titanic ... , s. 14. 
ts Ibidem, s. 26. 
21 Ibidem.

ao Ibidem, s. 14. 
· 11 Ibidem, s. 15.

12 Ibidem.
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<lon, Pym i Bakunin. Wynika z tego, ze Kuba znajdowala si� w6wczas 
nie tylko w krzyzowym ogniu dyskusji calej zachodnioeuropejskiej No
wej Lewicy, kt6ra wic1zala z dalszym przebiegiem procesu przeobrazen 
w tym kraju r6znorodne nadzieje, i ze stala si� ona pewnego rodzaju 
mekkq dla wszystkich sil lewicowych. Ci ,,turysci rewolucyjni", do kt6-
rych Enzensberger r�wniez siebie zalicza, traktowali wydarzenia na Ku
bie jako wielkct przygod�, w kt6rej uczestniczyli zyjqc w luksusowycli 
warunkach i prowadzili wyobcowane z rzeczywistosci dysputy. Rozmowy 
te mijaly si� z realnymi potrzebami zycia codziennego. W obliczu ko
niecznosci usuni�cia n�dzy dyskutowane byly projekty eklektycznych 
teorii spolecznych: ,,swiezego mleka nie bylo, «lud» stal wieczorami cier
pliwie w kolejce po picc�, podczas gdy w hotelu National, taras [skie
rowany-A.T.] do morza, gdzie wczesniej jadali gangsterzy, senatorowie 
z uplerzonymi na niebiesko tancerkami striptisowymi siedz,wymi im na 
kolanach, targujqcymi si� o napiwek: siedzialo tarn teraz kilku starych 
trockistowc6w i rzucalo wok6l siebie kulkami z chleba «przyjemnie wy
wrotowo» i cytatami z Engelsa i Freuda" 33

• Jest to ironizujqce przedsta
wienie stosunku zachodnloniemieckich teoretyk6w rewolucji do rzeczy
wistosci kraju, w kt6rym zachodzi proces rewolucyjny. Ironizowanie to 
ma r6wniez cechy ambiwalentne, kt6re. wyrazajq si� w kontynuowaniu 
klasowej struktury spoleezenstwa ,,w owym malutkim Nowym Swie
cie" 3.i1. Ciqgle powtarzanie z calq powagq tych samych bl�d6w ,czyni 
z calego rozwoju, rozumianego przez Enzensbergera jako post�p,, kome
di�. Podkresla to rowniez podtytul utworu. Komediq jest w tym swietle 
takze rozwianie si� iluzji zwic1zanych z Kubq, potraktowanq jako metafo
ryczny Titanic. To samo dotyczy 6wczesnego zycia w Berlinie Zachod
nim, wraz z walkami frakcyjnymi rewoltujqcych student6w i intelektua
list6w. 

W mysl fatalistycznego pojmowania przez Enzensbergera historii wizja 
upadku jest immanentnq cz�sciq skladowq tego procesu. Komercjalizacja 
tej wizji w zyciu kulturalnym spoleczenstw kapitalistycznych wzmacnia 
jeszcze komediowy wymiar tego zjawiska. Symbolika majqcej nastqpic 
katastrofy stala si� intratnym towarem: ,,Zatoni�cie Titanica jest udoku
mentowane. Jest ono czyms dla poet6w. [ ... ] Jest dowodem slusznosci 
tez Wlodzimierza Ilicza Lenina. Pokazywane jest ono w telewizji zaraz 
po wiadomosciach sportowych. Jest bezcenne. Jest nieuchronne. Jest 
lepsze niz w og6le nic. W poniedzialek ma dzien wolny. Jest nieszkodli-
we dla otocz,enia. Otwiera drog� ku lepszej przyszlosci. Jest sztukq. Two
rzy miejsce pracy. Dziala nam stopniowo na nerwy. Jest chronione usta
wowo. Jest w porzqdku. Jest widowiskiem tak pi�knym, ze az dech za-

n Ibidem, s. 36. 

84 Ibidem, s. 15.
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piera w piersiach. Powinno dac [cos - A.T.] do myslenia odpowiedzial
nym [osobom - A.T.]. Nie jest juz tym, czym kiedys bylo" 35• 

Obszar metaforycznego uzycia poj�cia katastrofy rozciqg� si� na sfe
r� ideologiczm1 i sluzy jako zastosowany instrumentalnie stabilizujqcy 
czynnik konsensusu spoleczenstwa kapitalistycznego. W cytowanym juz 
artykule Dwie uwagi o koncu swiata Enzensberger wypowiada t� 
mysl jeszcze wyrainiej. Czytamy tarn: ,,Apokalipsa nalezy do naszego 
fdeologicznego bagazu podr�cznego. Jest ona afrodyzjakiem. Jest snem 
bojazni. Jest towarem jak kazdy inny. Jest, niech i tak b�dzie, metaforq 
bankructwa kapitalizmu, na ktore jak wiadomo od przeszlo stu lat bez
postednio zanosi si�" 36• 

· W Der Untergang der Titanic wizj� zaglady wyrazajq metafory stat
ku Titanic i gory lodowej, nawzajem si� uzupelniajqce. Metafora Titanica 
jest przez Enzensbergera uzywana w znaczeniu symbolicznym, uksztal
towanym przez tradycj� jako alegoria liberalnej wiary w post�p. Statek 
tna w swoim stalowym kadlubie p�kni�cie, ktorego metaforyczne znacze
nie w rozumieniu autora rozszerza si� na kompleksowy indywidualny 
i spoleczny kryzys egzystencjalny. To nadaje mu uniwersalnosc czasowq 
i przestrzennq wychodzqcq poza zakres kontekstualny. To samo dotyczy 
symbolicznej wartosci drugiej metafory •- gory lodowej. Uosabia ona zlo 
natu:ty, ktore ukazuje si� jako fascynujqca, oboj�tna 1 niepowstrzymana 
sila: ,,tarn widzialem gor� lodowq, nieslychanie wysoka i zimn�, jak 
zimna fatamorgana p�dzila na mnie powoli, nieodwolalnie, biala" 37• Me
tafory Sq wszechobecne w utworze. Zaczyna si� on od nich, zawarte. Sq 
w · opisie atmosfery zblizajqcej si� katastrofy, Sq obecne przy przedsta
wianiu wizji katastrofy zamykajqcej epos. 

Poj�cia statku, gory lodowej i katastrofy wyrazajq r6wniez osobisty 
los autora, szczeg6lnie bardzo bolesnie odczuwanq nieuchronnosc prze
mijania czasu. Refleksja dotyczqca tego faktu jest bardzo rzeczowa, tro
ch� cyniczna z lekkim melancholijnym odcieniem. Zaraz na poczqtku 
utworu mozna przeczytac: ,,Poczqtek konca jest zawsze dyskretny" 38• 

Jest on nie rzucajqcym si� w oczy ,,krysztalowym drzeniem" 39, kt6re 
prawie niezauwazalnie przemija. 

Ostatnie sceny Titanica ukazujq ,,krajobraz" po katastrofie. Stan sy
tuacji osobistej Enzensbergera wyrazajq nast�pujqce zdania, kt6re jedno
czesnie k011Czq utw6r: ,,Plyn� i placz�. To jest wszystko, placz� [ ... ] 
wszystko kolysze si�, wszystko pod kohtrolq, wszystko mija, osoby przy
puszczalnie uton�ly: w zacinajqcym deszczu, szkoda, nic nie szkodzi, Ghee 

s.� Ibidem, s. 55.

36 En z e n s b e r g e r: Zwei Bemerkungen . . .  , s. 1.

37 H. M. Enz en s berg er: Der Untergang der Titanic ... , s. 17.
38 Ibidem, s. 8.

a9 ibidem. 



121 

si� plakac, niech i tak b�dzie, niewyraznie, trudno powiedziec, dlacze
go placz� i plyn� dalej" 40_ 

Sytuacja, jaka powstala w zachodnioniemieckiej lewicy po katastro
fie idei dawnej opozycji pozaparlamentarnej jest przedstawiona w na
st�pujqcy spos6b: ,,Berlinski pok6j zapelnia si� dymem, uratowanymi. 
Zdyszani i opatuleni jak mumie walili do drzwi lub otwierali okna, 
wskakiwali przez nie, strzepywali snieg z wlos6w i siedli wok6l syczqce
go pieca" 41• 

Podsumowanie takie ma wymiar groteskowy. Odpowiada perspektywie 
widzenia autora, wedlug kt6rej w ponownej pr6bie konsolidacji ujawnia 
si� mechanizm,. kt6ry Nicolas Born nazwal w swojej recenzJi ,,pogodnie
-przytulnym przebiegiem preludium i epilogu historii kazdej katastrofy, 
zadziwiajqcq zdolnosciq spolecznosci ludzkiej do lawirowania, i jej nie
udolnosciq przyjmowania niczego poza rachunkiem z terazniejszosci" 42

• 

W uzupelnieniu mozna stwierdzic, wykorzystujqc gl6wnq mysl utworu: 
,,wszystko moze rozpoczqc si� od poczqtku. [ ... ] P6zniej b�dzie kolej na 
zemst�, po zemscie powtorzenie" 43

• Nalezy zapytac, co dalej? Do czego 
moze doprowadzic takie niedialektyczn e rozumienie historii, i przede 
wsiystkim, jak taka interpretacja proces6w dziejowych da si� pogodzic 
z uzurpowaniem sobie przez autora prawa wplywania na zmiany spo
leczne. Odpowiedz na to pytanie Enzensberger jest winien se,bie i swoim

czytelnikom. 

ANDR!ZEJ TiALARCZY\K 

HANS MAGNUS ENZENSBERGER'S EPOS 

DER UNTERGANG DER TITANIC 

AS AN OUTCOME OF YEARS OF THE REVOLT 

S u m m a r y

One of the main thematic plots in a literary output of a West German 

writer Hans Magnus Enzensberger is the issue of historical progress. It appears 

under the primary and widely understood notion of "politics". Historical progress 

is understood in it as movement regularly followed by congealment. Such author's 

reasoning of historical processes results from the disappointment with the possi

bilities of changes after the fall of the protest movements 1968, failure socio

-democratic reformatory attempts and consolidation of a tendency of "turn right" 

in the political, social and cultural life of West Germany. The immanent part of 

40 1 bidem, s. 115. 
41 Ibidem, s. 107. 
42 N. Bo r n: Riss im Rumpf des Fortschritts, ,,Der Spiegel", 1978, nr 43, s. 236.

'3 E n z  e n  s b e r g  er: Der Untergang der Titanic . .. , s. 103. 
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this specific way of thinking is disbelief in the possibilities of controlling the 
historical process and in efficiency of organized collective activity. 

These premises constitute the basis of evaluation of the years of protest in 
Der Untergang der Titanic, which are confronted with the reality of the seventies 
and a wider context of the historical event-engulfment of the ship, which had the 
same name, on April 15th, 1912. 

AH�.>KEA TAJIHP'U1K 

3IIOC P,EP Y HTEPI' AHI' P,EP TUT AHU.K 

XAHCA MArHYCA 3H3EHCBEPrEPA 
KAK BAJIAHC BPEMEHlA BYHTA 

P.e 310M e 

0,n;HMM J13 OCHOBHhIX TeMaTJ1qecKJ1X cro:meTOB B JIJ1TepaTypH0M TBOpqecTBe 
'3arra,n;HorepMaHCKoro rrMcaTeJibH XaHca Marttyca 3H3eHc6eprepa HBJUieTCH rrpo6Jie
MaTJ1Ka J1CT0pWieCK0ro rrporpecca. OHa BhICTyrraeT rro,n; BhillleCTOHI.Il.MM c 111J1poKJ1M 
Il0HHTMeM ,,IIOJil1TJ1Ka". 

lAcTop1,1qecKM:n rrporpecc rrpe,n;cTaBJIHeTCH B Hett KaK peryJIHPH0e 'lepe,n;iyro
I.QeecH HaCTyrrJiem1e ,D;BJ.1LKeHJ1'.H J1'. 3aCThIBaHJ.1JI. TaKoe II0HJ.1MaHHe IIJ.1CaTeJieM :nCT0-
p11qecKJ.1X rrpou;eccoB BhI3BaH0 pa3o'lapoBaHJ1eM B B03MO:IB:HOCTJIX J13MeHeH:nti IIOCJie 
rra,n;em1SI ,n;BJ1LKeHJ.1H rrpoTecTa 1968 r., Hey.n;a'Ie:n cou;waJI,n;eM0KpaTM'leCKl1X pecpop-,, 
MaT0PCKJ.1X II0IIhIT0K, yKperrJieHJ1eM TeH,n;eHD;J1J.1 K ,,II0B0P0Ty HarrpaBo" B 'II0JIHTJ1-, 
'leCKOM, o6iu;ecTBeHHO:ti J1 KYJibTYPH0:ti LKJ13HJ.1 ct>Pr. lAMMaHeHTHO:ti COCTaBH0H 'laCThlO 
3Toro oco6oro crroco6a MhlllIJieHJ1JI HBJUieTCJI HeBep1,1e B B03M01KH0CTJ1 yrrpaBJIHTb 
J1CTOp:nqecKJ1M rrpou;eccoM J.1 3cpcpeKTJ1'.BHO opraHJ130BaTh K0JIJieKTl1tBHhie ,n;etiCTBHSI. 

3TJ.1 rrpe,n;rrOChIJIKJ.1 C03,n;aIOT OCH0BY ,D;JIH ou;eHKJ.1 BpeMemm rrpoTeCTa B P,ep 

YuTepzanz aep TuTauu�, KOT0poe C0II0CTaBJI.HeTCH c ,n;e:tiCTBHTeJibHOCTblO 70-x rr. 
11 6oJiee llll1POK,J1M K0HTeKCT0M J1.CTop:nqecKoro IIP0HCllleCTBHJI - 15 arrpeJrn: 1912 r. 
3aTOHYJIO cy,n;HO TaKoro :me Ha3BaHHH. 
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