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Wrocławski Heimat Lothara Herbsta
Z pochodzenia Niemiec, a z wyboru – Polak walczący o wolną i suwerenną Polskę.
Poeta, krytyk literacki, tłumacz, dziennikarz, nauczyciel akademicki, działacz opozycji
demokratycznej w komunistycznej Polsce, długoletni prezes i redaktor naczelny
Polskiego Radia Wrocław. Mówiono o nim: człowiek-legenda z pogmatwaną biografią.
Lothar Herbst. Zmarł 20 lat temu, 27 kwietnia 2000 r.
Dokładnie trzy miesiące później skończyłby 60 lat.
Języka polskiego nauczył się dopiero po wojnie,
chodząc do polskiej (a nie do niemieckiej) szkoły
podstawowej w Wałbrzychu, do którego ewakuował się razem z matką i siostrą w styczniu
1945 r., po tym, gdy uciekli z szykującej się do
starcia z Armią Czerwoną Festung Breslau. Miał
niespełna 5 lat, gdy musiał opuścić Wrocław.
Wtedy jeszcze nie wiedział, czy kiedykolwiek
wróci do miasta, w którym się urodził i w którym
jego rodzina mieszkała przynajmniej od XVIII w.
Po kilkunastu latach wrócił, ale już nie jako
Niemiec do niemieckiego Breslau, ale jako
Polak do polskiego Wrocławia. Po wojnie jego
matka zdecydowała, że pozostanie z synem
w Wałbrzychu i w 1950 r. oboje przyjęli polskie
obywatelstwo. „Gdy wracając ze szkoły, przechodziłem przez ulicę zamieszkaną przez Niemców,
to od swoich rówieśników dostawałem w gębę za
mówienie po polsku. Na »polskiej« ulicy obrywałem
za to, że jestem Niemcem” – opowiadał po latach,
wspominając okres wałbrzyski.
Literaturą zaczął się interesować jeszcze
w Wałbrzychu. Najpierw czytał książki przygodowe, bo na nich uczył się języka polskiego.
Wkrótce jednocześnie czytał Mickiewicza
i Goethego, Schillera i Słowackiego. Język polski,
polską literaturę, historię i tradycje pokochał
tak bardzo, że w 1962 r. rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie Wrocławskim. „Język
jest moją ojczyzną. Ja się po prostu zafascynowałem językiem, w tym języku się zakochałem,
w tym języku zacząłem tworzyć i nigdy nie napisałem żadnego wiersza w jakimkolwiek innym języku”
– opowiadał pod koniec lat 90.

Lothar Herbst podczas kiermaszu książki, 7 maja 1972 r.
fot. T. Drankowski / Zakład Narodowy im. Ossolińskich

Jeszcze zanim zaczął studia, napisał swój pierwszy wiersz – trzynastozgłoskowy poemat. Stało
się to w 1957 r. w zamku Książ, który zawsze go
fascynował. Po ukończeniu studiów w 1967 r.
pozostał na uczelni jako asystent, a później
adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej. Zajmował
się współczesną literaturą polską i w 1975 r.
obronił pracę doktorską z tego zakresu.
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Opiekował się Kołem Naukowym Polonistów,
współpracował z wieloma czasopismami, dla
których redagował dodatki literackie, a na język
polski przekładał niemieckojęzyczną literaturę.
Był współzałożycielem i redaktorem naczelnym czasopisma „Agora” (1964–1969), które
początkowo miało formę uniwersyteckiego
biuletynu Związku Młodzieży Socjalistycznej,
a następnie przekształciło się w pismo ogólnopolskie, reprezentujące młodych pisarzy. Grupa
literacka, która zawiązała się wokół pisma, miała
zamiar „kształtowania marksistowskiego oblicza
kultury i literatury”, uważając, że „zaangażowanie
po lewej stronie barykady” jest „sprawą moralnego
nakazu i wyboru w imię przezwyciężania wyraźnie zarysowującego się ogólnego kryzysu wartości
i stanu zagrożenia”. Skąd taka postawa Herbsta
przypieczętowana wstąpieniem w 1970 r. do
PZPR? Jak twierdzą znawcy jego życia i twórczości, mogła to być decyzja pragmatyczna. Ponadto
dla niego – człowieka o narodowości niemieckiej, ale obywatelstwie polskim, który z racji
pochodzenia bezustannie był podejrzewany
o nielojalność – legitymacja PZPR stanowiła
dowód lojalności wobec państwa, którego obywatelstwo dobrowolnie i świadomie przyjął. Być
może właśnie dzięki tej decyzji mógł w 1971 r.
oficjalnie zadebiutować jako poeta tomem
„Pejzaże”, choć jak sam wspominał, debiutował
już nieco wcześniej, jeszcze na pierwszym roku
studiów w klubie literackim Vade-mecum, ukrywając się pod pseudonimem swojej ówczesnej
dziewczyny.
Dobrze znający go koledzy-dziennikarze twierdzą, że przełomem w jego życiu były wydarzenia Marca ‘68, które miały burzliwy przebieg
na wrocławskich uczelniach. Wtedy zmieniła
mu się optyka i wkrótce zaczął związywać się
z demokratyczną opozycją, porzucając na stałe
wcześniejsze sympatie polityczne. Zaczął współpracować m.in. ze Studenckim Komitetem
Solidarności, Komitetem Samoobrony Społecznej
„KOR” oraz ROPCiO, czyli Ruchem Obrony
Praw Człowieka i Obywatela. Szybko stał się
niezależnym, opozycyjnym artystą nie tylko

Lothar Herbst i Tomasz Burek podczas jednego ze spotkań
w Instytucie Filologii Polskiej UWr w sali im. Władysława Nehringa,
ok. 1980/1981, fot. Janusz Wolniak / Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”

uczestniczącym w wielu niezależnych wydarzeniach kulturalnych, ale też występującym w roli
ich inicjatora lub organizatora. Dla swoich studentów nielegalnie sprowadzał m.in. wydawnictwa Instytutu Literackiego w Paryżu. Nie chciał
publikować w legalnie istniejących oficynach,
więc jego utwory ukazywały się w tzw. drugim
obiegu, m.in. w pismach „Zapis” i w „Biuletynie
Dolnośląskim”. Taka jego działalność nie była
obojętna służbom bezpieczeństwa, dlatego był
inwigilowany przez SB i często zatrzymywany
przez milicję. Pomimo tego nie ustawał w swoich działaniach, a po wydarzeniach Sierpnia ’80
czynił to z jeszcze większym zaangażowaniem.
W „Solidarności” działał od samego początku.
Pełnił m.in. obowiązki redaktora tygodnika
„Solidarność Dolnośląska” – głównego pisma
Zarządu Regionu, później współpracował także
z podziemnymi strukturami „Solidarności”
oraz „Solidarności Walczącej”. Był członkiem
Regionalnego Komitetu Porozumiewawczego
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Związków Twórczych i Stowarzyszeń Naukowych
we Wrocławiu. Jego podpis widniał na deklaracji założycielskiej Klubów Samorządnej
Rzeczpospolitej „Wolność – Sprawiedliwość –
Niepodległość”. Był prezesem lokalnego Oddziału
Niezależnego Związku Literatów Polskich.
Uczestniczył w wielu – niejednokrotnie przez
siebie organizowanych – niejawnych wydarzeniach kulturalnych, przede wszystkim w wieczorach poezji patriotycznej i wykładach literackich
odbywających się w prywatnych domach, akademikach i kościołach. Jednocześnie organizował
podziemny ruch wydawniczy, nie zaniedbując
przy tym pracy naukowej i twórczej. W grudniu 1981 r. wystosował apel do żołnierzy i milicjantów, w którym nawoływał do zaniechania
bratobójczej walki; uczestniczył też w strajku
okupacyjnym w „Pafawagu” i „Dolmelu”.
Angażując się w działalność opozycyjną tak
mocno i na tak wielu polach, znów wystawił
się na widok... 4 stycznia 1982 r. został internowany i osadzony w ośrodku odosobnienia
we Wrocławiu, a potem w Nysie, Strzelcach
Opolskich i Grodkowie. Jednak nawet tam
nie zaprzestał swojej działalności – uczestniczył w nieformalnych wykładach i brał udział
w wydawaniu pisma internowanych „PAPuga
TASSmańska”. Tam też pisał wiersze, które przemycano i drukowano w formie ulotek, a później
wydano w tomie „Polska więzienna”. Po zwolnieniu z internowania jeszcze wielokrotnie był
zatrzymywany, m.in. w 1983 i 1984 r., i karany
grzywnami przez kolegium ds. wykroczeń.

dzięki naciskom środowiska literackiego i niemieckich polityków na polskie władze, otrzymał zgodę na leczenie w Niemczech. Władze
chciały wykorzystać jego nieobecność w kraju
i naciskały, by nie wracał. Tak bardzo chciano
się go pozbyć, że sięgano po rozmaite, nawet
najpodlejsze metody. Próbowano go zdyskredytować, m.in. publikując w prasie prowokacyjny
tekst wraz ze zdjęciem jego ojca – żołnierza
Wehrmachtu, który zginął na froncie wschodnim. On jednak nie dał się wypędzić ani zastraszyć. W czasie dwuletniego pobytu za granicą,
m.in. w RFN, Norwegii, Kanadzie i Wielkiej
Brytanii, nie zapomniał o Polsce – odbywał
liczne wykłady i wielokrotnie poruszał problematykę polską w prasie oraz w programach
radiowych i telewizyjnych, a także zbierał pieniądze na pomoc dla niezależnych inicjatyw kulturalnych w Polsce.
Zdaniem literaturoznawców, to właśnie wtedy
zaczęła rodzić się legenda Lothara Herbsta. Jego
więzienne wiersze były chętnie czytane i śpiewane, a w nim samym widziano symbol walki
o odzyskanie prawdziwej wolności. W lutym
1989 r. za działalność niepodległościową
otrzymał od prezydenta RP na uchodźstwie,
Kazimierza Sabbata, Krzyż Kawalerski Orderu
Odrodzenia Polski. Przyznanie Herbstowi tego
odznaczenia miało niezwykle symboliczny
wymiar: uhonorowany został polski więzień
polityczny, syn niemieckiego żołnierza.

W 1985 r. aresztowano go po tym, gdy w jego
gabinecie na Uniwersytecie Wrocławskim
znaleziono wiele podziemnych wydawnictw.
Zwolniono go dopiero po trzech miesiącach
po wielu protestach środowisk opozycyjnych,
Episkopatu Polski i Pen Clubu.
Niestety, pobyt w więzieniach mocno odcisnął
się na jego zdrowiu. Zawsze słabo widział i dlatego nosił okulary, ale w więzieniu szybko zaczął
tracić wzrok. Już w czasie internowania leczony
był w więziennym szpitalu. W styczniu 1987 r.,

Lothar Herbst i Katarzyna Lubieniecka przy redagowaniu informacji
podczas kampanii wyborczej, maj 1989 r., fot. Joanna Czarnecka
za: kwartalnik „Pamięć i Przyszłość” nr 1/2009 (3)
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W 1989 r. w trakcie obrad Okrągłego Stołu
wrócił do Polski i natychmiast włączył się
w działania „Solidarności”, udzielając się m.in.
w Komitecie Obywatelskim NSZZ „Solidarność”.
Podczas kampanii wyborczych w 1989 i 1990 r.
redagował wydawane przez komitet pisma:
„Gazetę Wyborczą” i „Gazetę Obywatelską”.
W tym okresie zaczął się także angażować w działania służące wymianie kulturalnej i pojednaniu
narodów. Marzył o utworzeniu we Wrocławiu
Domu Śląskiego i miał udział w powołaniu
Towarzystwa im. Edyty Stein.
W 1990 r. został redaktorem naczelnym
Polskiego Radia we Wrocławiu, a trzy lata później – prezesem zarządu, którym pozostawał aż
do śmierci. Pracę w radiu traktował jako misję,
wierzył bowiem w wyjątkową rolę wolnych,
regionalnych mediów. Duży nacisk kładł na kulturotwórczą misję radia i jego rolę w kształtowaniu lokalnego patriotyzmu i samorządnych
postaw. Pod jego kierownictwem wrocławska
rozgłośnia stała się jedną z najlepszych rozgłośni
regionalnych w kraju. „Zakochałem się w radiu. Ja
się czuję jak twórca. Na szczęście nigdy nie udało
mi się z tego radia zrobić miejsca pracy, w tym sensie, że jest fotel, jakiś gabinet… Mnie szalenie podnieca proces tworzenia tego radia” – wspominał
w 1997 r. Od 1989 r. należał do Stowarzyszenia
Dziennikarzy Polskich oraz Stowarzyszenia
Pisarzy Polskich, w latach 1990–1994 był prezesem Oddziału Wrocławskiego SPP.
W czerwcu 1997 r. otrzymał prestiżową Śląską
Nagrodę Kulturalną Rządu Dolnej Saksonii.
Zmarł niespełna trzy lata później, 27 kwietnia
2000 r. i spoczął na Cmentarzu Grabiszyńskim,
na który odprowadziły go tłumy wrocławian.
W 2006 r. został pośmiertnie odznaczony

przez Prezydenta RP, Lecha Kaczyńskiego,
Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Jego imieniem nazwano m.in. studio radiowe
w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji
Społecznej na Uniwersytecie Wrocławskim
oraz jedno z wrocławskich gimnazjów.
Poświęconą mu tablicę odsłonięto w 2008 r.
przy ul. Odrzańskiej 17, czyli w miejscu, gdzie
w restauracji „Pod Chmielem” lubił sączyć piwo,
wymyślając jednocześnie nowe sposoby na
walkę z poprzednim systemem. Kilka lat temu
w ramach projektu Bibliopolis realizowanego
przez Wrocławski Dom Literatury mural z jego
wizerunkiem – jako jednego z kilkunastu związanych z Wrocławiem pisarzy, poetów, filozofów i księgarzy – ozdobił zamurowane okno
Browaru Mieszczańskiego przy ul. Hubskiej
44–48. W 2018 r. został patronem jednej z ulic
na wrocławskich Sołtysowicach.
Wielokrotnie pytany o to, czy bardziej czuje się
Polakiem czy Niemcem, odpowiadał niezmiennie:
„Po pierwsze nazywam się Lothar Herbst i jestem
Ślązakiem. Wzrastałem jako Polak i w tym sensie
jestem polskim patriotą – w więzieniu siedziałem
nie za Niemcy, tylko za wolną Polskę. Oczywiście,
zachowałem w sercu język mej matki i nie chcę, by
ktoś mi tego zabraniał lub się do tego wtrącał”.
Dwa dni przed jego śmiercią w wieczornym
bloku literackim Radio Wrocław nadało poświęconą mu audycję, zrealizowaną w 1997 r. Mówił
w niej: „Wrocław jest mi szalenie bliski jako taka
ojczyzna, coś w rodzaju takiego Heimat”. W tej
swojej wrocławskiej ojczyźnie urodził się i zmarł.

Kamilla Jasińska
Starszy specjalista w Dziale Redakcja
Centrum Historii Zajezdnia

Polecamy poświęcony Lotharowi Herbstowi artykuł Małgorzaty Gorczyńskiej „Już wiem kim jestem. Ale to nie wystarcza”
zamieszczony w kwartalniku „Pamięć i Przyszłość” nr 1/2009 (3) oraz książkę Rafała Bubnickiego: Nie tracić nadziei.
Lothar Herbst (1940–2000) – z Breslau do Wrocławia, Wrocław 2012 (seria „Dolnośląska Solidarność”)
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