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zostaj¹ tak¿e przyk³ady z dwóch leksykonów o mniejszej iloœci nak³a-
dów, którym jednak¿e równie¿ uda³o siê pozyskaæ sta³e grono czytel-
ników – s¹ to Pierer oraz Herder.

Zaznaczyæ nale¿y, ¿e obrazem Polski w leksykonach konwersacyj-
nych zajmowali siê ju¿ dot¹d Hubert Or³owski („Polnische Wirth-
schaft”. Nowoczesny niemiecki dyskurs o Polsce) oraz Stephan Scholz
(Rozwój obrazu Polski w niemieckich leksykonach konwersacyjnych
w latach 1795–1945, tyt. oryg. Die Entwicklung des Polenbildes
in deutschen Konversationslexika zwischen 1795 und 1945). W toku
poni¿szych wywodów czytelnik znajdzie wielokrotnie odwo³ania
do cennych wyników ich prac. Stephan Scholz skupi³ siê w swoich
badaniach na haœle Polska, Hubert Or³owski odwo³ywa³ siê zaœ przede
wszystkim do hase³ Polska, Polska gospodarka (polnische Wirtschaft)
i Polski sejm, co odpowiada³o przyjêtym przez nich przedmiotom ba-
dañ oraz celom obu prac. Poni¿sze opracowanie pragnie poszerzyæ
korpus rozpatrywanych do tej pory hase³, prezentuj¹c czytelnikowi sze-
rokie spektrum artyku³ów biograficznych poœwiêconych znanym
Polakom, a tak¿e has³a nawi¹zuj¹ce do historii, kultury, geografii oraz
pañstwowoœci polskiej. Tym samym stanowi ono kolejny etap na dro-
dze poznania skomplikowanej, równoczeœnie jednak fascynuj¹cej
materii stosunków polsko-niemieckich w XIX wieku.

Pozostaje wiêc zaprosiæ czytelnika w podró¿ w dawny œwiat, za-
trzymany na zawsze na kartach starych, dostojnych leksykonów kon-
wersacyjnych. Na ich ³amach pobrzmiewaj¹ jeszcze echa dawnych
dysput prowadzonych przez profesorów uniwersyteckich, ale równie¿
wytwornych konwersacji toczonych na salonach przez nauczycieli,
lekarzy, prawników, pisarzy, urzêdników pañstwowych oraz pastorów,
zaliczanych przez sobie wspó³czesnych do ‘stanów wykszta³conych’.
W jaki sposób postrzegali oni meandry polskiej historii? Jak oceniali
polski ustrój pañstwowy, rodz¹c¹ siê œwiadomoœæ narodow¹, polsk¹
kulturê? Czy ich opinie na temat Polski i Polaków zmienia³y siê na
przestrzeni dziesiêcioleci? Jak dalece zdominowane by³y one przez
stereotypy? Jaki wp³yw wywiera³y na nie intensywne w owym czasie
procesy narodowotwórcze i modernizacyjne?

Warto nadmieniæ, i¿ powy¿sze pytania interesowa³y ju¿ Polaków
¿yj¹cych w XIX wieku. Wielka Enyklopedya Powszechna Ilustrowa-
na, podsumowuj¹c dorobek niemieckich leksykonów konwersacyjnych
Brockhausa, Meyera, Pierera i Spamera, stwierdza³a w 1897 roku:
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w Dziale Bibliografii, Informacji i Dokumentacji. Za stworzenie ¿ycz-
liwej atmosfery oraz wprowadzenie w tajniki pracy wydawnictwa dziê-
kujê tak¿e Pani Verze Buller, Pani Isoldzie Künzler, Panu Torstenowi
Beckowi oraz Panu Rainerowi Jakobowi.

Za pomoc przy udostêpnianiu potrzebnych Ÿróde³ dziêkujê pracow-
nikom Bibliotek Uniwersyteckich w Poznaniu, Mannheimie, Bochum
oraz Kilonii. Odbycie kwerend zagranicznych by³o mo¿liwe dziêki
stypendiom Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej DAAD
(Mannheim 2000 i 2002), oraz Promotionskolleg Ost-West przy Uni-
wersytecie w Bochum (Bochum 2003 i 2004, Kilonia 2004), którym
pozostajê niezmiernie wdziêczna. Za zaproszenia do Mannheimu oraz
Bochum dziêkujê serdecznie Panu Profesorowi Reinerowi Wildowi
(Uniwersytet w Mannheimie) oraz Panu Profesorowi Paulowi Gerhar-
dowi Klussmannowi (Instytut Badañ Niemcoznawczych Uniwersyte-
tu w Bochum).

Nie by³oby zapewne tej ksi¹¿ki, gdyby nie moi Rodzice – to im
zawdziêczam zainteresowanie niemieckimi leksykonami konwersacyj-
nymi oraz niezmienne wsparcie na ka¿dym etapie pracy nad ksi¹¿k¹.
Wszystkim moim bliskim dziêkujê z ca³ego serca! Specjalne podziê-
kowanie sk³adam mojej siostrze Agacie – za ci¹g³¹ gotowoœæ do po-
mocy w zdobywaniu potrzebnych Ÿróde³ oraz w szlifach stylistycz-
nych. Ksi¹¿kê dedykujê mojemu Mê¿owi, który stwarzaj¹c mi w domu
wymarzone warunki do pracy i wspieraj¹c mnie w autorskich rozter-
kach, sta³ siê niejako jej wspó³autorem.
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Prze³om wieków sk³ania zwykle do refleksji i podsumowañ. Tak by³o
i ponad sto lat temu. W 1899 roku pierwsza niemiecka gazeta masowa
Berliner Illustrirte Zeitung zapyta³a swoich czytelników: „Jaka ksi¹¿-
ka wywar³a w tym stuleciu najwiêkszy wp³yw na ludzi?”. W odpowie-
dzi na ankietê czytelnicy wymienili na pierwszym miejscu leksykon
konwersacyjny, przed Bibli¹ i pismami Darwina1.

Ów spektakularny wynik odzwierciedla³ niezwyk³¹ pozycjê, jak¹
w XIX wieku zdoby³y w niemieckiej przestrzeni publicznej leksyko-
ny konwersacyjne. S³u¿y³y one nie tylko propagowaniu wiedzy
i podnoszeniu poziomu kultury w spo³eczeñstwie, ale poprzez swoje
wielotysiêczne nak³ady i niezachwiany autorytet wywiera³y równie¿
powa¿ny wp³yw na kszta³towanie pogl¹dów i postaw swoich czytel-
ników. Wœród tych znaleŸæ zaœ mo¿na by³o zarówno niemieckiego
„ksiêcia poetów” Johanna Wolfganga Goethego, jak i (zw³aszcza
pod koniec stulecia) przedstawicieli klasy robotniczej. Jednak grup¹
zdecydowanie dominuj¹c¹ poœród czytelników leksykonów konwer-
sacyjnych by³o mieszczañstwo – warstwa spo³eczna, która odcisnê³a
niezatarte piêtno na niemieckiej kulturze XIX wieku, zarówno
tej wysokiej, jak i masowej. Dlatego treœci leksykonów przedstawiaj¹
wierne odbicie mieszczañskich pogl¹dów, systemów norm i warto-
œci. Cecha da decyduje o ich niezwyk³ej wartoœci jako Ÿród³a wiedzy
o horyzoncie oczekiwañ i przestrzeni doœwiadczenia (Reinhart
Koselleck) dziewiêtnastowiecznych niemieckich elit intelektualnych
oraz przejmuj¹cych ich pogl¹dy szerokich rzesz czytelników leksy-
konów.

WSTĘP

1 Por. Günther Hadding: Aus der Praxis moderner Lexikographie, w: Hans
Albrecht Koch, Agnes Krup-Ebert (red.): Welt der Information. Wissen
und Wissensvermittlung in Geschichte und Gegenwart. Stuttgart 1990, s. 109–
121, zw³aszcza s. 109.


