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ALEKSmTDERBRUCLYER

- POLSKI SLAWISTA W BERLINIE
Aleksander Briickner (1856-1939) @I 83 lata. Z nich 58 lat spqdzil w
Berlinie, 43 jako profesor filologii slowiariskiej na zalozonym w 1810 roku
uwersytecie Fryderyka Wilhelma. Jako slawista zajmowal sig
jqzykoznawstwem, historiq literatuiy, historiq ogoIn% ludoznawstwem - i to
wszystko opracowywal na szeroluej bazie, na wysokim poziomie, dla prawie
wszystlach kultur slowiariskich oraz baltyckich. Opublikowat ponad 1500
studiow naukowych, &rod nich jest wiqcej niz tuzin grubych ksieek. Slawistyka
niemiecka w duiej mierze Briicknerowi zawdzlqcza fakt, iz mogla siq na
pocqtku XX wieku wieku nyemancypowak od indogermanistylu i s t a C siq
samodzielnq dyscyplina, - obok romanistyki i anglistyki. Briicknera nm-ano
poiniej '@obhistorem". Jego dorobek naukovcy spisany jest w trzech obszemych
bibliografiach (Wislocki 1928, Berbeliclu 1971, 1989). 0 naukowcu, o ucwnym
Bnicknerze mamy wigc doSc jasny obraz. Zaledwie w zarysie znamy go
natomiast jako czlowieka, bo o sobie samym profesor onajmil niewiele. Stronil
tez od uniwersytetu, kiedy to bylo moiliwe (poza zajqciami). Ciekawe p-e:
czy warunkiem owych wyja,tkowych osiqgniqc naukowych byla pryui-atna izolacja
od srodowiska?
Briickner urodzil sig w katolickiej rodzlnie urzqdniczej w galicyskim
Tarnopolu (wtedy 25 000 mieszkahcow, mniej wiqcej 100 km na wschod od
Lwowa). Mimo niemieckiego nazwiska, rodana byla od co najmniej trzech
pokolen spolonizowana. Aleksander u s ~ s t c z ddo niemieckiego gimnazjum w
tymie Lembergzl i jako 16-letni mlodzieniec zlozyl egzamin dojrzaloSci. Najpierw
studiowal na polskim-uniwersyteciewe Lwowie, potem w Wiedniu. Tam uzyskal
doktorat w wieku 20 lat, 'w 1876 roku. Temat dyspertacji brmial: "Die
slavischen Fremdworter im Litauischen". Publikowal tq pracq w Weirnarze, po
czym s t u d i o d dalsze d m lata w Lipsku oraz kr6tko w Berlinie. W 1878 roku
majqc, 22 lata, habilitowal siq pracq "Die slavischen Ansiedelungen in der
Altmark und im Magdebugischen". Za niq tez otrzymal nagrodv Societatis
Jablonoviana w Lipsku w wysokoici 700 marek. Jako docent prywatny, bez
stalego zatrudmenia, uczyl nastgpnie przez piqc semestrow studentow
uniwersytetu we Lwowie. A po 25 urodzinach zac@ prawdziw-q karierq
uczonego: zostal mianowany profesorem nadzwyczajnym unimrersytetu
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berliriskiego i by1 odtqd s m jeden odpowiedzialny za slawistykq na tej niezwykle
renomowanej uczelni. Przypodjmy tu na marginesie, i e slawistyka na
uniwersytecie berliriskim istniala od 184 1 roku (Fryderyk Wilhehn IV urqdzil
wtedy katedr): w-Berlinie i we Wroclawiu). Pienvsze 20 lat uczyl w Berlinie
Polak Wojciech Cybulski, a potem przez 7 lat Chonvat Vatroslav Jagic. Z
dniem 1 kwietnia 1881 roku Aleksander Briickner stal siq trzecim ordynariuszem
tutejszej katedry filologii slowiatiskiej. Wladze pruskie @wily naduejq, i e jako
Polak uzyska zaufanie rodakow, M r z y stanowili tu wi~kszoicsluchaczy.
W ciqgu lat Briickner staJr siq instytucja, naukowq. Jego dziela nie sposob
szczegolowo przedstawic. Wiadomo, ie by1 niezwykle produktywny, ale nie tylko
to. W dysputach naukowych byl ostry a.2 do niesprawiedliwosci cvobec innych. Z
kryminalistycznym wrqcz wvhem wysledzil w peterbursiuej bibliotece cesarskiej
"Kazania ~ w i ~ t o k r ~ s k rze XIV
"
wieku, najstarszy p o W prozy polshej.
Odluycie to zapewnilo mu stale miejsce w hlstorii slawistyki.
Za katedrq berliriskq Briickner - ktory czd siq przez wszystlae te lata
Polaluem - trzymal ~yainemiejsce: wysunim placowkq nauki polsluej. Rodacy
cenili sobie ten fakt i przeboleli w kohcu, ie Briickner nie skorzystal po 1918
roku z ofert objecia katedr polonistycznych w Krakowie, Poznaniu i Warszawie.
Profesor przyzwyczail sie do misji w Niemczech. Wqtle zdrowie delikatnego
raczej czlowieka nie sprzyjalo cqstym zmianom miejsca zamieszkania (cierpial z
powodu agorafobii, strachu przed ivielkq przestrzeniq). Poza tym mial od 1897
roku zonq-Niemkq. Od 1913 roku mieszkal w kamienicy przy ulicy Wilhelmsaue
ur dzielnicy Wilmcrsdorf. Jednak - ile koszto~valoBriicknera prqmqimie do
kraju zamieszkania, trudnego, czasem wrogiego, czy chocby tylko oboj@nego
wobec Polakow'? Czy musial moie zapierac siq siebie sarnego?
Kiedy nauczyciel Briicknera z Wiednia, Franc rycerz Miklosich, w 1880 roku
wypowiednal s i na
~ proibq wladz pruskich o kandydacie, napisal miqdzy innymi:
"Was seine politische Haltung anbelangt, so darf man nach meiner Ansicht
unbesorgt sein, zu mehrerer Sicherheit konnte ihm hieriiber eine Bemerkung
gemacht werden, die er ruhig hinnehmen wirdl' ("Co sie tyciy jego yostawy
politycmej, nie trzeba sie moim zdaniem obawiak, dla pewnoici moina by jemu
zrobic uwage, ktcirq spokojnie prqjmiely.
Byl to w cesarstwie czas specjalnej ustawy przeciw socjalistom: czas
Kulturkampfi Bismarcka przeciw politycznemu katolicyzmowi, wyraiajqcego
obawy przed polskimi reakcjami na trwajqcq gemanizacjq. Briickner, dla
ktorego nauka skda najwyiej, zareagowd na "uwagg", k t o q ministerstwo
kultury czynilo mu rzeczywiscie, deklaracjq 1ojalnoSci. Chcial shzyC wylqcznie
slawistyce a nie popierak iadnych machinacji narodowych "vom Katheder aus".
. Wprawdzie to co robil Briickner w istocie shkylo polskoSci, ale nie nadawal
temu jakiegok szczegolnego rozglosu, nie agitowal. Wierzyl, ie tak najlepiej tez
moie sluiyc slawistyce. Wobec wspanialych, wlasciwie nieporownalnych
~ytkow
jego pracovcitego zycia, nie przyshguje nam mowic o oportuniimie.

Wyjqtek od wstrzemiqiliwosci politycznej stanowil okres pienvszej wojny
swiatowej, zwlaszcza lata 1915- 19 18. Tu nagle uczony rozwinql aktywnosc
publicystyczq ktora znalazla wyraz przede wszystkun w tomie "Die Slawen
und der Weltkrieg" (Tiibingen 1916). Jego obraz swiata z o M wtedy glqboko
"tkniety". W zaangaiowanej wypowiedzi oSwietla Briickner w tej ksi@ce fakty
i zwiqzlu historii polskiej, ktore staly siq na now0 aktualne wskutek walki
mocarstw i wyIllkajqcych stqd szans odrodzenie Polski. "lm deutschen Pubizkum
- yisal w przedmowie - u t namlich die Kenntnis der slawischen Verhdltnisse
und Vorgange vielfach so gering, dass dze wunderlichsten Kombinafionen
anstandslos hingenommen und glaubig erortert werden... ".
Briickner odrzucil tezq jakoby po tej wojnie mido siq wszystko "ozywiejakpo
detniej burzy". Wskazywal, ie 150 milionow Slowian zostalo - i to czqsto w
walkach bratobojczych wciqgnietych do wojny. Uznal "zioto" za wyraz
zainterpsowah materialnych, ktore lezaly u podstaw wielkiej wojny. 0 sprawie
polsluej pisd: "Der Fortbesfand der Polen und ihrer nationaden Guter hangt
ausschliesslrch von der Niederlage der Russen ab" (Dabze istnienie Polakow z
ich dbbr narodowych zalezy wyiqcznie od klqski Rosjan).Byla to xeszta, teza
podobna do notatki Fryderyka Engelsa z 1874 roku: "Unabhangigkeit Polens
und Revolution in Russland bedzngen sich gegenseitig". Sytuacji rewolucyjnej,
jaka zaistniala w 1905 roku podczas wojny rosyjsko-japonskiej: Briickner na
wschodzie nie zauwa2yl. Gdy wybuchla rewolucja paidziermkowa i w koncu
n?yciqiyla, zaakceptowal jej uzasadnienie moralne, wierzyl jednak romnoczesnie,
ie Rosja z tego "barbarzyhstwa kulturowego " nigdy nie ochlonie.
Przejscie Briicknera na emeryturq w 1924 roku odbylo sic raczej wbrew jego
woli. Onaczalo co najmniej lagodny nacisk. Pruski minister nauki, sztuki i
oswiaty wyslal nastepujqcy list 68-letniemu profesorowi: 'IAuf Grund des
Gesetzes, betrefend die EinJirhrung einer Altersgrenze bin ich veranlasst, lhnen
mitzuteilen, dass Ihre amflzche Tafigkeit mit Ende Mar. ihr Ende erreicht" (Nu
podstmpie ustawy o wprowadzeniu granicy wzeku jesfem zmuszony zcrwiadomii.
Pana o tym, i e urzedowa dz~alalnoii.Panska kohczy stg z koncem marca).
Pojecie "stan spoczynku" Briickner, przynajmmej dla siebie, prowadzil ad
absurdum. Znajdziemy chyba niewielu uczonych, ktorzy po przejsciu na
emeryturq z podobnq silq i energiq nie tylko pracowali dalej, alc stworzyli dneia
podstawowe, encyklopedycne, ktore w swoim bogactwie materidowym i swojej
rozleglej perspe-e
problemowej by@ przez dztesiqh lat poihiej
niedoicignione. Do lat osiemdziesiqtych swego zycia Briickner zachowal zapal
tworczy, ktorego duchowe przesladu scharakterym~valMaks Vasmer, nastqpca
na katedrze, w maju 1939 roku w mowie pogrzebowej: "Jeszcze krlka tygodni do
Smierci profesor zachowal dar blryskawicznego i krytycznego przetwarzania
nowych zdei. Ogzen entuzjazmu naukowego, ktdry rozgrzewai wszysthe jego
badania, zdawai sic jeszcze tlik, kiedy sbbe cialo 83-letniego uczonego
odmbwilo posluszenstwa. Tak, wydaje nam sie jego odejicie, mimo podesziego
wielu, prze&czesnel'.

-
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Ostatni zamkniqty rqkopis Briicknera, przemczony dla cqtelnikow
niemieckich "Gnmdriss der polnischen Kulturgeschichte': ze wzglqdu na
wybuch wojny we wrzesniu 1939 roku nie zostal w drukarni dokonczony. Dhgo
uchodzll za zaginiony, do d a S sq drukowane jedynie fragmenty. Bylo
charakterystyczne dla Briicknera, ie stard siq w swoich przedsiqwziqciach
przede
wszystkim
udostqpnic kulturq
slowianskq na
obszarze
niemieckojqzycznym. Bylo to zadanie, ktore za jego zycia pod wieloma
wzglqdami bylo rnniej wdziqczne nii dzisiaj.
Ostatnie dokonczone i drukomrane wiqksze daelo Aleksandra Briicknera to
"Encyklopedia staropolska", wspaniale ilustrowana przez Karola Estreichera
mlodszego. Brmi jak anegdota, ie 78-letni profesor w stanie spoczynku, luedy
uydawnictwo (Trzaski, Everta i Michalskiego) zapytato go o zdanie co do
takiego projektu i o prqjqcie kilku hasel, natychrniast omajmil, ie napisze calq
encyklopedie i przesle piercvsze artykuly probne do litery A w c i w nabliiszych
dni. Podczas jednego roku s p o r q b l wszyskie hasla od A do 2, po czyrn
korektury tekstu trawaly jeszcze niecale trzy lata. Dwutomowa 'Encyklopedia"
ukazala siq w 1939 roku.
AktywnoSC uczonego jest udowodniona, moina to sprawdzic. 0 czlowieku
jednak wciqi wiemy stosunkowo niewiele. Niewqtpliwe wydaje siq, i i bezdzietny
Briickner probowal wyrownac dystans w-obec kraju swego urodzenia,
powiedzialbym "zdrade geograjcznq" poprzez ogromny, prawie ie nieludzki
wysilek w specjalnoici naukowej. Z latami owocowal on coraz bardziej na
korzysc polonistyki, ktora w koncu dominowala przed innymi filologiami
slowiariskimi oraz baltystykq. Zashgi Briicknera - cytujq Stanislawa Lama by@ wiqksze ' h i i te calych przedsfawicie- lstw dyplomatycznych, krore
obsndzone sq tuzinami urzqdnikow ".
Na polu prywatnyrn zres- Briickner utrqmywal z wybitnymi Polakami
zawsze kontakty naukowe. Profesor uniwersytetu krakowskiego Jozef
Widajewicz opowiedzlal w 1931 roku o zwyczaju sldadania wizyty slawnemu
rodakowi w Wilrnersdorfie: "ByC w Berlinie i nie odwiedzik pro$ Briicknera jest
oak wiado- mo) dla kaidego Polaku, kt6ry pracuje na polu historii, slawis@b,
historii literatury, jjezykoznawstwa itp., czym.4 prawie nie do pomydlenia.
OchYiedziny te staly sije jui przez tradycjje ~Swijeconym,bardzo chwalebnym
zwyczajem, do ktorego ja takie dostosowalem sie z calq przyjemnoiciq".
Aleksander Briickner umarl w Berlinie 24 maja 1939 roku. Zwloki spalono
pare dni poiniej w krematorium w tymie Wilmersdorf. 0 napadzie Hitlera
na Polskq Briickner jui siq nie dowiedzid, zostalo mu to zaoszczqimne.
W a h i e dla dzlalalnosci poSrednicqcej wydarzenie to i jego skutki by9
katastrofalne. Jego osiqgniqcia prze'~mdy:jednakie lata hanby niemieclaej i to
po obu stronach: Brii-ckner dzialal w Niemczech, wSr6d Niemcow, na rzecz
zrozumienia kultury polskiej (albo slowiatiskiej), ale rownoczeSnie pracowal na
swojej wysuniqtej pozycji dla Polski, dla s l a y i reputacji polskiej nauki.
Odpovciednio wielka i podwojna jest posmiertna slawa uczonego. Zapewne
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zaszczytne jest dla naukowca zdobyk miejsce w kulturze d'ivoch naroditw, moc
wiqzac dwa narody, zbudowac miqdzy nimi most, po niemiecku: "eine BrZicke ".
(I trudno tu nie przytoczyc slowo Plautowe "nomen est omen'').
Obszernej biografii Briicknera wci@ jeszcze nie ma. Ona wymaga
kompetencji interdyscyplinarnej. Gdy jq pewnego dnia posiapziemy, niewaine
czy po polsku czy po niemiecku, wtedy ona nie bqdne nalezala do jednego albo
drugiego kraju, narodu, k r ~ g uMturowego - nie, bibliografia Briicknera naleiy
do obu stron w rownej mierze. Ona bqdzie ogniwem ldcucha, ktory od w@ej
niz stu lat wiqze kultury slowiariskie ze swoimi "mzsjonarzami" gdne indnej:
jako swiadectwo i element ohieconej, lqcqcej narody nauki. Takim
misjonarzem w osobie i w dziele wzorowo i przez dugie lata byl Aleksander Brii
ckner. (OczywiScie nalezy on tez do malego narodu hzyckiego, przeciez Brii
ckner korespondowd przez 25 lat z ArnoStem Mukq ktoremu pomogl uzyskac
srodki na wydanie slowIllka dolnohi;ycluego).
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