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Recenzja rozprawy doktorskiej p. Natalii Wojciechowskiej pt. ‘Kolonia jako ważny 

ośrodek kulturalny oraz gospodarczy w historiografii i literaturze pięknej’ (prom. dr 

hab. prof. UW Anna Warakomska) 

 

   Nadrenia Północna-Westfalia to miejsce niezwykle interesujące historycznie. Miasta takie 

jak Kolonia czy Akwizgran odgrywały na tym terenie istotną rolę. Do Renu dochodziły 

granice Cesarstwa Rzymskiego, Akwizgran stał się stolicą państwa Karola Wielkiego. 
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Od połowy XVIII w Kolonia jako część Nadrenii-Westfalii znajdowała się pod wpływem  

francuskim. Była częścią Lotaryngii. W okresie wojen napoleońskich władza Francji objęła 

cały lewy brzeg Renu. Z czasem ziemie te znalazły się jednak pod wpływem Prus, a od 1871 

r. stały się częścią  Niemiec. Wiek dziewiętnasty to okres uprzemysłowienia. W 1802 r. w 

okolicach Bochum rozpoczęły pracę maszyny parowe. W XIX wieku Zagłębie Ruhry było 

miejscem emigracji około 500 000 Polaków.  Z czasem wzrasta gęstość zaludnienia, rozwija 

się infrastruktura i teren ten staje się jednym z najbardziej uprzemysłowionych obszarów.  

Nadrenia Północna - Westfalia jest także centrum kultury. Wystarczy przypomnieć iż z tej 

ziemi wywodzą się tacy pisarze jak Karl Immermann, Christian Dietrich Grabbe, Karl 

Gutzkow, August von Platen, bracia Jacobi, czy Heinrich Boll. Swoje dzieła wydawała w 

Kolonii Annette von Droste –Hülshoff. Jej znany wiersz Im Grase po raz pierwszy ukazał się 

tu w roku 1844.
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 W wierszu pt. Ein Notturno powstałym w tym samym roku miasto jest 

tematem.
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1
 W średniowieczu powstało arcybiskupstwo Kolonii, z którego rozwinął się w XIV w Elektorat Kolonii. 

Kolonia i Akwizgran stają się wolnymi miastami w 1288 r. 
2
 Kölnische Zeitung, Nr. 329, 24.11.1844. 

3  Wenn in den linden Vollmondnächten 

    Die Nebel lagern überm Rhein, 

    Und graue Silberfäden flechten 

    Ein Florgewand dem Heil'genschrein: 

    Es träumt die Waldung, duftumsäumt, 

    Es träumt die dunkle Flutenschlange, 

    Wie eine Robbe liegt am Hange 

    Der Schürg' und träumt. 

 

    Tief zieht die Nacht den feuchten Odem, 
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Podobnie dzieło Friedricha Spee ’Die Trutz Nachtigal, Oder Geistlichs-Poetisch Lust-

Waldlein’ ukazuje się w wielu wydaniach właśnie w tym mieście. (Köln 1649, 1654, 1660, 

1664, 1672, 1683, 1709) Wydawano tu znaczące czasopisma, takie jak Rheinische Zeitung, 

czy Neue Rheinische Zeitung. 

W okresie wojen napoleońskich Kolonia pozostaje jednym z motywów poezji  Friedricha 

Rückerta. Miasto pojawia się w kontekście wolnościowym.
4
 Warto wspomnieć iż 

opublikowano wiele legend, bajek i baśni związanych z tą okolicą. Wymienić można 

chociażby Ludwiga Bechsteina, autora  Deutsches Märchenbuch, zmarłego w1860.
5
 

Także bracia Grimm w swoich Deutsche Sagen opublikowanych w latach 1816/ 18 

wspominają o Kolonii (Der Dom zu Köln). Podobnie Heinrich Pröhle w swym dziele 

Reinlands schönste Sagen und Geschichten (Der heilige Reinold in Köln) w r. 1886.
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Modne w początkach XIX w stają się opisy podróży w ojczyznianych krajobrazach. 

W tym kontekście pojawia się twórczość Johanny Schopenhauer. W r.1818 ukazał się jej 

zbiór  Jugendleben und Wanderbilder a w nim  Ausflug an den Rhein. 

 

O szczególnym znaczeniu symbolicznym miasta dla kultury niemieckiej pisze  Henryk Heine 

Zarówno w Buch der Lieder jak i w Deutschland ein Wintermärchen. 
7
           

                                                                                                                                                                                     
    Des Walles Gräser zucken matt, 

    Und ein zerhauchter Grabesbrodem 

    Liegt über der entschlafnen Stadt: 

    Sie hört das Schlummerlied der Welln, 

    Das leise murmelnde Geschäume, 

    Und tiefer, tiefer sinkt in Träume 

    Das alte Köln. 

[Droste-Hülshoff: Gedichte (wydanie z roku 1844).] 
4
    W wierszu Der Dom zu Köln              

                    Der hohe Dom zu Köln! 

                    Ein Denkmal alter Zeit, 

                    Der deutschen Herrlichkeit, 

                    In Alter längst ergraut 

                    Und noch nicht ausgebaut. 

                    Der hohe Dom zu Köln! 

 
5 Autor określa miasto jako świętą Kolonię (Das heilige Köln). Stwierdza, iż powstała jeszcze przed narodzinami 

Chrystusa, założona przez Marcusa Agrippę, stąd Colonia Agrippina. 
6 Sporo miejsca w swej twórczości poświęca miastu Friedrich Schlegel - wiersze Kölnisches Volkslied, 

czy An die Kölner. 
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Kolonia jest w sposób  szczególny dla Goethego
8
 istotnym momentem kultury niemieckiej. 

Wyraża się o niej w wierszach (np. Den Drillingsfreunden von Köln) ale głównie snując 

rozważania o sztuce architektonicznej tego miasta. W ich centrum stoją refleksje o istocie 

gotyku jako stylu. Jest on swoistym fenomenem światła i przestrzeni, przejawem typowo 

niemieckiego stylu.
9
 

Erudycyjnie praca p. Wojciechowskiej stoi na wysokości zadania. Doktorantka opisuje i 

charakteryzuje miejsce, o którym pisze ze starannością i znawstwem. Praca składa się z 

czterech głównych rozdziałów, wstępu, podsumowania, bibliografii i aneksu. 

Rozdział pierwszy to omówienie metodologii pracy. Praca jest syntetycznym opracowaniem 

źródeł. Autorka z akrybią zbiera i omawia wszelkie dostępne bibliograficznie żródła 

poświęcone historii i symbolice Kolonii jako obiektu kulturowego. Akcent pada na 

wszechstronność analizy – zarówno sztuka jak i beletrystyka, kultura i religia są obszarem 

zainteresowań doktorantki.  

Rozdział drugi to ustalenie punktu wyjścia rozważań – jest nim dyskurs miejski jako 

interpretacja miasta i jego roli w kulturze, zjawisko miasta jako formy centrum kulturalnego. 

Miasto to dla doktorantki zarówno przestrzeń urbanistyczna, jak i miejsce do zwiedzania, a 

także tło licznych utworów literackich. 

Rozdział trzeci poświęcony jest Kolonii jako obiektowi badań. W tej części pracy mowa jest o 

historii miasta, jego tradycjach, charakterystycznych obyczajach ( karnawał koloński). 

Doktorantka opisuje oczywiście centralne znaczenie Katedry Kolońskiej, ale także 

charakteryzuje i opisuje wiele kościołów romańskich – Kościół Św. Andrzeja, Kościół Św. 

Cecylii, Św. Jerzego i inne liczne budowle sakralne (w sumie 12). Do tego sporo uwagi 

poświęca muzeom – omawia Kunstverein, Muzeum Sztuki Stosowanej, Muzeum Rzymsko-

Germańskie, Muzeum Miejskie i inne. W rozdziale tym przedstawieni są także wybitni 

obywatele tego miasta – między innymi Edith Stein i Konrad Adenauer. Sporo miejsca 

poświęcono kolońskiej gospodzie jako tłu legend. 

Rozdział czwarty to Kolonia w wybranych dziełach literatury pięknej. Doktorantka wymienia 

i omawia większość wartych wzmianki utworów literackich o Kolonii od  baśni i legend o 

                                                                                                                                                                                     
7 W połowie wieku XIX (1840 r.) Karl Immermann snuje rozważania o politycznym charakterze miasta  w 

kontekście konfliktu między katolikami a protestantami (Düsseldorfer Anfänge. Maskengespräche).  
8 Pisze wiele o Goethem  i Kolonii Ludwig Achim von Arnim w swym Goethes Briefwechsel mit einem Kinde. 
9
 Zainspirował styl ten wielu autorów nieniemieckich – np. Horace Walpole w powieści Die Burg von Otranto 

(1764), tworzy gatunek zwany ‘Gothic Novel’. 
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Agrypinie i  św. Urszuli do Heinzelmännchen poprzez Kroniki Miasta Kolonii , Przygody 

Simplicissimusa. Osobne miejsce w rozważaniach poświęcone jest kulcie katedry kolońskiej a 

także rozważaniom Goethego o kulturze. Z pewnością nie jest łatwym zadaniem 

uwzględnienie i omówienie wszystkich dzieł poświęconych miastu. Doktorantka dokonuje 

niemożliwego wspominając o twórczości Heinricha Bölla, ale także o współczesnych 

powieściach historycznych o mieście, wierszach polskich poetów opisujących Kolonię i 

nawet o literaturze kryminalnej.  Nie zabrakło także rozważań o filmie. Ważne jest w 

przedłożonej pracy iż zachowuje współczesną perpektywę oglądu i analizuje problematykę z 

punktu widzenia współcześnie pojmowanej teorii komunikacji – jeden z podrozdziałów 

poświęcony został Kolonii w Internecie. 

Podkreslić zatem należy ogrom włożonej pracy. Doktorantka zebrała niezwykle obszerny  

materiał badawczy i połączyła go w zgrabną całość. Z pewnością rozprawa może służyć jako 

ważne żródło w zajęciach z historii i kultury Niemiec.  Literatura przedmiotu jest imponująca 

i oparta o aktualne żródła, wywód zwarty i logiczny, tezy dobrze postawione i udowodnione. 

Rozprawa p Natalii Wojciechowskiej spełnia wszelkie kryteria stawiane rozprawom 

doktorskim i wnioskuję i dopuszczenie jej do dalszych etapów przewodu. 

 

                                                                   Marek Ostrowski 

                                       

Łódz, w kwietniu 2019 r, 

 

 

 

 

 

 


