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Od lewej: Adam Jezierski, Fred Stern, Lois Feldman, Anna Dutkiewicz, Rafał Dutkiewicz,
Anne Applebaum, Janusz Reiter
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Hana Červinková
Dolnośląska Szkoła Wyższa

WPROWADZENIE
Niniejsza publikacja dokumentuje wydarzenia zorganizowane w dniach 2 – 4 października 2018 r. w celu uczczenia dziedzictwa prof. Fritza Sterna w jego rodzinnym mieście.
Pierwsza uroczystość odbyła się 3 października, gdy dziennikarka i historyczka, Anne Applebaum otrzymała Wrocławską Profesurę im. Fritza Sterna,
godność ustanowioną w roku 2009 z inicjatywy Prezydenta Wrocławia i Fundacji
Zeit w celu uhonorowania urodzonego we Wrocławiu (Breslau) amerykańskiego
historyka. Profesura ta jest wyrazem głębokiego uznania dla profesora Sterna,
jego dokonań naukowych oraz szczególnych więzi z jego nieustannie rozwijającym się rodzinnym miastem. Wyróżnienie to podkreśla także, jak wysoko
Wrocław ceni sobie swe międzykulturowe dziedzictwo i jak bardzo oddany jest
idei pojednania, czego znakiem jest zapraszanie do miasta cieszących się powszechnym podziwem intelektualistów działających na rzecz dialogu między
narodami i kulturami oraz przyczyniających się do budowy politycznie światłego
społeczeństwa obywatelskiego.
Anne Applebaum to trzecia osoba zaangażowana w taką publiczną działalność, którą wyróżniono tą zaszczytną godnością. Jej poprzednikami byli prezydent Richard von Weizsäcker w roku 2011 oraz wice-kanclerz Joschka Fischer
w roku 2013.
Drugim, bardzo wyjątkowym wydarzeniem towarzyszącym tej ceremonii było oficjalne udostępnienie użytkownikom specjalnej kolekcji książek
z osobistej biblioteki Fritza Sterna, którą podarował on Uniwersytetowi Wrocławskiemu. W uroczystości uczestniczył syn profesora Sterna, Fred Stern,
z żoną Lois Feldman, który 2 października wygłosił na Uniwersytecie Wrocławskim wykład osnuty wokół opowieści i fotografii ilustrujących głębokie
związki rodziny Sternów z Wrocławiem. Podczas warsztatów przeprowadzonych 4 października w Szkole Podstawowej Szalom Alejchem Fred Stern i Lois
Feldman zaprezentowali wrocławskim nauczycielom innowacyjną metodę
uczenia dzieci matematyki, którą w przedwojennym Breslau opracowała matka Fritza Sterna, Catherine.
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Jak zawsze, wydarzenia zostały zorganizowane dzięki współpracy kilku instytucji: Miasta Wrocław (Biura Prezydenta i Wrocławskiego Centrum Akademickiego), ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius, Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
(Międzynarodowego Instytutu Studiów nad Kulturą i Edukcją), Uniwersytetu
Wrocławskiego (Biura Rektora, Wrocławskiej Inicjatywy Samorządów Studenckich i Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu) oraz Fundacji HA.

Hana Červinková
University of Lower Silesia

INTRODUCTION
This publication documents the events that took place in Wrocław on 2nd – 4th
October, 2018, in celebration of the legacy of Professor Fritz Stern in his native city. On 3rd October, the journalist and historian Anne Applebaum received
the Fritz Stern Professorship of the City of Wrocław, an award established in
2009 by the City of Wrocław and the Zeit Foundation in tribute to the Wrocław
(Breslau)-born American historian. The Professorship pays homage to Professor
Stern and his scholarship, recognizes his special kinship to the transformations
of his birthplace, and highlights Wrocław’s dedication to its inter-cultural heri‑
tage and to reconciliation by inviting widely admired public intellectuals whose
work stands for dialogue between nations and cultures and for the building of an
informed political and civil society. Anne Applebaum became the third public
intellectual to receive this honor, following Richard von Weizsäcker in 2011 and
Joschka Fischer in 2013.
The award ceremony was accompanied by another very special event – the
official opening of the special collection of books from the private library of Fritz
Stern, which he donated to the University of Wrocław. The ceremony was attended
by Professor Stern’s son Fred Stern and his wife Lois Feldman. Fred Stern also gave
a public talk at the University of Wrocław on 2nd October, sharing stories and photos illustrating the deep ties the Stern family has maintained with Wrocław. During
a workshop hosted by the Shalom Aleichem Elementary School on 4th October,
Fred Stern and Lois Feldman presented to local teachers the innovative method
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of teaching mathematics to children which had been developed by Fritz Stern’s
mother, Catherine, in pre-war Breslau.
As always, the events were co-organized through the cooperation of several institutions: the City of Wrocław (the Office of the Mayor and the Wrocław
Academic Hub), the ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius, the University
of Lower Silesia (International Institute for the Study of Culture and Education), the University of Wrocław (the Rector’s Office, Wrocławska Inicjatywa Samorządów Studenckich and the Wrocław University Library), and the
HA Foundation.
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PROGRAM UROCZYSTOŚCI
2.10.2018

17:00-19:00 	O istotności zadawania pytań – rodzina Sternów we Wrocławiu.
Spotkanie Freda Sterna z wrocławianami w Oratorium Marianum.

3.10.2018

10:00 – 12:00	Spotkanie Anne Applebaum ze studentami wrocławskich uczelni wyższych; Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
ul. Fryderyka Joliot-Curie 15, 50-383 Wrocław.
14:00 – 16:00	Uroczystość przyznania Wrocławskiej Profesury im. Fritza Sterna Profesor Anne Applebaum. Odsłonięcie popiersia prof. Fritza
Sterna oraz uroczysta inauguracja prywatnego księgozbioru podarowanego przez Profesora Uniwersytetowi Wrocławskiemu.

Celebrating Fritz Stern’s Legacy in Wrocław

Program szczegółowy
14.00 – 14.08

Występ muzyczny
Zespół RONDO pod dyrekcją Małgorzaty Podzielny

14.08 – 14.10

Powitanie
mgr inż. Grażyna Piotrowicz
Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu

14.10 – 14.12

Słowo wstępne
prof. dr hab. Adam Jezierski
Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego

14.12 – 14.18

Odsłonięcie popiersia prof. Fritza Sterna
dr Rafał Dutkiewicz, Prezydent Wrocławia
Fred Stern, syn prof. Fritza Sterna

14.20 – 14.30

Przemówienie
dr Rafał Dutkiewicz
Prezydent Wrocławia

14.30 – 14.45

Laudacja
prof. DSW dr hab. Hana Červinková
Dolnośląska Szkoła Wyższa

14.45 – 14.50

Wystąpienie
dr Anna Hofmann
ZEIT – Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius

14.50 – 14.55

Wręczenie statuetki laureatce

14.55 – 15.15

„Rozmyślając z Fritzem Sternem o demokracji w mrocznych czasach”.
Wykład laureatki Wrocławskiej Profesury im. Fritza Sterna
Anne Applebaum

15.15 – 15.25

Przemowa z okazji uroczystej inauguracji księgozbioru prof. Fritza
Sterna w Bibliotece Uniwersytetu Wrocławskiego
Fred Stern

15.25 – 15.35

Udostępnienie gościom księgozbioru prof. Fritza Sterna

ok. 15.40

Zakończenie, poczęstunek

19.00

Wieczór autorski z Anne Applebaum; Wydział Prawa, Administracji
i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Uniwersytecka 7/10,
Wrocław.
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EVENT PROGRAMME
2.10.2018

17.00 – 19.00	The Importance of Questions: The Sterns in Breslau. Fred Stern’s
meeting with the citizens of Wrocław, Oratorium Marianum.

3.10.2018

10.00 – 12.00	Anne Applebaum’s meeting with students; Institute of Journalism and Social Communication, 15 Fryderyka Joliot-Curie,
50-383 Wrocław.
14.00 – 4.00	The award ceremony: The Fritz Stern Professorship of the City
of Wrocław for Anne Applebaum. The unveiling of the bust of
professor Fritz Stern and the official opening of the special collection of books from the private library of Fritz Stern, which he
donated to the University of Wrocław.

Celebrating Fritz Stern’s Legacy in Wrocław

Detailed programme
14.00 – 14.08

Musical performance
RONDO ensemble, conducted by Małgorzata Podzielny

14.08 – 14.10

Welcome address
Grażyna Piotrowicz
Director of the Wrocław University Library

14.10 – 14.12

Introduction
Prof. Dr hab. Adam Jezierski
Rector of the University of Wrocław

14.12 – 14.18

Unveiling of the bust of Prof. Fritz Stern
Dr Rafał Dutkiewicz, Mayor of Wrocław
Fred Stern, Prof. Fritz Stern’s son

14.20 – 14.30

Official Address
Dr Rafał Dutkiewicz
Mayor of Wrocław

14.30 – 14.45

Laudatio
Prof. DSW Dr hab. Hana Červinková
University of Lower Silesia

14.45 – 14.50

Address
Dr Anna Hofmann
ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius

14.50 – 14.55

Award ceremony

14.55 – 15.15

“Reflecting with Fritz Stern in Democracy’s Dark Times”: A lecture
by the awardee of the Fritz Stern Professorship of the City of Wrocaw
Anne Applebaum

15.15 – 15.25

Book Ceremony Speech at the Wrocław University Library
Fred Stern

15.25 – 15.35

Presentation of Prof. Fritz Stern’s book gift to the guests

ca. 15.40

Reception

19.00

Anne Applebaum’s meeting with readers; Faculty of Law, Administration and Economics, 7/10 Uniwersytecka, Wrocław.
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Rafał Dutkiewicz
Prezydent Wrocławia
Wrocławska Profesura im. Fritza Sterna powstała, aby pełniej włączyć wrocławskie środowisko akademickie w światowe dyskusje o wartościach świata zachodu,
o pojednaniu między narodami oraz o sensie historii. Wrocław ma bowiem wiele
do zaofiarowania innym w rozmowach na te tematy. A Wrocławscy Profesorowie
im. Fritza Sterna zapewniają łączność między naszym miastem a światem właśnie.
W dyskusji, o jakiej mowa, szalenie ważne jest zaś spojrzenie szerokie – i chodzi tutaj również o rozciągłość w czasie. Intelektualne dzieło życia Fritza Sterna
przypomina nam o tym bardzo wyraziście: zrozumienie historii i zrozumienie
teraźniejszości przenikają się. To dlatego właśnie tak cenne jest, że Anne Applebaum zechciała dołączyć do grona Wrocławskich Profesorów im. Fritza Sterna.
Twórczość profesor Anne Applebaum wskazuje na wagę spuścizny Fritza Sterna dziś, a jednocześnie stanowi znamienity przykład kontynuacji tego samego
warsztatu: pytań, dociekań, wreszcie syntezy. Jest to synteza historii, która daje
nam wgląd w dzisiejszą rzeczywistość.
Dziękuję Anne Applebaum, że zechciała przyjąć Wrocławską Profesurę
im. Fritza Sterna.

Rafał Dutkiewicz
Mayor of Wrocław
The Fritz Stern Professorship of the City of Wrocław was established to bring our
academic community closer to the on-going global conversation about western
values, reconciliation between nations and the meaning of historical knowledge.
It happened so because Wrocław has much to offer in an exchange on these subjects. The Wrocław Fritz Stern Professors have facilitated such an exchange, connecting our city and the world.
It is essential that the intellectual exchange in question be broad in scope, and
that means looking back into world history. After all, a part of the intellectual legacy
of Fritz Stern is to remind us that understanding history and understanding the
present are intertwined. This is why it is of such great value that Anne Applebaum
would accept the invitation to join the body of the Wrocław Fritz Stern Professors.
Anne Applebaum’s work demonstrates how and why Fritz Stern’s legacy is
becoming ever more relevant today. At the same time, it is what the historical
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profession has always been about: asking questions, investigating issues and, finally,
putting facts together. Anne Applebaum’s work may be seen as a historical synthesis
that offers insight into the present moment.
I wish to thank Anne Applebaum for accepting the Fritz Stern Professorship
of the City of Wrocław.
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Adam Jezierski
JM Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego
Wspaniały księgozbiór Fritza Sterna przekazany Bibliotece Uniwersyteckiej we
Wrocławiu, Fundusz Stypendialny Fritza Sterna dla młodych badaczy, Wrocławska
Profesura im. Fritza Sterna…
Osoba Fritza Sterna na zawsze związana jest z Wrocławiem i Uniwersytetem
Wrocławskim. Co więcej, historia Wrocławia byłaby uboższa i niepełna bez rodu
Sternów, który wydał wiele wybitnych postaci kultury i nauki, a wśród nich uczonych tak znakomitych jak laureat Nagrody Nobla Otto Stern. Ród Sternów działał
we Wrocławiu przed II wojną światową. Czy istnieje dziś owo historyczne miasto,
zwane przez Niemców Breslau, a przez Polaków Wrocławiem? Wydawało się, że
wojna już na zawsze zatarła ślady dawnego Breslau… Stało się jednak inaczej. Dziś
w polskim Wrocławiu staramy się – a właściwie zobowiązani jesteśmy – pamiętać
o długiej i bogatej historii tego miasta. Jesteśmy depozytariuszami nie tylko zabytków kultury materialnej, lecz także dziedzictwa duchowego tego miasta. Osoba
Fritza Sterna jest idealnym łącznikiem między dawnym Breslau a współczesnym
Wrocławiem, reprezentuje bowiem wspaniałe tradycje intelektualne o cechach
ponadnarodowych, stanowiące dorobek ogólnoludzki.

Celebrating Fritz Stern’s Legacy in Wrocław
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Przyznawanie Profesury im. Fritza Sterna wybitnym postaciom kultury, nauki i polityki europejskiej świadczy o ciągłości najlepszych tradycji Wrocławia.
Dziś Profesurę im. Fritza Sterna odbiera Anne Applebaum, wybitna uczona, autorka licznych książek, dziennikarka najwyższej klasy, Europejka, a raczej Obywatelka Świata, w najlepszym tych słów znaczeniu. Możemy być dumni, że Profesor
Anne Applebaum kontynuuje i pomnaża dorobek intelektualny Fritza Sterna – to
zaszczyt dla naszego miasta i Uniwersytetu Wrocławskiego.

Adam Jezierski
Rector of the University of Wrocław
The exquisite collection of books donated by Fritz Stern to the University Library
in Wrocław, the Fritz Stern Scholarship for young researchers, the Fritz Stern Professorship of the City of Wrocław …
Fritz Stern has been, is and will always remain connected to Wrocław and the
University of Wrocław. More than that, the history of Wrocław would certainly be
poorer and incomplete without the Stern family, which has given us several eminent
scholars and celebrated personages whose contributions to culture and science are
still admired – suffice it to mention Otto Stern, the 1943 Nobel laureate in physics.
The Stern family lived and worked in Wrocław before the Second World War. Does
the historical city which Germans called Breslau and Poles Wrocław still exist? There
was a time when it seemed that the war had irrevocably obliterated all the traces of the
old Breslau… Fortunately, this did not happen. Today, recognising the obligation to
cherish its long and richly layered history, the Polish Wrocław makes every effort to
remember and commemorate its storied past. We are the depositaries not only of the
great riches of the city’s material culture but also of its spiritual legacy. Fritz Stern is an
ideal liaison between the old Breslau and the modern Wrocław as he embodies illustrious intellectual traditions that span across nations and involve the whole of humanity.
Awarding the Fritz Stern Professorship to prominent figures in European
culture, scholarship and politics is a testament to the continuity of Wrocław’s best
traditions. Anne Applebaum, today’s recipient of the Fritz Stern Professorship, is
a distinguished researcher, the author of several books, a journalist of the highest
calibre and a European, or – better – a Citizen of the World, in the best sense of
these words. We can be truly proud that Professor Anne Applebaum carries on
and develops the intellectual work of Fritz Stern. It is an honour to our City and
the University of Wrocław.
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Anna Hofmann

ZEIT-STIFTUNG EBELIN
UND GERD BUCERIUS
Szanowni Państwo!

W imieniu naszej fundacji – ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius – mam
zaszczyt przywitać Państwa na tegorocznej uroczystości przyznania Wrocławskiej
Profesury im. Fritza Sterna.
Czytając zaproszenie i dzisiejszy program zapewne zastanawiali się Państwo,
co łączy hamburską fundację z Wrocławiem i osobą profesora Sterna. Postaram się zatem na wstępie krótko opisać te relacje – głównie przyjaźni i intelektualnej bliskości…
Fritz Stern urodził się we Wrocławiu w lutym 1926 roku. W roku 1938 jego
rodzina wyemigrowała do USA, gdzie Stern ukończył szkołę średnią i studiował
historię. W 1947 roku otrzymał amerykańskie obywatelstwo, a w roku 1953 obronił doktorat z historii na nowojorskim Uniwersytecie Columbia, gdzie również
wykładał jako profesor, specjalizując się w historii Europy.
Decydując się po wojnie na życie i pracę naukową w Stanach Zjednoczonych,
Fritz Stern utrzymywał jednak w późniejszych latach bliskie kontakty z niemieckimi
naukowcami i publicystami. Wieloletnia, głęboka przyjaźń łączyła go z redaktor
naczelną i wydawcą tygodnika „Die Zeit” oraz członkiem rady nadzorczej naszej
fundacji Marion Dönhoff. Z kanclerzem Helmutem Schmidtem (również przez lata
związanym z tygodnikiem „Die Zeit” i naszą fundacją) prowadził przez dziesięciolecia bogatą korespondencję oraz wydał w 2010 roku – pod tytułem Nasze stulecie –
rozmowę o problemach XX wieku i politycznych przyczynach nazizmu i Holocaustu.
Jako historyk, krytyczny obserwator, doradca i eseista profesor Stern wniósł
bogaty wkład w rozwój stosunków transatlantyckich. Jego spojrzenie na Niemcy
po 1945 roku oraz po zjednoczeniu w 1990 roku było szersze niż większość ówczesnych analiz – prawdziwie europejskie i transatlantyckie. W roku 2009, odbierając w Hamburgu nagrodę imienia Marion Dönhoff, Fritz Stern stwierdził:
„Dzięki przyjaźniom pojednałem się z krajem mojego urodzenia”. Jego powrót
do rodzinnego miasta oraz wyjątkowo serdeczna przyjaźń z Wrocławiem i jego
mieszkańcami owocują między innymi Profesurą im. Fritza Sterna.
Ustanowiona w 2009 roku przez Prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza i naszą fundację Profesura honoruje działalność naukową Fritza Sterna,

Celebrating Fritz Stern’s Legacy in Wrocław

19

a jednocześnie podkreśla wielokulturowe dziedzictwo Wrocławia. Przyznana została po raz pierwszy w roku 2011 w obecności Fritza Sterna byłemu prezydentowi
Niemiec Richardowi von Weizsäckerowi; zaś laureatem kolejnej edycji był w roku
2013 były minister spraw zagranicznych Niemiec Joschka Fischer.
Dzisiejsza uroczystość przyznania Profesury Anne Applebaum na nowo
zwraca naszą uwagę na historię Europy, tym razem kierując nasze spojrzenie na
wschód kontynentu – lata powojenne w Europie Środkowo-Wschodniej, historyczne dziedzictwo Ukrainy oraz relacje z Rosją – główną tematykę pracy naukowej
i publicystycznej tegorocznej laureatki.
Podobnie jak Fritz Stern, Anne Applebaum odgrywa szczególną rolę w kształtowaniu transatlantyckiego spojrzenia na Europę. Jej najnowsza książka o Hołodomorze, wielkim „czerwonym głodzie” na Ukrainie, przyczyniła się do głębszego
międzynarodowego zrozumienia dzisiejszego kryzysu i wojny rosyjsko-ukraińskiej.
Fritz Stern, który w styczniu 2014 roku wraz z 80 innymi intelektualistami podpisał list otwarty wspierający demokratyczną inicjatywę ukraińskiego
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Euromajdanu i podkreślający znaczenie Ukrainy w Europie, z pewnością z wielkim
zainteresowaniem wziąłby udział w naszym dzisiejszym spotkaniu.
dr Anna Hofmann
Dyrektor programowa, ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius, Hamburg
Wrocław, 3 października 2018 r.

Anna Hofmann

ZEIT-STIFTUNG EBELIN
UND GERD BUCERIUS
Ladies and Gentlemen!

On behalf of the ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius, I have the honour and
pleasure to welcome you all to this year’s award ceremony of the Fritz Stern Professorship of the City of Wrocław.
When reading your invitations and the programme of today’s event, you were
quite likely left wondering how a Hamburg-based foundation might be related to
Wrocław and Professor Stern. To explain this, I will start by briefly describing these
relations – bonds of friendship and intellectual affinity as they have chiefly been…
Fritz Stern was born in Wrocław in February 1926. In 1938, his family emigrated to the United States, where Stern completed his secondary education and went
on to study history at university. In 1947, he received American citizenship, and in
1953 he obtained a PhD degree in History from Columbia University in New York,
where he then lectured as Professor of History, specialising in European history.
Although after the war he decided to live and do research in the US, Fritz Stern
established and maintained strong ties with German scholars and writers over the
following years. He developed a close, long-time friendship with Marion Dönhoff,
the Editor-in-Chief and publisher of Die Zeit and a member of our Foundation’s
board of trustees. For decades, he regularly corresponded with Chancellor Helmut
Schmidt, who was also closely affiliated with Die Zeit and our Foundation. In 2010,
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Stern and Schmidt published Our Century, a conversation about the problems of
the 20th century and the political causes of Nazism and the Holocaust.
As a historian, a critical observer, an advisor and an essayist, Professor Stern
made an invaluable contribution to the development of trans-Atlantic relationships. Displaying a truly European and trans-Atlantic investment, his inquiry into
post-1945 and post-1990, post-unification Germany was more comprehensive
than most studies of his contemporaries. In his acceptance speech at the Marion
Dönhoff Award ceremony in Hamburg in 2009, Fritz Stern said: “Friendships made
me reconcile with the country of my birth.” His return to his hometown and his
exceptionally warm friendship with Wrocław and its residents have produced rich
fruits. The Fritz Stern Professorship is one of them.
Established by the Mayor of Wrocław Rafał Dutkiewicz and our Foundation
in 2009, the Professorship honours Fritz Stern’s outstanding scholarship and, at
the same time, underlines the multicultural heritage of Wrocław. When the Professorship was first conferred in 2011, with Fritz Stern in attendance, its awardee
was Richard von Weizsäcker, a former Federal President of Germany. Its next
holder was Germany’s former Foreign Minister Joschka Fischer, selected for the
honour in 2013.
Today’s ceremony of awarding the Fritz Stern Professorship to Anne Applebaum again makes us attend to the history of Europe, focusing this time on the
eastern part of the continent as the main thematic concerns this year’s nominee
explores in her research and writing include the post-war years in Central-Eastern
Europe, the historical legacy of Ukraine and relations with Russia.
Like Fritz Stern before her, Anne Applebaum plays a major role in forming
a trans-Atlantic view of Europe. Her recent book on the Holodomor – a terrible
“red famine” in Ukraine – has promoted a better international understanding of
the current Russian-Ukrainian crisis and war.
One of the eighty intellectuals who signed a January 2014 open letter supporting the democratic Ukrainian Euromaidan movement and underscoring the
relevance of Ukraine to Europe, Fritz Stern would certainly have been excited to
join us here today.
Dr Anna Hofmann
Programme Director, ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius, Hamburg
Wrocław, 3rd October 2018
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Hana Červinková
Laudacja w imieniu Kapituły

LAUDACJA
z okazji przyznania Anne Applebaum Wrocławskiej Profesury
im. Fritza Sterna,
wygłoszona przez Hanę Červinkovą w imieniu
Kapituły Profesury im. Fritza Sterna
Wrocław, 3 października 2018 r.

Szanowni Państwo,

To dla mnie ogromny zaszczyt, że mogę wraz z Państwem uczestniczyć dziś w uroczystości nadania Wrocławskiej Profesury im. Fritza Sterna Anne Applebaum,
wybitnej badaczce i wykładowczyni związanej z London School of Economics oraz
autorce, której prace pozwalają nam dogłębniej zrozumieć polityczne uwikłania
współczesnej Europy i świata. Pragnę podziękować wszystkim pozostałym członkom i członkiniom Kapituły Profesury im. Fritza Sterna za wybór kandydatury
Anne Applebaum, a samej profesor Applebaum za przyjęcie honorowej Profesury, ustanowionej z inicjatywy prezydenta miasta Wrocławia Rafała Dutkiewicza
i Fundacji Zeit w celu uhonorowania urodzonego we Wrocławiu (Breslau) amerykańskiego historyka Fritza Sterna. Profesura ta jest wyrazem głębokiego uznania
dla profesora Sterna, jego dokonań naukowych oraz szczególnych więzi z jego
nieustannie rozwijającym się rodzinnym miastem. Wyróżnienie to podkreśla także,
jak wysoko Wrocław ceni sobie swe międzykulturowe dziedzictwo i jak bardzo
oddany jest idei pojednania, czego znakiem jest zapraszanie do miasta cieszących
się powszechnym podziwem intelektualistów działających na rzecz dialogu między
narodami i kulturami oraz przyczyniających się do budowy politycznie światłego
społeczeństwa obywatelskiego. Jesteśmy zaszczyceni, że po prezydencie Richardzie
von Weizsäckerze oraz wice-kanclerzu Joschce Fiszerze kolejną osobą piastującą
Profesurę im. Fritza Sterna zostaje profesor Applebaum.
Anne Applebaum należy do grona najważniejszych politycznych komentatorów i autorów naszych czasów. Jej książki traktujące o historii i polityce Europy
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Wschodniej i Środkowej oraz byłego Związku Radzieckiego zostały przetłumaczone na kilkadziesiąt języków i zdobyły liczne prestiżowe nagrody. Jej wyróżniona
Nagrodą Pulitzera książka zatytułowana Gułag z poruszającą mocą kreśli przytłaczającą, acz wciąż mało znaną historię radzieckiego systemu obozów pracy, zaś
Za żelazną kurtyną. Ujarzmienie Europy Wschodniej 1944–1956 opisuje wprowadzenie rządów totalitarnych w Polsce, Niemczech, Czechosłowacji i na Węgrzech
po drugiej wojnie światowej.
W swej najnowszej książce zatytułowanej Czerwony głód Anne Applebaum
przedstawia historię skutków polityki rolnej prowadzonej przez Związek Radziecki w latach 1931–1933. Efektem tej polityki była najstraszliwsza w europejskiej
historii plaga głodu, której śmiertelne żniwo przekroczyło pięć milionów ofiar,
co doprowadziło do wyniszczenia ludności wiejskiej na Ukrainie.
Dzięki książkom profesor Applebaum, jej felietonom publikowanym w dzienniku „Washington Post” i artykułom ukazującym się w wielu innych czołowych
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gazetach i czasopismach, Europa Środkowa i Wschodnia, a w szczególności Polska, stają się głównymi geopolitycznymi punktami odniesienia w debatach nad
przyszłością polityki demokratycznej na świecie. Według Anne Applebaum, tak
jak według profesora Fritza Sterna, którego upamiętnia przyznawane dziś wyróżnienie, historia nie determinuje przyszłości, lecz jest źródłem wiedzy i nadziei dla
współczesnych pokoleń, które władne są nadawać jej bieg. W swojej działalności
naukowej i publicznej Anne Applebaum jawi się jako intelektualistka, której zaangażowanie i odwaga stanowią inspirację dla nas wszystkich.
Pani Profesor, w imieniu Kapituły Profesury im. Fritza Sterna, z ogromną
przyjemnością proszę Prezydenta Wrocławia, pana Rafała Dutkiewicza, o oficjalne
nadanie Pani tego wyjątkowego tytułu.

Hana Červinková
Laudatio on Behalf of the Committee

LAUDATIO
on the occasion of awarding the Fritz Stern Professorship
of the City of Wrocław to Anne Applebaum
by Hana Červinková
on behalf of the Fritz Stern Professorship Committee
Wrocław, 3rd October, 2018

Ladies and Gentlemen,

It is a great honor to be here with you today to present the Fritz Stern Professorship
of the City of Wrocław to Anne Applebaum, a distinguished Professor of Practice at
the London School of Economics and a writer whose work is of utmost importance
for our understanding of the political predicament of contemporary Europe and
the world. I would like to express my appreciation to my colleagues – members
of the Fritz Stern Professorship Committee – for selecting Professor Applebaum
and to Professor Applebaum for accepting the honorary Professorship, founded
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by Rafał Dutkiewicz, the Mayor of the City of Wrocław, and the Zeit Foundation
in tribute to the Wrocław (Breslau)-born American historian Professor Fritz Stern.
The Professorship was established to pay homage to Professor Stern and his scholarship, to recognize his special kinship to the transformations of his birthplace, and
to highlight Wrocław’s dedication to its inter-cultural heritage and to reconciliation
by inviting widely admired public intellectuals whose work stands for dialogue
between nations and cultures and for the building of an informed political and civil
society. We are honored that after the eminent President Richard von Weizsäcker
and Vice Chancellor Joschka Fischer, the third Fritz Stern Professorship is extended
to Professor Applebaum.
Anne Applebaum is one of the most important political commentators and
authors in the world today. Her books, which focus on the history and politics
of East-Central Europe and the former Soviet Union, have been translated into
dozens of languages and received numerous awards. In her Pulitzer Prize-wining
Gulag, she draws a devastatingly powerful portrait of the little-known history of
the Soviet concentration camp system, while in the Iron Curtain: The Crushing
of Eastern Europe 1944–1956, she describes the establishment of the post-WWII
totalitarian rule in Poland, Germany, Hungary, and Czechoslovakia. Her latest
book, The Red Famine, is a history of the effects of the 1931–1933 Soviet agricultural policy, which destroyed Ukrainian peasantry through the most lethal famine
in European history, causing the starvation and death of more than five million
Soviet citizens.
Thanks to Professor Applebaum’s books and articles, which she publishes
as a Washington Post columnist and as a contributor to other major newspapers
and journals, Central and Eastern Europe in general and Poland in particular are
becoming the central geopolitical reference points for discussions on the future of
democratic politics worldwide. For Anne Applebaum, just like for Professor Fritz
Stern, whom we are celebrating through this award, history is not a determinant
of the future, but a source of knowledge and hope for the present generations, who
have the power to shape its course. Her scholarship is that of a public intellectual
of utmost courage and an inspiration to us all.
Professor Applebaum, on behalf of the Fritz Stern Professorship Committee,
it is with great pleasure that I invite Rafał Dutkiewicz, the Mayor of Wrocław, to
do the honors of presenting you with this exceptional title.
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Anne Applebaum

ROZMYŚLAJĄC Z FRITZEM STERNEM
O DEMOKRACJI W MROCZNYCH
CZASACH1
Panie Prezydencie, Panie
Rektorze, Panie i Panowie!
Wspaniały historyk Fritz Stern napisał kiedyś takie słowa: „Urodziłem się w świecie, który był na krawędzi katastrofy”. Była to prawda. Urodził się właśnie w tym
mieście, we Wrocławiu, w 1926 roku, kiedy miało ono inną nazwę i należało do
innego państwa. Jako dziecko widział, jak Wrocław ulega nazistowskiej ideologii.
Opuścił miasto w roku 1938. Tymczasem Wrocław został całkowicie zniszczony
przez wojnę. Miasto zbombardowano, mieszkańców wygnano, ulicom nadano
nowe nazwy. Zaś nowi panowie narzucili mieszkańcom inną odmianę totalitaryzmu. Kiedy profesor Stern wrócił tutaj po raz pierwszy w roku 1979, miasto jego
dzieciństwa było ponure i zapuszczone, a do tego rozbrzmiewało nieznanym mu
polskim językiem. Wszystkie ślady po dawnych mieszkańcach – w tym i po jego
rodzinie – zniknęły.
Jednakże (o czym jeszcze nie wiedział) Wrocław w roku 1979 ponownie był
na krawędzi wielkiej transformacji. Tym razem nie była to jednak katastrofa, ale
tryumf. W tymże roku 1979, Polskę odwiedził Jan Paweł II, gromadząc miliony
ludzi na mszach świętych, które stały się swoistymi demonstracjami politycznymi. Rok później, w roku 1980, Solidarność pod wodzą zwykłego elektryka, Lecha
Wałęsy, stała się pierwszym masowym frontem przeciwko władzom sowieckim.
Ów ruch społeczny został przytłumiony przez stan wojenny, aktywiści zeszli do
podziemia, ale tu – we Wrocławiu – mieliście przynajmniej na tę działalność
ukryte zawczasu 80 milionów! Podziwiałam Was wtedy nie tylko z daleka. Jeden
z pierwszych artykułów, który napisałam dla tygodnika „The Economist”, dotyczył
wrocławskiej Pomarańczowej Alternatywy. Gdy w roku 1989 komuna wyzionęła
1
Niniejszy tekst jest niemal dosłownym zapisem wykładu wygłoszonego przez prof. Applebaum po
polsku podczas uroczystego nadania jej Wrocławskie Profesury im. Fritza Sterna. Zostały w nim wprowadzone jedynie drobne zmiany edytorskie.
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ducha, we Wrocławiu, jak i w całej Polsce, rozpoczęło się ćwierć wieku wzrostu
i odbudowy. Miasto stało się ważnym ośrodkiem kultury, ośrodkiem gospodarczym w liberalnej, demokratycznej i europejskiej Polsce, miastem słynącym ze
sztuki teatralnej, spotkań polsko-niemieckich i otwartości na wszelaką wymianę.
Za swoich dni Fritz Stern uważnie śledził bieg wypadków i dopingował
wszystkim tym zmianom. Ale u schyłku życia zrodziła się w nim obawa, że oto
znów stajemy przed groźbą katastrofy. W styczniu 2016 roku, kilka miesięcy przed
swoją śmiercią, udzielił wywiadu, w którym wyraził obawę, że Zachód raz jeszcze
mierzy się z „erą strachu, powszechnego strachu… strachu wykorzystywanego
politycznie”. W szczególności, powiedział, wstrząsające było dla niego to, „w jakim tempie w Polsce powstaje system autorytarny”. I dodał: „Tak, jak w młodości
przyszło mi doświadczyć końca demokracji, oto u schyłku życia przychodzi mi
przeżywać zmagania o demokrację”. I zakończył: „Przykra klamra”.
W 2016 roku Stern nie był osamotniony w swojej trosce o stan demokracji.
A gdyby dziś, w roku 2018, był z nami, byłby jeszcze bardziej zatroskany; i to
nie tylko o Polskę. Niewątpliwie w latach 50., kiedy instytucje były jeszcze nowe
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i niepewne, ludzie mieli obawy, czy demokracja liberalna w Europie Zachodniej
utrzyma się, czy sojusz zachodni wypali, czy też fala komunistycznych rewolucji
zamieni cały kontynent w Sowiety. I zapewne w latach 70., w okresie wojny wietnamskiej i działalności Czerwonych Brygad, wielu znów obawiało się, że Zachód,
jako idea, nie ostanie się. Ale spoglądając wstecz na całe swoje dorosłe życie, nie
pamiętam chwili tak dramatycznej jak obecna: dziś jesteśmy bliżej niż kiedykolwiek wcześniej końca liberalnego, demokratycznego światowego ładu w znanym
nam dotychczas kształcie.
Spójrzmy tylko, co się dzieje za oceanem. Po raz pierwszy od drugiej wojny
światowej w Białym Domu zasiada człowiek przejawiający zerowe zainteresowanie tym, co prezydenci Obama, Bush, Clinton i Reagan, a także Johnson, Nixon
czy Truman – wszyscy bez wyjątku – nazwaliby „naszymi wspólnymi wartościami”. Zauważmy zresztą, co dzieje się w samej Europie. W ostatnich wyborach we
Francji antyeuropejska i antynatowska kandydatka zdobyła czterdzieści procent
głosów, absolutny rekord. Została ona, rzecz jasna, pokonana przez kandydata
z centrum sceny politycznej, ale następnym razem może wygrać. We Włoszech
i Austrii partie polityczne, które otwarcie preferują Rosję nad Stany Zjednoczone, należą do rządzących koalicji. W Polsce zaś mamy rząd, który zniszczył
służbę cywilną i media publiczne, łamie własną konstytucję i dokonuje czystek
kadrowych w sądach.
Co gorsza, wiele partii, o których mowa, wydaje się mieć istotne wątpliwości odnośnie demokracji jako takiej. Przez dekady zakładaliśmy, że demokracja to droga bez powrotu, że bogate kraje demokratyczne nie doświadczą
już nawrotów tego, co minione. Ale wiele osób zaczyna się zastanawiać, czy
aby tak jeszcze jest. Yascha Mounk, politolog z Harvardu, przeprowadził badania, których wyniki okazały się gorsze niż można by się spodziewać. Liczba
osób, które uznają, że demokratyczność systemu politycznego jest szczególnie
istotna, maleje w niemalże każdym kraju zachodnim, szczególnie wśród ludzi
młodych. Wśród Szwedów urodzonych w latach 30. i 40. ponad 80% wierzy, że
demokracja to kwestia najwyższe wagi. Natomiast wśród Szwedów urodzonych
w latach 80. odsetek ten spada do 60%. Wśród Amerykanów jest on jeszcze
bardziej niepokojący; tylko 30% obywateli urodzonych w latach 80. uznaje, że
demokracja jest niezbędna. Co więcej, co czwarty młody Amerykanin w badaniach przeprowadzonych w roku 2011 stwierdził, że demokracja jest systemem
„złym”, a nawet „bardzo złym” dla funkcjonowanie państwa. Podobne nastroje
można zaobserwować w takich krajach jak Wielka Brytania, Nowa Zelandia
czy Australia.
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Wątpliwości dotyczące takich zachodnich instytucji jak Unia Europejska
czy NATO, a także polityków i partii demokratycznych są powszechne. Można je
wiązać z niezadowoleniem ekonomicznym, ale jestem przekonana, że szczególnie tutaj, w Polsce, nie jest to jedyna przyczyna. Pozwolą Państwo, że skupię się
przez chwilę na kulturowych korzeniach antysystemowego, antydemokratycznego
populizmu obecnego w polityce tak wielu krajów demokratycznych w Europie,
Ameryce Północnej i nie tylko tam. Oczywiście, ruchy te różnią się od siebie
w zależności od kraju, ale myślę, że możemy znaleźć kilka elementów wspólnych
im wszystkim.
Po pierwsze wygląda na to, że w końcu płacimy za szereg amerykańskich
porażek. Wojna w Iraku, rozpoczęta przez Amerykę mimo sprzeciwu jej tradycyjnych sojuszników – i ogólnie mimo sprzeciwu społeczności międzynarodowej
– jest dziś postrzegana jako katastrofa nawet przez narody, takie jak Polska, które
ją poparły. Rosyjska inwazja na Ukrainę i rosyjska interwencja w Syrii, które nie
spotkały się ze szczególnym sprzeciwem Zachodu, zrodziły wrażenie, że Stany
Zjednoczone nie są już u steru.
Kryzys finansowy w latach 2008–2009, który rozpoczął się w Stanach Zjednoczonych i rozlał na całą Europę, chyba raz na zawsze pogrzebał mniemanie, że
w ekonomii i finansach demokratyczne kraje zachodnie są autorytetem nie do
pokonania. W Stanach Zjednoczonych kryzys finansowy zadał bolesny cios wierze
w uczciwość amerykańskiego systemu ekonomicznego. W tym czasie rząd amerykański, podobnie jak inne rządy, ze zrozumiałych powodów czuł się zmuszony do
ratowania sektora bankowego: sądzono, że jeśli zawali się system bankowy, upadnie cała gospodarka. Ale wielu ludzi odniosło wrażenie, że oto bankierzy zostali
uratowani, podczas gdy rzesza zwykłych Amerykanów straciła domy.
Rozgoryczenie to zainicjowało takie ruchy jak Occupy Wall Street, a także
podsyciło poparcie dla antyestablishmentowych kandydatur Donalda Trumpa
i Berniego Sandersa. Od Szanghaju po Rio de Janeiro, politycy, biznesmeni i zwykli
ludzie nie wierzą już, że kapitalizm w stylu amerykańskim jest z definicji najbardziej sprawiedliwy i skuteczny, lub że amerykańskie przywództwo bezdyskusyjnie
tworzy bardziej pokojowy świat.
Nie sposób nie wspomnieć o technice. Rzadko o tym myślimy, ale w rzeczywistości żyjemy w dobie bezprecedensowej i dramatycznej zmiany technologicznej, która wpływa na nasz sposób pracy i myślenia. IPhone został wynaleziony w 2007 roku, zaledwie jedenaście lat temu. Obecnie zaś większość ludzi
w rozwiniętym świecie nie rozstaje się z telefonami komórkowymi, które są faktycznie zaawansowanymi mini-komputerami. Całe zawody zmieniają się ze stałą
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prędkością. Roboty mogą wyeliminować miejsca pracy w fabrykach; algorytmy
mogą w przyszłości wyeliminować lekarzy i prawników.
Kiedy samochody bez kierowcy staną się normą, a ostatecznie tak się stanie,
miliony ludzi, którzy zarabiają na chleb prowadząc auta lub autobusy, stracą pracę.
Wobec tak przerażająco szybkich zmian instytucje demokratyczne mogą wydawać się powolne i ociężałe. Głosowanie, kampanie, tworzenie koalicji i powolne
kompromisy, na których zasadza się działanie demokracji, mogą wydawać się nie
na czasie.
Wielonarodowe instytucje, takie jak Unia Europejska, mają trudności z podejmowaniem szybkich decyzji. Ludzie obawiają się, jakie zmiany przyniesie nowa
technika, jak również obawiają się, że ich przywódcy polityczni nie będą w stanie
sobie z nimi poradzić.
Za sprawą globalizacji ludzie obawiają się także tego, że liderzy polityczni nie
mają już takiej władzy, jak kiedyś. I taka jest prawda. Decyzja podjęta przez kogoś
w Chinach może doprowadzić do zamknięcia fabryki lub sklepu we Wrocławiu.
Decyzja podjęta w Brukseli czy w Waszyngtonie może oznaczać, że mieszkańcy
Wrocławia zapłacą większy podatek lub cło. Nie ma, niestety, oczywistego wyjścia
z tej sytuacji.
Frustracje wynikające z realiów handlu międzynarodowego pchnęły wielu
Brytyjczyków do zagłosowania za wyjściem z Unii Europejskiej. Od tamtego głosowania Brytyjczycy dowiedzieli się, że teraz będą mieli mniej, a nie więcej, kontroli
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nad swoim handlem z Europą, największym partnerem handlowym Wielkiej Brytanii. Prezydent Trump również zauważył, że Chiny mają przewagę w kwestii handlu, więc postanowił interweniować, nakładając cła na Chiny. Chińczycy odpowiedzieli wprowadzeniem własnych opłat. Efekt tych przepychanek najmocniej
odczuli rolnicy amerykańscy, którzy nierzadko byli zwolennikami urzędującego
prezydenta, a dzisiaj są wściekli. Gospodarki stanu Iowa, Szanghaju czy Wrocławia
nie sposób już łatwo wyizolować, i to się nie zmieni.
Ale przepływ towarów to tylko jedna sprawa. Globalizacja przyniosła nam
również przepływ ludzi. Przepływ ludzi – a nie „imigrację” – ponieważ tutaj,
w Europie Środkowej, emigracja jest tak samo niepokojąca jak imigracja. Widok
imigrantów zalewających granice w latach 2015–2016 ponownie zrodził w wielu
ludziach poczucie bezsilności. Ale nie jest to wcale widok bardziej niepokojący niż
wioski w Europie Środkowej wyludniające się do ostatniej duszy.
Jakaż to ironia, że w ciągu ostatnich dwóch dekad główni beneficjenci przemian roku 1989, czyli młodzi ludzie w Polsce, Bułgarii, czy na Słowacji, świętowali integrację z Europą… wyprowadzką. Zniknięcie całego pokolenia sprawia,
że mieszkańcy mniejszych krajów zaczynają się obawiać o przetrwanie. A argument, że ich miejsce zajmą cudzoziemcy z Ukrainy czy Syrii, nie bardzo nadaje
się jako słowa pocieszenia dla ludzi, którzy mają powody, aby obawiać się o swoją
egzystencję. Znakomity pisarz Ivan Krastev ujął te niepokoje w pytaniu: „Czy pozostanie ktoś, kto będzie czytał bułgarską poezję za sto lat?”
Wreszcie, a może przede wszystkim, pamiętajmy, że żyjemy także w dobie
rewolucji w dziedzinie informacji. Rozejrzyjmy się po demokratycznym świecie:
wszędzie znikają wielkie gazety i potężni nadawcy. Tradycyjne środki przekazu
miały swoje wady, ale wiele z nich – przynajmniej z założenia – hołdowało zasadom obiektywności, wierności faktom oraz służbie interesowi publicznemu.
Służyły jako filtr eliminujący absurdalne teorie spiskowe. Dawały też możliwość
prowadzenia jednej, ogólnokrajowej debaty.
W wielu krajach demokratycznych nie ma już wspólnej debaty, o wspólnej
narracji nawet nie wspominając. Ludzie nie zgadzają się nawet co do faktów – jedni
powiedzą, że prawdziwe jest to, a inni, że coś całkiem innego. Media społecznościowe napędzają to zjawisko, pozwalając ludziom na wybór takich wiadomości
i opinii, które by chcieli usłyszeć, bez względu na to, czy są autentyczne, czy też
nie. Ta tendencja do szukania utwierdzającej narracji doprowadziła do powstania
w sieci homogenicznych skupisk – „echo-chambers” czyli przestrzeni, gdzie odpowiada nam własne echo. Ludzie komunikują się ze swoimi bliskimi przyjaciółmi
o podobnych światopoglądach – większość członków takiego skupiska podziela
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ten sam dominujący pogląd na świata i interpretuje wiadomości przez ten sam
pryzmat. Idzie za tym hiper-stronniczość i intensywna polaryzacja. W rezultacie
ludzie nie ufają „normalnej” polityce, politykom i instytucjom politycznym.
W wielu państwach demokratycznych w ogóle nie ma ogólnokrajowej debaty. Internet, w którym użytkownicy czują się odlegli zarówno od siebie, jak
i od zagadnień, które opisują, stał się idealnym kanałem ironii, parodii i cynicznych dowcipów. To nie przypadek, że mnóstwo „ironicznych”, „parodystycznych”
i „żartobliwych” kandydatów politycznych nagle wygrywa wybory w krajach tak
odmiennych jak Islandia, Polska, Włochy czy Serbia. Jedni są niegroźni; inni nie
są. Pokolenie młodych ludzi traktuje teraz wybory jako szansę pokazania swojej
pogardy dla demokracji przez głosowanie na ludzi, którzy nawet nie udają, że mają
jakiekolwiek poglądy polityczne. Nie jest to zaskakujące, ponieważ „głosowanie”
nie różni się zbytnio od „polubienia” kogoś na Facebooku, z tym jedynie, że wymaga nieco więcej wysiłku.
Nowa sieć informacyjna sprzyja również rozprzestrzenianiu się fałszywych
wieści, zarówno tych powstających naturalnie, jak i tych narzucanych z zewnątrz.
Podczas ostatnich wyborów amerykańscy i francuscy wyborcy zdali sobie sprawę,
że rosyjski rząd organizuje wycieki informacji, a następnie uruchamia kampanie trollingowe, które wykorzystują rzekomo tajne materiały, jakkolwiek banalne
by one nie były. Ale Rosja od wielu lat stosuje tę taktykę w Europie Środkowej
i Wschodniej. Rządy na Węgrzech i na Słowacji, w Macedonii i w Polsce, jak wszyscy Państwo wiedzą, zostały obalone dzięki tajnym taśmom bądź przeciekom z rosyjskimi albo, ogólnie, tajnymi służbami w tle.
Ta lista jest długa i tutaj się nie kończy. Ale pozwolą Państwo, że dodam
jeszcze jeden wątek. W roku 1940 George Orwell, doświadczywszy konsekwencji podobnego wzrostu antydemokratycznych ruchów w Europie, napisał recenzję książki Adolfa Hitlera Mein Kampf. Rozłożył ją dla swoich czytelników
na części pierwsze; był przerażony i zasmucony tym, co przeczytał. Ale to doświadczenie natchnęło go pewną myślą – pytaniem czy aby postępowcy, liberałowie i demokraci z jego pokolenia nie zapomnieli przypadkiem o powabie
wojen, rewolucji i gwałtownych konfliktów. „Prawie cała myśl zachodnia od
czasu ostatniej wojny,” pisał Orwell, „milcząco zakładała, że ludzie nie pragną
niczego ponad swobodę, bezpieczeństwo i unikanie bólu”. Natomiast „Hitler…
wie, że istoty ludzkie nie tylko chcą wygody, bezpieczeństwa, krótkich godzin
pracy, higieny, kontroli urodzin i ogólnie zdrowego rozsądku; oni również, przynajmniej z przerwami, chcą walki i poświęceń, nie wspominając o bębnach,
flagach i manifestacjach poparcia”.
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Często zastanawiam się, czy my po prostu nie znudziliśmy się demokracją;
a przynajmniej czy nie znudziła nam się technokratyczna forma demokracji, w której
wszystkie decyzje opierają się na ekonomii i statystyce. Zignorowaliśmy ludzkie pragnienie krucjat moralnych i społecznych, pragnienie ideałów i idealizmu – ale także
zniszczenia. Tak wiele kampanii politycznych wygrywa się teraz dzięki negatywnemu
przekazowi: „Make America Great Again”, jakby Ameryka nie była teraz wielka. „Polska w ruinie”, jakby Polska nie osiągnęła tak wiele w ciągu ostatnich dziesięcioleci. Jeśli
w nadchodzących dekadach demokraci zostaną pokonani przez autorytaryzm, być
może będą musieli odkryć, jak pociągnąć ludzi w przeciwnym kierunku.
Ale pozwolą Państwo, że zakończę w pozytywnym tonie, bo ważne jest, aby
pamiętać, że mamy przewagę nad Orwellem. Mamy przewagę nad Fritzem Sternem. W latach 30., gdy Fritz i jego rodzina szykowali się do opuszczenia Wrocławia
– i w 1940 roku, gdy Orwell pisał swoją recenzję – nie wiedzieli oni jeszcze, co się
dalej stanie. My wiemy. I możemy z tej wiedzy korzystać. „Historia się nie powtarza, ale poucza”, napisał niedawno historyk Timothy Snyder. „Dzisiaj nie jesteśmy
mądrzejsi od Europejczyków, którzy w XX wieku byli świadkami, jak demokracja
poddaje się totalitaryzmowi. Ale kiedy wydaje się, że porządek polityczny jest zagrożony, mamy przewagę, gdyż znamy ich doświadczenia i możemy z nich uczyć
się, jak stawić opór postępowi tyranii”.
Skończę więc, gorąco zachęcając Państwa do ponownego sięgnięcia po pisma
Fritza Sterna. Jego książka The Politics of Cultural Despair, czyli Polityka kulturowej
rozpaczy, opowiada historię niemieckich intelektualistów, którzy obawiając się
sekularyzmu, znienawidzili nowoczesność i opowiedzieli się za kultem narodu –
podobnym do tego, który dziś głosi się w Polsce. Książka Five Germanys I Have
Known, przetłumaczona na polski jako Niemcy w pięciu wcieleniach, opowiada
o jego życiu we Wrocławiu, jego życiu w Stanach Zjednoczonych, a potem o wizytach w Niemczech i we Wrocławiu, które odbył jako dorosły człowiek. Cała jego
droga zawodowa polegała na badaniu korzeni nazistowskiej ideologii i faszyzmu.
Szczególnie interesowała go pogarda, którą tak wielu Niemców odczuwało
wobec instytucji liberalnej demokracji – pogarda, przypominająca tę, którą tak
wielu Polaków, tak wielu Węgrów, tak wielu Włochów, Francuzów, Brytyjczyków
i, w rzeczy samej, tak wielu Amerykanów odczuwa wobec własnych instytucji
prawnych, sądowych i gospodarczych oraz wobec mediów. Ale jak możemy potępić
„wszystkie istniejące instytucje”, jednocześnie nie „przygotowując się na triumf
nieodpowiedzialności?” Jest to pytanie, które należy zadać ponownie dziś i mam
nadzieję, że to właśnie uczynimy. Dziękuję Państwu.
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Anne Applebaum

REFLECTING WITH FRITZ STERN IN
DEMOCRACY’S DARK TIMES
Mr. Mayor, Mr. Rector, Ladies and Gentlemen,

“I was born into a world on the cusp of disaster,” once wrote the great historian
Fritz Stern. And he was right. He was born in this city, in 1926, when it had
a different name and was part of a different country. As a child, he watched
Wrocław fall under the spell of Nazi ideology. After he left in 1938, it was utterly
destroyed by war. Its center was bombarded, its inhabitants were expelled, its
street-names changed. Its new masters then imposed a new kind of totalitarian
regime. When Stern returned for the first time to the town of his childhood in
1979, he found it drab and dilapidated, echoing with the sound of unfamiliar
Polish voices. All traces of the city’s former inhabitants, including his family,
had been systematically erased.
But although he did not know it, in 1979 Wrocław was once again on the
cusp of a great transformation – this time not a disastrous transformation, but
a triumphant one. In 1979, John Paul II also visited Poland, bringing millions of
people to celebrate masses which became political demonstrations; a year later,
in 1980, the Solidarity movement, led by an electrician, Lech Walesa, created
the first mass opposition to communism in the Soviet bloc. After that movement
was defeated by martial law, it was sustained underground. During that era,
Wrocław was home to some of the most important and creative underground activists. I was lucky enough to be here at the time and met some of them; I wrote
the first ever article, in English, about Wrocław’s famous Orange Alternative. In
1989, they and others helped bring communism to an end. Wrocław, and Poland, began a quarter century’s worth of growth and renewal. Wrocław became
an important cultural and economic center in a liberal, democratic, European
Poland, a city famous for its theatre, for its many Polish-German exchanges, for
its openness to all kinds of trade.
During his lifetime, Stern watched and applauded all of these changes.
And yet at the very end of his life, he began to fear that disaster might strike
once again. In January 2016, just a few months before his death, he gave an
interview in which he said that he feared the West was once again “facing an
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age of fear, widespread fear…politically exploited fear.” In particular, he said,
he was shocked by “the speed with which an authoritarian system is being established in Poland.” Sometimes, he said, he felt as if he grew up with the end
of democracy and “now, at the end of my life, I have to relive the struggles for
democracy. A sad balance.”
In 2016, Stern was hardly alone in fearing for the fate of democracy. If he
were alive now, in 2018, he would be more worried still – and not only about
Poland. Back in the 1950s, when the institutions were still new and shaky, I am
sure people feared that liberal democracy in Western Europe might not last,
that the Western alliance might never take off, and that a wave of communist
revolutions would turn the whole continent into the Soviet bloc. Perhaps in the
1970s, the era of the Red Brigades and Vietnam, many once again feared that
the West, as an idea, would not survive. But in my adult life, I cannot remember
a moment as dramatic as this. Right now, we are closer than we have ever been
to the end of the liberal democratic world order as we know it.
Look at what is happening across the Atlantic. For the first time since
the Second World War, we have, in the White House, a man who is totally
uninterested in what Presidents Obama, Bush, Clinton, and Reagan – as well
as Johnson, Nixon, and Truman – would all have called “our shared values.”
Look also at what is happening in Europe itself. In the last French elections, an
anti-European, anti-NATO presidential candidate got forty percent of the vote,
an all-time high; it is true that she was beaten by a more centrist candidate, but
next time she may win. In Italy and Austria, political parties which openly prefer
Russia to the United States are now part of the ruling coalitions. Here in Poland,
we have a government which has destroyed public media, subverted its own
constitution, and is packing its courts in order to eliminate the independence
of the judiciary, to get the verdicts it wants, and, possibly, to change the results
of the next elections.
Worse still, many of these parties seem to reflect deeper doubts about
democracy itself. For decades, we have assumed that democracy is a one-way
street, that wealthy democracies cannot backslide. But many are beginning to
ask whether this is still the case. Yascha Mounk, a political scientist at Harvard,
recently looked through the figures and found them to be much worse than he
had expected. The number of people who believe that it is “essential” to live in
a democracy has now slipped in almost every Western country, and is decreasing rapidly among young people. Among Swedes born in the 1930s and 1940s,
more than 80% believe democracy is essential. Among Swedes born in 1980,
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the number has fallen to 60%. For Americans the numbers are even more dramatic, with only 30% of people born in 1980 believing democracy is essential.
Indeed, a quarter of young Americans, polled in 2011, stated that democracy is
a “bad” or “very bad” way to run a country. Similarly poor numbers can also be
seen in countries as varied as Britain, New Zealand, and Australia.
Doubts about Western institutions, about the European Union and NATO,
about democratic politics and democratic parties are widespread, and they are
coming from many directions. Many link them to economic dissatisfaction
although I am certain, especially here in Poland, that this is not the whole story. Let me speak here today about the cultural roots of the anti-systemic and
anti-democratic populism, which is now present in the politics of so many democracies in Europe, North America, and beyond. Of course, these movements
are different in different countries, but I think we can identify a few things that
they all have in common.
For one, I think we are finally now paying the price for a series of American
failures. The Iraq War, which America launched in defiance of its traditional
allies, and in defiance of the international community more generally, is now
perceived to have been a disaster, even by the nations, such as Poland, which
supported it. The Russian invasion of Ukraine and the Russian intervention in
Syria, neither of which received much of a Western response, created a feeling
that the United States was, somehow, no longer in control. The financial crisis
of 2008 and 2009, which began in the US and spread to Europe, probably ended
forever the assumption that the Western democracies had a superior understanding of economics and markets. In the United States, the financial crisis also dealt
a blow to the belief that the American economic system was fair. At the time it
happened, the American government, like other governments, felt compelled to
bail out the banking industry, for understandable reasons: Many believed that
if the banking system collapsed, the whole economy would collapse. But the
impression many people had was that bankers were saved while many ordinary
Americans lost their homes. The resentment that caused produced the Occupy
Wall Street movement, and also fueled support for the “anti-establishment” candidacies of Donald Trump as well as Bernie Sanders. Politicians, businessmen,
and ordinary people from Shanghai to Rio de Janeiro no longer believe, automatically, that American-style capitalism is necessarily the most fair and effective, or
that American leadership necessarily creates a more peaceful world.
Technology is part of the story, too. We rarely think about it, but in fact we
are living through an era of unprecedented and dramatic technological change,
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and it is affecting the way we work and the way we think. The I-phone was invented in 2007, just eleven years ago. Now, the majority of people in the developed world carry mobile phones, which are really advanced mini-computers, in
their pockets at all time. Whole professions are changing with equal speed. Robots may eliminate factory jobs; algorithms may eliminate doctors and lawyers,
too. When driverless cars become normal, and eventually they will, millions
of people who drive cars or buses for a living will be unemployed. In this time
of frighteningly rapid transformation, the institutions of democracy can seem
slow and cumbersome. Voting, campaigning, the formation of coalitions, and
the slow compromises needed to make democracy work can seem out of date.
Multinational institutions, such as the European Union, find it hard to make fast
decisions. People are both afraid of what changes technology will bring and also
afraid that their political leaders will not be able to cope with them.
Due to globalization, they are also afraid that their political leaders are not
really that powerful any more anyway. And they are right: nowadays, decisions
made by somebody in China can close a factory or a shop in Wrocław. Decisions
made in Brussels or Washington can mean that the inhabitants of Wrocław pay
a higher tax or tariff. Nor is there any clear way out of this situation. Frustration

38

Święto dziedzictwa Fritza Sterna we Wrocławiu

with the realities of international trade led many in Britain to vote to leave the
European Union. Since then, the British have learned that they will now have less
control over their trade with Europe, their most important trading partner, not
more. President Trump also felt that China had got the upper hand over the US in
trade, and so he decided to inflict some tariffs on China. The Chinese responded
with tariffs of their own. The impact has been felt most severely by midwestern
farmers, many of whom had been supporters of the US president and are now
furious. The economy of Iowa and the economy of Shanghai and the economy of
Wrocław can no longer be easily pulled apart, and that will not change.
The movement of goods is only a part of the story, of course: Globalization
has also brought the movement of people. I say “movement of people” and not
“immigration” because here, in central Europe, emigration is just as worrying
a phenomenon as immigration. The sight of immigrants pouring over borders
in 2015 and 2016 did, once again, give people in many democracies the feeling
of powerlessness. But it is not nearly as disturbing as the emptying-out of whole
villages in rural Central Europe. One of the great ironies of the past two decades
is that many of the most important beneficiaries of the revolutions of 1989 – the
young people of Poland, Bulgaria, Slovakia, and elsewhere – celebrated their
nations’ attainment of European integration by leaving home. This disappearance of a whole generation has made the populations of many smaller countries
anxious for their own existence. The argument that foreigners from abroad,
whether from Ukraine or from Syria, will take their place is not necessarily
comforting to the nations that now have cause to fear for their own existence.
As the brilliant writer Ivan Krastev asked recently, “Is there going to be anyone
left to read Bulgarian poetry in one hundred years?”
Finally, and perhaps most importantly, let us remember that we are also
living through a revolution in information. Look around the democratic world:
everywhere, large newspapers and powerful broadcasters are disappearing.
These old-fashioned news organizations might have been flawed, but many
of them had, as their founding principle, at least a theoretical commitment to
objectivity, to fact-checking, and to the general public interest. They served as
a filter, eliminating egregious conspiracy theories. They also created the possibility of a national conversation, a single debate.
In many democracies, there is now no common debate, let alone a common
narrative. People do not even have the same facts – one group thinks one set of
things is true while another believes in something quite different. Social media
contributes to this phenomenon by allowing people to select the news and
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opinion they want to hear, whether factual or not. The tendency to seek out comforting narratives has created homogenous clusters online – otherwise known
as “echo chambers.” People get their news from their close-knit, ideologically
similar friends; most members of an echo chamber share the same prevailing
world view, and interpret news through this common lens. This phenomenon
contributes to the growth of hyper-partisanship, intense polarization, and distrust of “normal” politics, politicians, and political institutions.
In many democracies, there is now no national debate at all. Instead, the
Internet, where readers and writers feel distant from one another and from the
issues they describe, has become the perfect medium for irony, parody, and cynical jokes. It is not an accident that a plethora of “ironic,” “parodic,” and “joke”
political candidates are suddenly winning elections in countries as disparate as
Iceland, Poland, Italy, and Serbia. Some are harmless; some are not. A generation
of young people now treats elections as an opportunity to show their disdain
for democracy by voting for people who do not even pretend to have political
views. This is unsurprising, since “voting” is not much different from “liking”
someone on Facebook, except that it requires slightly more effort.
The new information network is also conducive to the spread of false rumors, whether generated naturally or imposed from outside. During their recent
elections, American and French voters became aware that the Russian government organized leaks inside democracies and then launched trolling campaigns
that made use of supposedly secret material, however banal. But Russia has been
using these tactics to great effect in Central and Eastern Europe for many years.
Governments in Hungary, Slovakia, Macedonia, and Poland, as you all know,
have been overthrown thanks to secret tapes or leaks with Russian or secret
service links, and then manipulated to create hysteria.
This is a very long list, and of course it could go on. But let me add one
final thought. Back in 1940, when George Orwell was living through the consequences of a similar rise in anti-democratic movements in Europe, he wrote
a review of Hitler’s Mein Kampf. He dissected it for his readers, and was appalled
and saddened by what he had read. But it also led him to another thought: He
wondered whether the progressives, liberals, and democrats of his generation
had underestimated the attractions of war, of revolution, and of violent conflict.
“Nearly all western thought since the last war,” he wrote, “has assumed tacitly
that human beings desire nothing beyond ease, security and avoidance of pain.”
By contrast, “Hitler… knows that human beings don’t only want comfort, safety,
short working-hours, hygiene, birth-control and, in general, common sense;
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they also, at least intermittently, want struggle and self-sacrifice, not to mention
drums, flags and loyalty-parades.”
I often wonder whether in our times, we have not simply grown bored with
democracy, or at least with the technocratic form of democracy, in which all
decisions are based on economics and statistics. We have ignored the human
desire for moral crusades, for social change, for ideals and idealism – and also
for destruction. So many political campaigns now are won on negative slogans:
“Make American Great Again,” as if America is not great now; “Polska w ruinie,”
as if Poland had not achieved so much in the past few decades. If democrats are
to defeat authoritarianism over the next few decades, they may have to discover,
again, how to inspire people in the opposite direction.
But let me close on a positive note, for it is important to remember that we
have an advantage over Orwell. We even have an advantage over Fritz Stern.
Back in the 1930s, when Stern and his family were preparing to leave Wrocław
– and in 1940, when Orwell was writing his review – they did not know what
would happen next. By we do. And we can make use of that. “History does not
repeat, but it does instruct,” the historian Timothy Snyder has recently written. “Today, we are no wiser than the Europeans who saw democracy yield to
totalitarianism in the twentieth century. But when the political order seems
imperiled, our advantage is that we can learn from their experience to resist
the advance of tyranny.”
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I will end, then, by urging this audience to re-read the writings of Fritz
Stern. His book Politics of Cultural Despair tells the story of German intellectuals
who feared secularism, hated modernity, and advocated a cult of the nation,
much like the one we hear so much about in Poland today. His book Five Germanys I Have Known tells the story of his life in this city, his life in the United
States, and then his journeys back to Germany, and to Wrocław, as an adult.
He spent his entire career exploring the roots of Nazi ideology, of fascism. He
was especially interested in the contempt that so many Germans felt for the
institutions of liberal democracy – a contempt that sounds a good deal like the
contempt that so many Poles, so many Hungarians, so many Italians, so many
Frenchmen, so many Brits, and indeed so many Americans have for their own
institutions (legal, judicial, and economic) and media today. But how, he asked,
can we condemn “all existing institutions,” without “preparing the triumph of
irresponsibility?” It is a question that needs to be asked again now, and I hope
we will all ask it.
Thank you.
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Fred Stern

PRZEMOWA Z OKAZJI UROCZYSTEJ
INAUGURACJI KSIĘGOZBIORU
FRITZA STERNA W W BIBLIOTECE
UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO
Jestem głęboko wdzięczny i bardzo wzruszony, że zostałem zaproszony przez Prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza i Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
Adama Jezierskiego do udziału w dzisiejszej uroczystości honorującej mojego ojca
i jego decyzję o podarowaniu swojego księgozbioru Uniwersytetowi Wrocławskiemu. Pragnę również podziękować profesor Hanie Červinkovej za serdeczną
przyjaźń, którą okazywała mojemu ojcu, i za jej troskliwe starania, aby jego książki
bezpiecznie trafiły do swego nowego domu.
Mój ojciec kochał książki. A we mnie wzbiera radość, gdy widzę, że jego
księgozbiór odnalazł dom w mieście, w którym rozpoczęło się jego życie i ukształtowała jego historyczna wrażliwość. Mój ojciec żywił bezgraniczny podziw dla
bohaterskich członków Solidarności i ich odwagi w walce o wolność. Głęboko
szanował swoich przyjaciół Adama Michnika i Bronisława Geremka oraz opowiadał mi o bezmiernych cierpieniach, których przysporzyły Polakom okrutne
wojny i sowiecki ucisk.
Pamiętam, z jaką pieczołowitością mój ojciec traktował swoje książki i nadal
mam w pamięci wskazówki, których udzielał mi, gdy byłem nastolatkiem – jak
trzeba otwierać nową książkę, aby nie wypadały z niej kartki i jak nie należy odkładać otwartych książek grzbietem do góry, bo nie będą się potem chciały zamknąć.
Bardzo wcześnie zrozumiałem, że wielkie znaczenie miało dla mojego ojca to,
gdzie znajdują się jego książki. Miałem wtedy może z sześć lat. Pewnego ranka zabrałem się za przestawianie jego książek na półkach, układając je według wielkości.
Małe książki umieszczałem koło małych, i tak dalej. Mogę Państwa zapewnić, że
mój ojciec nie był uszczęśliwiony. Ale wytłumaczył mi, że ustawia książki według
ich wzajemnych tematycznych powiązań.
Nigdy nie przestało go żywiołowo zaprzątać, gdzie znajdują się jego książki.
Są one powiązane tak ze sobą, jak i ze swoim kontekstem. Przybywszy tutaj, znaczą
coś innego, niż gdyby zostały na swoim dawnym miejscu w USA. Ukazują kruchość
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cywilizacji. Są świadectwem ucieczki z nazistowskich Niemiec – podróży, dzięki
której przetrwały, tak jak i niektórzy z ich autorów. To książki, które w innym
przypadku mogłyby spłonąć. Należy je chronić, tak jak i idee, które niosą. Pamiętam opowieści mojego ojca o tym, jak jego rodzina w czasach nazizmu ukrywała
książki, które sprzeczne były z tą ideologią, chowając je za innymi książkami w biblioteczce w obawie, że ktoś je zauważy i doniesie władzom. W roku 1932, wkrótce
po dojściu Hitlera do władzy, wydawca wycofał się z publikacji dwóch książek na
temat edukacji napisanych przez matkę mojego ojca, Catherine Stern.
Podjąwszy decyzję o przekazaniu swoich książek Uniwersytetowi Wrocławskiemu, mój ojciec stwierdził: „Myślę, że zamiar przeniesienia tych książek z Nowego Jorku do mojego rodzinnego miasta wiązał się również z osobistą korzyścią.
Był to sposób na połączenie synowskiej powinności z publicznym działaniem.
Być może przypomną one moim dzieciom i ich potomkom o życiu ich przodków
i pomogą im wyciągnąć naukę z tragedii, która stała się udziałem tak wielu ofiar
erupcji bezprzykładnego barbarzyństwa szermującego pseudonauką”.
Synowska powinność odnosi się do szacunku, który mój ojciec żywił dla
rodziców. Myślę, że na równi pragnął uhonorować swoich rodziców, jak i udzielić
wskazówek swoim dzieciom. Jego zamiarem było uczczenie pamięci rodziców,
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ich zamiłowania do lektury klasyków, ich wiary w miłość do nauki, ich estymy
dla kultury europejskiej. Ale pragnął także, aby książki te znalazły się w mieście,
z którego część z nich się wywodzi. Te książki mają swoją historię. Tak jak budowle
Breslau trwają we Wrocławiu jako symbole bolesnych zawirowań historii, tak
książki te składają się na pomnik przeszłości, o której nie wolno nam zapomnieć.
Mój ojciec pragnął, aby nie tylko jego dzieci, ale także wszyscy Europejczycy –
a bez wątpienia również i Amerykanie – wyciągnęli naukę z kataklizmu bezprzykładnego barbarzyństwa.

Fred Stern

THE BOOK CEREMONY SPEECH AT
THE WROCŁAW UNIVERSITY LIBRARY
I am deeply grateful and touched to have been invited by Mayor Rafał Dutkiewicz
and Rector Adam Jezierski to participate in this ceremony honoring my father
and the donation of his library to the University of Wrocław. I also want to thank
Professor Hana Červinková for her generous friendship with my father and for
her careful shepherding of his books to their new home.
My father loved books. And it is heartwarming for me to know that his books
have found a home here, in a place where his life began and where his historical sensibility was first formed. His admiration for the heroic members of Solidarity in their
brave struggle for freedom was unbounded. He deeply respected his friends Adam
Michnik and Bronislaw Geremek, and spoke to me of how the Polish people had
suffered immeasurably through the many horrific wars and under Soviet oppression.
I remember the care my father gave to his books, and I remember very well
his instructions to me as a teenager on how to open a new book so as not to break
its binding and how not to leave an open book face down lest it might not properly
close afterwards.
I learned at a very young age, maybe I was 6 years old or so, that where my father’s books were located had passionate meaning for him. One morning, I started
to rearrange his books on several shelves, ordering them by size. I started to put
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the small ones next to other small ones, etc. I assure you my father was not pleased.
But he explained to me that he arranged his books according to their relationship
of meaning to each other.
Where his books are located has continued to be a passionate concern. They
have a relation to each other and to their context. These books located here have
a different meaning than if they had remained located in the US. They speak to
the vulnerability of civilization. They are a testament to the journey of escape from
Nazi Germany, which meant their survival, as it did for some of their authors.
Books that might otherwise have been burned. These books, like their ideas, must
be preserved. I recall my father describing how his family, during the Nazi period,
hid books more offensive to that ideology behind other books in the bookcase,
out of anxiety that someone might see the books and denounce the family to the
authorities. The publications in 1932 of two books on education by his mother,
Catherine Stern, were halted shortly after Hitler came to power.
My father commented when he resolved to bequeath the books to this University: “I think my intention of moving these books from New York to my native
city also involved private gain. It was a means of combining filial piety with public
purpose. They might remind my children and their descendants of the lives of their
forbears, and they might learn from the disaster that befell so many victims of this
outburst of unprecedented barbarism with its pseudo-scientific veneer.”
Filial piety refers to respect for his parents. I believe he wanted to honor his
parents and instruct his children. His intention was to honor his parents’ memory,
their enjoyment of reading the classics, their belief in the love of learning and their
profound valuing of European culture. But he also wanted to have these books located in the city in which some of them had originated. The books have their own
history. In the same way the buildings of Breslau live on in Wrocław, symbolic of
the painful currents of history, so do these books form an important monument
to a past that must not be forgotten. He wanted not only his children but also all
Europeans – and no doubt Americans as well – to learn from the catastrophe of
unprecedented barbarism.
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Grażyna Piotrowicz
Dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego
Księgozbiór Profesora Sterna przekazany Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu
to ponad 3200 dzieł stanowiących piękny przykład warsztatu pracy wybitnego
historyka światowej sławy.
Fritz Stern, wrocławianin, potomek znanej w mieście rodziny, opuścił rodzinne miasto jako kilkunastoletni chłopiec w końcu lat trzydziestych. Przez całe
późniejsze życie nowojorczyk, naukowiec związany na stałe z Uniwersytetem
Columbia i jego rektor w latach. 80. – w ostatnim trzydziestoleciu odnowił kontakty z Wrocławiem. Wyrazem uznania dla naukowych dokonań Profesora Sterna
w dziedzinie badań nad historią Niemiec i Europy XX wieku stało się przyznanie
mu w roku 2002 doktoratu honoris causa w mieście jego urodzenia.
Dar Fritza Sterna – jego księgozbiór gromadzony przez kilkadziesiąt lat
(o czym świadczą daty nabycia poszczególnych książek skrupulatnie wpisywane
od lat 40.) – to bez wyjątku, jak powiedziałby Witkacy, książki „istotne”. Nie ma tu
miejsca na przypadek, nie ma tu odstępstw od wyrównanego, wysokiego poziomu
nabywanych lub przyjmowanych w darze od autorów publikacji.
Otrzymany przez naszą Bibliotekę zbiór to przede wszystkim warsztat historyka XX wieku, badacza dziejów najnowszych Niemiec, historii Żydów i genezy
nazizmu, autora dzieł głęboko osadzonych w historii kultury oraz w historii idei
i doktryn politycznych. Dominuje zdecydowanie historiografia, począwszy od klasyki (Leopold von Ranke, Heinrich Graetz, Alexander von Humboldt, Ernst Gombrich), przez nowszych historyków niemieckich (Ernst Nolte, Hans i Wolfgang
Mommsen) i bogato reprezentowanych historyków francuskich (Marc Bloch, Fernand Braudel, Pierre Chaunu), a skończywszy na najbliższej Sternowi – co zrozumiałe – głównie dwudziestowiecznej, anglojęzycznej filozofii historii i historiografii
(Arnold Toynbee, Hugh Trevor-Roper, Tony Judt, Ian Kershaw, Norman Davies,
Timothy Snyder). Historyków polskich (lub polskiego pochodzenia) reprezentują
w zbiorze Sterna między inymi: Piotr Wandycz, Jerzy Jedlicki, Oskar Halecki, Bronisław Geremek, Adam Zamoyski, Jan Tomasz Gross, a wreszcie Maciej Łagiewski.
Znaczącą część omawianego księgozbioru stanowi filozofia. Mało tu starożytności i epok sprzed wieku XIX. Dominują zaś wielkie nazwiska Niemców, Austriaków i Francuzów, od Alexisa de Tocqueville, Georga Wilhelma Friedricha Hegla
i Immanuela Kanta, przez Friedricha Nietzschego, Wilhelma Diltheya, Maxa Webera, Karla Jaspersa, Sigmunda Freuda, Ernsta Cassirera, Karla Mannheima i Karla
Poppera, aż po Ericha Fromma i Friedricha Augusta von Hayka. W bibliotece

Celebrating Fritz Stern’s Legacy in Wrocław

47

Fritza Sterna znalazło się również miejsce dla José Ortegi y Gasseta, a także dla klasyki refleksji filozoficznej nad fenomenem nazizmu reprezentowanej przez teksty
Victora Klemperera, Hanny Arendt i Dietricha Bonnhoeffera. Z polskich myślicieli
znajdujemy tu Leszka Kołakowskiego i Leopolda Infelda.
Licznie reprezentowana literatura piękna to przede wszystkim klasyka europejska XIX i XX wieku – niemieckojęzyczna (Heinrich von Kleist, Heinrich Heine,
Georg Christoph Lichtenberg, Theodor Fontane, Rainer Maria Rilke, Thomas Mann,
Hermann Hesse, Hermann Broch, Georg Trakl, Franz Kafka, Elias Canetti, wreszcie
pierwsze wydania Günthera Grassa), francuska (Michel de Montaigne, Guillaume
Apollinaire, André Malraux) i rosyjska (Michaił Bułhakow, Aleksandr Sołżenicyn, Josif
Brodski). Nasza Europa Środkowa też ma tu swoją reprezentację: Vaclava Havla, Milana
Kunderę, Czesława Miłosza, Adama Zagajewskiego, Jana Kotta, Andrzeja Szczypiorskiego, a nawet nieco już zapomnianych Wiesława Kielara i Czesława Ostańkowicza.
Odrębną, ciekawą częścią zbioru Profesora Sterna są książki autorstwa polityków i mężów stanu – Konrada Adenauera, Madeleine Albright, Willy’ego Brandta,
Henry’ego Kissingera, Angeli Merkel, Tadeusza Mazowieckiego i Adama Michnika.
Biblioteka Fritza Sterna to również (a może przede wszystkim) setki książek z dedykacjami autorów. Dominują tu oczywiście historycy, historycy idei
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i filozofowie; szczególnie obficie występują dedykacje Ralfa Dahrendorfa, jednego z najwybitniejszych myślicieli poprzedniego wieku, oraz profesora Columbii,
historyka Jacquesa Barzuna. Wśród słynnych postaci nauki dedykujących
Sternowi swoje prace wymienić wypada Isaiaha Berlina, Jürgena Habermasa
oraz Richarda Hofstadtera. Są tu też dedykacje znanego badacza ideologii nazizmu Eberharda Jäckela i popularnego również w Polsce historyka Timothy’ego
Gartona Asha.
Wśród autorów dedykacji znajdujemy także liczne nazwiska znanych polityków, między innymi Zbigniewa Brzezińskiego, Helmuta Schmidta, Richarda
Holbrooke’a, Hansa-Jochena Vogla, Egona Bahra i Strobe’a Talbotta. Kilka swoich
książek zadedykowała Profesorowi Sternowi znana w Polsce z działań na rzecz
porozumienia polsko-niemieckiego hrabina Marion von Dönhoff.
I na koniec, osobną, cenną kategorię tworzą książki rodziny Sternów pochodzące jeszcze z Wrocławia. Tomów takich jest niestety tylko kilka.
Już wstępne prace nad księgozbiorem Fritza Sterna ujawniły w większości
książek obecność notatek Profesora, umieszczanych często na wyklejkach, jak
również na luźnych kartkach. W miarę przeglądania i katalogowania rosła ilość
znalezisk. W postaci tych „wkładek” do książek nasza Biblioteka zyskała spory
i ciekawy zbiór rękopiśmiennych (lub maszynopisowych) materiałów związanych
z działalnością naukową, a także (w mniejszym stopniu) z życiem prywatnym Profesora. Poza notatkami są tu listy o charakterze prywatnym, dużo liczniejsze listy
od wydawców, księgarzy i antykwariuszy, mnogość rachunków za kupione książki
(często antykwaryczne), bilety wizytowe i – niestety bardzo nieliczne – fotografie
związane z rodziną wrocławianina Fritza Sterna.
Wszystkie dzieła w księgozbiorze Profesora Fritza Sterna zostały zgodnie
z jego wolą opatrzone pieczęcią „Dar Prof. Fritza Sterna” i tworzą wirtualnie
wydzielony i widoczny na witrynie katalogu komputerowego (OPAC’a) Biblioteki zbiór o nazwie „Kolekcja Prof. Fritza Sterna” liczący 3254 dzieła. Dzieła
przechowywane w tej kolekcji będą udostępniane prezencyjnie na miejscu, wyłącznie w obrębie Biblioteki; ze względu na wartość poszczególnych dzieł nie
można będzie ich wypożyczyć na zewnątrz (do domu). Informacja o autografach, notatkach i adnotacjach występujących w danych tomach zawarta została
w rekordach egzemplarza i widoczna jest dla użytkownika z poziomu katalogu
komputerowego Biblioteki.
Kolekcja luźnych materiałów rękopiśmiennych i maszynopisowych, kart, zdjęć
oraz listów przechowywana będzie w Oddziale Rękopisów, widoczna poprzez OPAC
w „Kolekcji Prof. Fritza Sterna” i udostępniana w Czytelni Zbiorów Specjalnych.
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Otrzymany dar nie tylko pozawala na pełniejszy wgląd w zainteresowania
Prof. Fritza Sterna, ale niewątpliwie przyczynia się także do wzbogacenia zbiorów
Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, które służą nie tylko środowisku akademickiemu Wrocławia, ale też mieszkańcom miasta i całego regionu.

Grażyna Piotrowicz
Director of the Wrocław University Library
Professor Stern’s collection of books gifted to the Wrocław University Library includes over 3200 volumes which provide an exquisite insight into how the eminent,
world-renowned historian thought, worked and pursued his research.
A son to the city’s well-established family, Breslau-born Fritz Stern left his
hometown as a teenager in the late 1930s. A New Yorker for the rest of his life, he
was affiliated with Columbia University, where he served as Provost in the 1980s.
In the last thirty years of his life, he renewed his ties with his native Wrocław.
In recognition of his outstanding scholarship on the history of Germany and Europe in the 20th century, the University of Wrocław, his birthplace, awarded him
an honorary doctorate in 2002.
All the books that Fritz Stern had been collecting over decades (with their acquisition dates meticulously documented since the 1940s) and donated to the University
Library are, without exception, what Witkacy would have called “relevant” books.
There is no randomness in the collection, and none of the volumes falls short of the
evenly high standard of the publications he bought or was given by their authors.
The collection of books that our Library has received represents first of all the
resources that usefully furthered the work of the historian of the 20th century, the
researcher of Germany’s recent past, Jewish history and the genesis of Nazism as
well as the author of studies deeply rooted in the history of culture, ideas and political doctrines. By far, most of these books are historical studies, ranging from the
classics of the genre (Leopold von Ranke, Heinrich Graetz, Alexander von Humboldt and Ernst Gombrich) to more recent German historians (Ernst Nolte, Hans
and Wolfgang Mommsen) and numerous French history scholars (Marc Bloch,
Fernand Braudel and Pierre Chaunu), to, finally, British and American, mainly
20th-century historiographers and philosophers of history, with whom Stern understandably felt the greatest kinship (Arnold Toynbee, Hugh Trevor-Roper, Tony

50

Święto dziedzictwa Fritza Sterna we Wrocławiu

Judt, Ian Kershaw, Norman Davies and Timothy Snyder). The Polish historians (or
historians of Polish origin) to be found in Stern’s collection are, for example, Piotr
Wandycz, Jerzy Jedlicki, Oskar Halecki, Bronisław Geremek, Adam Zamoyski, Jan
Tomasz Gross and Maciej Łagiewski.
Philosophy accounts for a substantial part of the collection. While philosophers of antiquity and other pre-19th-century epochs are not plentiful, there
is a profusion of grand German, Austrian and French thinkers, from Alexis de
Tocqueville, Georg Wilhelm Friedrich Hegel and Immanuel Kant, to Friedrich
Nietzsche, Wilhelm Dilthey, Max Weber, Karl Jaspers, Sigmund Freud, Ernst
Cassirer, Karl Mannheim and Karl Popper, to Erich Fromm and Friedrich August von Hayek. With the works of José Ortega y Gasset, Spanish thought also
features in the collection. Many volumes are classic philosophical examinations
of Nazism, including texts by Victor Klemperer, Hannah Arendt and Dietrich
Bonnhoeffer. Leszek Kołakowski and Leopold Infeld are the Polish thinkers in
Stern’s library.
The collection includes an abundance of literature, first and foremost European classics of the 19th and 20th centuries – German and Austrian (Heinrich von
Kleist, Heinrich Heine, Georg Christoph Lichtenberg, Theodor Fontane, Rainer Maria Rilke, Thomas Mann, Hermann Hesse, Hermann Broch, Georg Trakl,
Franz Kafka, Elias Canetti and, notably, the first editions of Günther Grass), French
(Michel de Montaigne, Guillaume Apollinaire and André Malraux) and Russian
(Mikhail Bulgakov, Aleksandr Solzhenitsyn and Joseph Brodsky). There is also
a varied group of Central European authors, both renowned – such as Vaclav
Havel, Milan Kundera, Czesław Miłosz, Adam Zagajewski, Jan Kott and Andrzej
Szczypiorski – and even slightly forgotten ones, e.g. Wiesław Kielar and Czesław
Ostańkowicz.
A distinct and interesting portion of Professor Stern’s library is made up of
books authored by politicians and statesmen, e.g. Konrad Adenauer, Madeleine
Albright, Willy Brandt, Henry Kissinger, Angela Merkel, Tadeusz Mazowiecki and
Adam Michnik.
Importantly, hundreds of books in Fritz Stern’s collection contain the authors’
dedications. Expectedly, most of these dedications came from historians, historians
of ideas and philosophers. Especially opulent among them are dedications from
Ralf Dahrendorf, one of the most eminent thinkers of the 20th century, and from
Jacques Barzun, Professor of History at Columbia.
Notable among the famous scholars and thinkers who dedicated their works
to Stern are Isaiah Berlin, Jürgen Habermas and Richard Hofstadter. There are also
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dedications from Eberhard Jäckel, a recognised researcher of Nazi ideology, and
from Timothy Garton Ash, a historian popular also in Poland.
There are also many dedications from well-known politicians, e.g. Zbigniew
Brzeziński, Helmut Schmidt, Richard Holbrooke, Hans-Jochen Vogel, Egon Bahr
and Strobe Talbott. A number of books were dedicated to Professor Stern by Countess Marion von Dönhoff, whose efforts for the Polish-German reconciliation have
been appreciated in Poland.
Last but not least, a valuable group within the Stern family’s library is comprised of their Breslau books. Unfortunately, only a handful of them have survived.
A preliminary examination of Professor Stern’s collection already revealed that
a majority of the books contained his notes, often put down in endpapers or on
separate sheets. As the surveying and the cataloguing went on, more and more of
such items were found. As a result, with these “inserts” in Professor Stern’s books,
our Library has acquired a sizeable and interesting body of handwritten (or typed)
materials linked to his scholarly pursuits and, albeit in a lesser degree, to his private
life. Besides notes, there are also private letters, far more numerous letters to booksellers and antiquarian book dealers, multiple receipts for the purchased (often
antiquarian) books, business cards and, unfortunately only few, photos associated
with the family of Breslau-born Fritz Stern.
In compliance with Professor Fritz Stern’s wish, all his books have been
stamped with a “Dar Prof. Fritza Sterna” (“Donated by Prof. Fritz Stern”) sign and
form a distinct set of 3254 items labelled “Kolekcja Prof. Fritza Sterna” (“The Prof.
Fritz Stern Collection”), which is immediately visible in the Library’s online catalogue (OPAC). The collection will be held in closed access, and because the books
are very precious, users will be able to consult them on request at the Library’s
reading room only, without checking them out (to take home). The information
about signatures, notes and annotations in respective volumes has been included
in their records and is displayed for the users in the Library’s online catalogue.
The collection of unbound handwritten materials, typed and handwritten sheets,
photos and letters will be stored at the Manuscript Department, visible through
the OPAC in “The Prof. Fritz Stern Collection” and made accessible at the Special
Collections Reading Room.
The books donated by Professor Fritz Stern offer a comprehensive insight into
his interests and valuably augment the resources of the Wrocław University Library,
which are used both by Wrocław-based academics as well as by the residents of
the city and the entire region.
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Fred Stern

O ISTOTNOŚCI ZADAWANIA PYTAŃ –
RODZINA STERNÓW WE WROCŁAWIU
Jestem bardzo wdzięczny władzom miasta Wrocławia i Rektorowi Uniwersytetu
Wrocławskiego profesorowi Adamowi Jezierskiemu za zaproszenie na uroczystość
przekazania księgozbioru podarowanego przez mojego ojca Bibliotece Uniwersytetu Wrocławskiego. Chciałbym również podziękować pani Agacie Ganiebnej
za zorganizowanie tej uroczystości oraz profesor Hanie Červinkovej za pomoc
w sprowadzeniu księgozbioru do Wrocławia. Mój ojciec zmarł nieco ponad dwa
lata temu, zatem dzisiejsze wydarzenie jest dla mnie tym ważniejsze, że pozwala
mi oddać mu hołd pośród żałoby po nim. Chciałbym dziś uhonorować pedagogiczną działalność Catherine Stern, matki mojego ojca, oraz uczcić jego pamięć
i przekonania.
Zacznę od anegdoty o Bismarcku, którą często opowiadał mój ojciec. Otóż
Bismarck rozchorował się i poszukiwał doktora. Przychodzili doń różni lekarze, badali go i przedstawiali mu swoje diagnozy. Aż pewnego dnia zjawił się u niego młody lekarz, który zaczął drobiazgowo go wypytywać. Obruszony Bismarck fuknął:
„Lekarze nie są od zadawania mi pytań”. Na to młodzieniec odparł: „W takim
razie proponuję, żeby znalazł pan sobie weterynarza; ci nigdy pacjentów o nic nie
pytają...” Tego właśnie rezolutnego medyka Bismarck wybrał na swojego lekarza.
Opowiadam tę historyjkę na wstępie, ponieważ lubował się w niej mój ojciec,
a także dlatego, że pokazuje ona, jak istotne dla wszelkich wzajemnie korzystnych
relacji ludzkich i społecznych są umiejętność zadawania pytań i możliwość swobodnego ich zadawania. Powinienem również dodać, że mój ojciec był historykiem i poświęcił szesnaście lat badaniu związków Bismarcka z jego żydowskim
bankierem, czego owocem jest książka Złoto i żelazo (Gold and Iron).
Młody lekarz się nie ugiął. Zasadniczo rzecz biorąc, powiedział on Bismarckowi: „Jeśli mam dobrze panu służyć jako lekarz, musi pan uznać moją fachowość
i autorytet”. Świadomość, jak ważne jest obstawanie przy prawie do zadawania pytań, oraz zdolność zadawania ich w poczuciu pewności siebie i z krztyną
humoru to cechy niezbędne dla demokratycznego obywatelstwa. Obywatel musi
mieć prawo zadawać pytania, tak jak dziecko zadaje pytania rodzicom. Władza zaś musi uprawomocniać się poddając się takiemu zapytywaniu – stając
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w obliczu „Dlaczego?”. Zadawanie pytań wymaga śmiałości, bez względu na to,
czy stawia się je komuś, kto przewyższa nas prestiżem, czy też samemu sobie.
Jednocześnie zaś środowisko, które sprzyja zadawaniu pytań, to środowisko,
w którym władza wykazuje cierpliwość, nie okopuje się na pozycji obronnej,
a otwiera się na nowe perspektywy.
Chciałbym opowiedzieć, jak ważne było zadawanie pytań w rodzinie Sternów
oraz, jak podejrzewam, w kręgu ich przyjaciół i współpracowników w Breslau,
mieście przepojonym klimatem zaufania, współpracy i dociekania, który przyczyniał się do rozkwitu nauki, medycyny i edukacji. Mój ojciec napisał: „Zapytywanie powinno rozpoczynać się w kręgu rodzinnym, od podsycania w dzieciach
ciekawości, a następnie powinno przenosić się na środowisko pracy i kulminować
w życiu politycznym” (Stern, 1999, s. 12).
Co było zatem takiego szczególnego w rodzinie mojego ojca, że przez całe
życie tak żarliwie wierzył on w istotność pytań? Myślę, że miało to związek z zamiłowaniem, jakie jego rodzice żywili do pytań; myślę, że miało to związek z nawykiem kwestionowania, którego nie przytępiła nawet głęboka atencja wobec tradycji
w mieście, które do roku 1933 w dużej mierze wyznawało szacunek i tolerancję. Rodziców mojego ojca cechowały zawodowe predyspozycje do zadawania pytań. Jego
ojciec przerobił książkę, którą dziadek Fritza, Richard Stern, napisał o urazowej
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etiologii chorób wewnętrznych. Richard Stern był biegłym sądowym, orzekającym,
czy dany uraz mógł doprowadzić do choroby i śmierci.
Nie tylko system sądowniczy gotowy był rozważać pytania w służbie sprawiedliwości. Moja babka, Catherine Stern, z domu Käthe Brieger, opisuje dwa
wydarzenia dobitnie ukazujące, że władzę sprawowano z poszanowaniem innych.
Jeden z opisywanych przypadków dotyczy Käthe i jej brata, którzy jako małe dzieci oszczędzali na zakup koziołka. Pewnego razu koziołek zerwał się z postronka
i spustoszył ogród sąsiada. Sąsiad wezwał policjanta, który orzekł, że koziołka nie
można trzymać w nieskanalizowanej szopie, ale też w odpowiedzi na płaczliwe
pytania dzieci jednoznacznie stwierdził, że żadne prawo nie zabrania im przyprowadzania koziołka przez Königsplatz z właściwie wyposażonej obory i bawienia
się z nim w ciągu dnia. Dzieci robiły to codziennie przez całkiem długi czas. Inne
wydarzenie świadczące o życzliwości władzy w tamtym okresie miało miejsce, gdy
moja dwudziestokilkuletnia wówczas babcia pracowała nad doktoratem z fizyki na
Universität Breslau. Jeden z profesorów wysłał ją, aby niezwłocznie nabyła żarówkę
potrzebną do przeprowadzenia jakiegoś eksperymentu. Ponieważ babcia nie miała

Zdjęcie zrobione po domowym przedstawieniu; babcia Käthe siedzi w środku, otoczona dziećmi,
a Käthe stoi tuż obok niej, po jej lewej ręce. (Archiwum Freda Sterna i Katherine Stern Brennan)
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przy sobie wystarczającej kwoty, zatrzymała się przy urzędzie burmistrza, aby pożyczyć tam konieczną sumę. Pożyczkę uzyskała bezzwłocznie.
Rodzice Käthe stworzyli serdeczny dom i ciągle inspirowali swoje dzieci, zachęcając je do urządzania przedstawień teatralnych, na przykład Cyrano de Bergeraca. Na zdjęciu na poprzedniej stronie widnieją dzieci, które wystawiły spektakl
w ramach obchodów siedemdziesiątych urodzin babci Käthe.
Jako doktor, ojciec Käthe niewątpliwie bywał deprymującą postacią. W swoich
nieopublikowanych pamiętnikach Käthe pisze: „Gdy pielęgniarki, z którymi pracował mój ojciec, zostały wezwane na front wojenny w roku 1914, ojciec uczynił mnie
swoją asystentką-instrumentariuszką przy operacjach. Moja poprzedniczka, wielce
mi współczując, robiła co w jej mocy, aby przygotować mnie do tego zadania.
Przeprowadzano pewne poważne operacje i musiałam nauczyć się, które narzędzia
dezynfekować. Ostrzegła mnie ona, że gdy mojemu ojcu podawano niewłaściwe
narzędzia, zwykł rzucać je na podłogę, więc będę musiała bardzo na to uważać…
Z wielką przyjemnością zauważyłam, że ojciec zaczął na mnie polegać, co dało mi
wspaniałe poczucie satysfakcji”. Käthe miała wtedy dwadzieścia lat.

Pośrodku dr Oskar Brieger, ojciec Käthe. Z brzegu po prawej stronie stoi Käthe, a z brzegu
po lewej Lotte Stern, siostra przyszłego męża Käthe. Lotte, której nie udało się uciec przed
Holocaustem, zginęła w Auschwitz. Dr Oskar Brieger zmarł 21 października 1914 r., kilka
miesięcy po zrobieniu tego zdjęcia. (Archiwum Freda Sterna i Katherine Stern Brennan)
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Wojenne niedostatki zmusiły Käthe do podjęcia przez jakiś czas pracy w liceum, wkrótce jednak powróciła na Universität Breslau, aby dokończyć swój doktorat z fizyki. Doktorat ten obroniła w roku 1918, ale niedługo potem jej zainteresowanie fizyką osłabło. W roku 1919 poślubiła Rudolfa Sterna, a gdy przeniosła się
z nim do Berlina w połowie lat 20. XX wieku, zaangażowała się aktywnie w kwestie
edukacji, uzyskała certyfikat metody Montessori i otworzyła w Berlinie własne
przedszkole. W późniejszych latach, po powrocie do Breslau założyła również
placówkę oferującą specjalne popołudniowe zajęcia dla dzieci, którą nazwała Kinderklub (Świetlica).
Käthe z gorliwością i zamiłowaniem opracowywała materiały służące rozwijaniu zmysłów dzieci i pobudzaniu ich umysłów do zadawania pytań, z których
wyłaniały się nowe postrzeżenia i spontaniczne rozwiązania. Poniższe zdjęcia ukazują dzieci uczęszczające do Kinderklub, które pracują z pomocami obmyślonymi
przez Käthe w celu kształcenia dzieci i wyostrzania ich percepcji dotykowej.
Moja babka przybyła do USA w październiku 1938 roku wraz z rodziną
i sześćdziesięcioma grami edukacyjnymi. Niestrudzenie zgłębiała, jak się uczą
dzieci, i opracowywała kolejne gry wspomagające nauczanie arytmetyki w oparciu
o odkrycia i spostrzeżenia. Zaczęła też używać zawodowego nazwiska dr Catherine

Zajęcia dla dzieci w Kinderklub założonym przez Käthe Stern w Breslau.
(Archiwum Freda Sterna i Katherine Stern Brennan)
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Stern w miejsce dawnej Käthe. Niespełna rok po przyjeździe do Stanów złożyła
wniosek o opatentowanie przyrządu do nauczania matematyki i patent ten uzyskała.
W roku 1939 Catherine Stern pokazała swoje manipulacyjne zabawki dydaktyczne do nauki arytmetyki Maxowi Wertheimerowi, jednemu z trzech twórców
psychologii postaci (Gestalt). Prezentacja wywarła wielkie wrażenie na Wertheimerze, który zaproponował jej, aby została jego asystentką naukową, uczęszczała na
jego wykłady i napisała książkę omawiającą swoją metodę przez pryzmat psychologii postaci. Catherine Stern książkę tę napisała. Tom zatytułowany Children
Discover Arithmetic (Dzieci odkrywają arytmetykę), zadedykowany Maxowi Wertheimerowi, ukazał się ostatecznie w roku 1949.
Jedna z ważnych koncepcji, które Wertheimer przedstawia w swoim dziele
Produktywne myślenie, głosi, że każda niekompletność w Gestalt niepokoi umysł.
Wyobraźmy sobie koło, w którym brakuje małego wycinka. Umysł pragnie, aby
koło było kompletną całością. Pamiętam, jak moja babka podała mi następujący przykład: gdy niezwykle uzdolniony muzycznie chłopiec – być może mówiła
o Mozarcie – chciał obudzić ojca z drzemki, grał akord pomijając w nim jedną
nutę. Jego ojciec natychmiast się zrywał, aby podejść do fortepianu i zagrać nutę
dopełniającą akord.

Käthe Stern zachęca swojego syna Fritza do ułożenia ciężarków według wagi.
(Archiwum Freda Sterna i Katherine Stern Brennan)
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Pytanie to podobne wyzwanie dla umysłu; oznacza dostrzeżenie czegoś, co
domaga się rozwiązania lub odpowiedzi. Idea ta stanowiła trzon metody opracowanej przez moją babkę. Jej materiały wywołują pytania w umyśle dziecka. Myślę,
że i ona i Wertheimer uważali, iż stawiając dziecko w obliczu sytuacji wołających
o uzupełnienie, wzbudzają w jego umyśle pytania, które skłaniają je do odkrywania
znaczących powiazań i czynienia postrzeżeń dotyczących matematycznych pojęć.
Mój ojciec miał to szczęście, że obdarzony został matką, której podejście krzewiło w dzieciach wiarę we własny umysł oraz poczucie wewnętrznego autorytetu
wywodzące się z własnych obserwacji i odkryć. Wróćmy do anegdoty o lekarzu
Bismarcka: jestem przekonany, że zadziorny rezon, który mój ojciec tak podziwiał
w tej postaci, cechował również jego samego, a rodzice nie starali się go stłumić.
Wspomina on, jak zaczął chodzić do przedszkola prowadzonego przez swoja matkę, gdzie ważną częścią programu dnia był okres absolutnej ciszy, kiedy to dzieci
miały wsłuchiwać się w odgłosy dochodzące z zewnątrz: „Gdy grupie powiedziano
‘A teraz cisza’, trzasnąłem podobno pięścią i powiedziałem ‘Nein’. Na mojej rodzinie
ten chwilowy bunt wywarł duże wrażenie, jak przypuszczam dlatego, że był on adekwatny do sytuacji i rzadki” (Stern, 2006, s. 73.) Cóż, może wcale nie aż tak rzadki.
Gdy Fritz miał cztery czy pięć lat, ojciec skarcił go przy stole podczas obiadu.
Mały Fritz wstał i bez słowa wyszedł do pokoju obok. Ku swemu wielkiemu zaskoczeniu jego rodzice usłyszeli, jak podchodzi do telefonu, podnosi słuchawkę,
wykręca numer i mówi: „Tu Fritz. Czy rozmawiam z zoo? … Tak, poproszę z panem
Lwem. Dzień dobry, panie Lwie, czy mógłby pan natychmiast tu przyjechać i pożreć
mojego tatę?” Bardzo pewny i zadowolony z siebie Fritz wrócił spokojnie do pokoju,
gdzie jego rodzice i siostra siedzieli w stanie, jak to opisuje, „białej gorączki”.
Ale mój ojciec miał też na tyle rozsądku, żeby nie zawsze kwestionować władzę. Kiedyś został zatrzymany przez Gestapo za jazdę na rowerze po chodniku.
Oficer zagroził, że następnego dnia zaaresztuje go w szkole. Mój ojciec był tak
przerażony, że przez kilka dni nie wychodził z domu.
Szkoła była dla niego koszmarem. Był jednym z piętnastu żydowskich uczniów
i często napastowały go aryjskie dzieci. Nie chciał im tego puszczać tego płazem.
Wspomina też, że jeden z nauczycieli ciągle się w niego wpatrywał, a gdy raz stwierdził: „Wszystkich Żydów trzeba by zamknąć w obozach koncentracyjnych, a jeszcze
lepiej rzucić na pożarcie głodnym lwom”, cała klasa zaniosła się jazgotliwym śmiechem. Swojego ostatniego dnia w szkole, już po wyjeździe wszystkich pozostałych
żydowskich uczniów, mój ojciec został wezwany do gabinetu dyrektora. Dyrektor
zwrócił się do niego tymi słowami: „Mam nadzieję, że wiesz, że starałem się ułatwić
ci tutaj życie”. Mój ojciec odparł: „Jakoś tego nie zauważyłem”. Niewątpliwie jego
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ocena sytuacji była trafna, a dyrektor okazał się na tyle przyzwoity, że nie rozsierdził
się i nie doniósł na niego nazistowskim władzom.
Koncepcja, że niepokój umysłowy jest rodzajem pytania, skłania mnie do
zastanowienia, jak bezpieczne dzieciństwo mojego ojca obdarzonego pewnymi
siebie rodzicami, rozmiłowanymi w pytaniach, tolerancyjnymi i podsycającymi
ciekawość swoich dzieci, przygotowało go do zmagania się z wstrząsem, którym dla
jego umysłu musiał być nazizm i prześladowania ludności niearyjskiej. W umyśle
wykiełkowało mu pytanie, które nadało kierunek jego karierze. We wstępie do
swych pamiętników, mój ojciec pisze: „…wprawdzie tylko pięć lat przyszło mi
mieszkać w Niemczech pod panowaniem narodowego socjalizmu, to jednak ten
krótki okres wystarczył, abym postawił sobie pytanie, na które szukałem odpowiedzi przez cały okres mojej późniejszej działalności akademickiej. Dlaczego i jak
właśnie w Niemczech zrealizowała się uniwersalna ludzka skłonność do czynienia
zła?” (Stern, 2008, s. 8).
Pozwolę sobie zakończyć te rozważania nad istotnością zadawania pytań, przytaczając pogląd mojego ojca w tej kwestii. Odbierając w roku 1999 Pokojową Nagrodę Księgarzy Niemieckich wygłosił on poruszającą przemowę. Oto jej fragment:
Auschwitz nieodwołalnie pozostanie już na zawsze miejscem niemieckiego
okrucieństwa i niewyobrażalnego zła. W swej książce Czy to jest człowiek,
która kreśli nieodparty i najgłębiej poruszający, w moim odczuciu, obraz
ostrzegający, że to, co stało się raz, może wydarzyć się ponownie w przyszłości, Primo Levi wspomina swój pierwszy dzień w Auschwitz, który jawi
mi się jako przestroga dla każdej epoki. Levi tak pisze o okrutnej podróży
bydlęcym wagonem i nękającym go pragnieniu: „…dręczony pragnieniem,
zobaczyłem za oknem piękny sopel lodu, który łatwo można było dosięgnąć
ręką; otworzyłem okno i oderwałem sopel, lecz w tej chwili zbliżył się jakiś
wielki i gruby Niemiec krążący właśnie pod oknem i wyrwał mi go brutalnie.
– Warum? – spytałem go moją nędzną niemczyzną. – Hier ist kein warum
(tu nie ma żadnych dlaczego), odpowiedział i popchnął mnie silnie do wewnątrz”1. (Stern, 1999, ss. 11-12)

Mój ojciec kontynuuje: „Stwierdzenie ‘Tu nie ma żadnych dlaczego’ niesie
pogardę dla człowieczeństwa, słowne unicestwienie. ‘Dlaczego?’ to egzystencjalne
pytanie, które każdy człowiek zadaje swemu Bogu lub swemu losowi. Jeśli zakazuje
Cytat z P. Leviego za Primo Levi, Czy to jest człowiek, tłum. Halszka Wiśniowska,
Wydawnictwo Literackie, 2008, s. 34. (przyp. tłum.)
1
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się tego pytania i odmawia odpowiedzi na nie, osoba, która je zadaje, otrzymuje
świadectwo nieistnienia i ogołocona zostaje z wszelkich praw” (Ibidem, s. 12).
Następnie mój ojciec stwierdza: „Moim zdaniem, wyzucie człowieka z prawa pytania ‘Dlaczego’ to fundamentalny wyraz totalitaryzmu. W takiej odmowie
ujawnia się najgłębsza istota tego systemu: negacja cywilizacji zachodniej. Ludzie
poddani zostają absolutnemu despotyzmowi. Owo ‘Dlaczego’ to nie tylko egzystencjalne pytanie, ale także podstawa każdego systemu prawnego. Stoi ono u źródeł
myślenia i jest kołem zamachowym nauki i owocnej debaty” (Ibidem, s. 12).

Fritz Stern w roku 1996. (Zdjęcie: Katherine Stern Brennan)
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I dodaje: „Zapytywanie powinno rozpoczynać się w kręgu rodzinnym, od
podsycania w dzieciach ciekawości, a następnie powinno przenosić się na środowisko pracy i kulminować w życiu politycznym. Ale w tym właśnie zakresie nasze
kraje demokratyczne wykazują znaczące niedociągnięcia” (Ibidem, s. 12).
Mam nadzieję, że w tym krótkim szkicu naświetliłem nieco szacunek, który
mój ojciec i babka żywili dla pytań – szacunek, do którego zachęca mój ojciec,
wzywając nas wszystkich do aktywnego wypełniania naszych obywatelskich powinności i umacniania demokracji, w której żyjemy.
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Fred Stern

THE IMPORTANCE OF QUESTIONS:
THE STERNS IN BRESLAU
I am very grateful to the City of Wrocław and the Rector of the University of
Wrocław, Professor Adam Jezierski, for inviting me to the occasion of honoring
my father’s gift of his library to the University of Wrocław. I also want to thank
Agata Ganiebna for organizing this event and Professor Hana Červinková for
her help in bringing the books to Wrocław. My father died a little more than
two years ago, and so this is also meaningful as I both celebrate and mourn him.
I am here today to honor the pedagogic contributions of Catherine Stern, my
father’s mother, and to honor my father’s memory and his convictions.
I want to begin with a story my father enjoyed recounting about Bismarck.
Bismarck was ill and in search of a doctor. Several came, examined him, and
gave their opinion. Then a young doctor came and began by asking Bismarck
a lot of questions. Bismarck indignantly responded: “My doctors don’t ask me
questions.” To which the doctor replied: “In that case, I suggest you find yourself
a veterinarian; they don’t ask their patients questions...” Bismarck settled on this
intrepid doctor as his physician.
I chose this story as a place of departure because my father loved it, and
because it underlines the indispensable role that the ability and freedom to
ask questions must play in every mutually beneficial relationship and humane
society. I should also add that my father was a historian and spent 16 years
researching the relationship of Bismarck to his Jewish banker, which he turned
into the book Gold and Iron.
The doctor stood his ground. In essence, this doctor was saying to Bismarck:
“If I am going to be able to function as your doctor, I need your acceptance of
my expertise and authority.” This recognition of the importance of being able to
assert your right to ask questions and the ability to do so with self-confidence
and a touch of humor are all necessary qualities of democratic citizenship.
A citizen has to have the right to ask questions, as does a child of his parents.
Authority has to legitimize itself by being subjected to “why?” Asking questions
takes audacity, whether you are asking them of someone more prestigious than
yourself or even of yourself. Likewise, an environment that fosters questions is
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one in which those in authority have patience, a non-defensive attitude, and an
openness to receiving new perspectives.
I want to share how questions were important in the Stern family and,
I suspect, in the circle of their friends and colleagues in Breslau, characterized by
the atmosphere of trust, cooperation, and inquiry that contributed to advances
in science, medicine, and education. My father wrote that “questioning should
begin within the family, with encouraging children to be curious; it should be
continued at work and culminate in political life” (Stern, 1999: 12)
So, what was it about his family that encouraged my father to become such
a fervent believer in questions? I think it had to do with his parents’ devotion to
questions, and I think it had to do with a habit of questioning, even in the midst
of a reverence for tradition, in a city that was for the most part respectful and
tolerant prior to 1933. Both my father’s parents had a professional predisposition to ask questions. Fritz’s father rewrote the book that Fritz’s grandfather had
written on the traumatic origins of internal diseases. His grandfather, Richard
Stern, became an expert witness in court cases, where he was asked to establish
whether a given trauma could have caused a subsequent disease or death.
The judicial system was open to pondering questions in the service of fairness, but this receptiveness did not stop there. My grandmother, Catherine
Stern, nee Käthe Brieger, writes of two incidents that make it evident that authority was exercised in a respectful manner. In one instance, Käthe and her
brother, both of them young children, saved up money to buy a goat. The goat
escaped and ate up the neighbor’s garden. The neighbor called a policeman,
who upheld the law that the goat was not allowed to inhabit a barn with an
inadequate sewage system, but also – responding to the questioning tears of
the children – made it clear that there was no law that prevented the children
from bringing the goat each day across the Konigsplatz from a proper stable to
spend the day with them. This they did every day for quite some time. Another
instance that testifies to the benign authority at the time was one that occurred
when my grandmother in her early 20’s was a doctoral student at the University
of Breslau, studying physics. She was asked by a professor to quickly purchase
a light bulb for an experiment. Having insufficient money, she stopped by the
mayor’s office to borrow some money, which was promptly lent to her.
At home, Käthe’s parents were warm and inspirational, encouraging children to put on plays, including Cyrano de Bergerac. Here is a photo of the
children who staged a play as part of the celebration of Käthe’s grandmother’s
70th birthday.
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In the photo, you see Käthe’s grandmother in the center with the children after the play. Käthe is
on her grandmother’s immediate left. (Fred Stern and Katherine Stern Brennan’s archive)

As a doctor, it was clear that Käthe’s father could be intimidating. In her unpublished memoir, Käthe writes: “When the nurses that my father relied on were
called to the war front in 1914, my father selected me as his nurse-assistant in the
operation room. My predecessor, who pitied me greatly, tried her best to prepare
me for the job. There were some major operations, and I learned which instruments
to disinfect. She warned me that my father threw the wrong instrument on the
floor if it was offered to him, so that I had to be careful. … I saw with the greatest
pleasure that my father started to rely on me, which gave me a wonderful feeling
of satisfaction.” She was twenty years old at the time.
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Dr. Oskar Brieger, Käthe’s father, is in the middle of the photograph. On the far right is Käthe
herself, and on the far left is Lotte Stern, the sister of Käthe’s future husband. Lotte did not
escape the Holocaust and died in Auschwitz. Dr. Oskar Brieger died on October 21, 1914,
a few months after this photo was taken. (Fred Stern and Katherine Stern Brennan’s archive)

After teaching briefly in a high school due to wartime shortages, Käthe returned to finish her doctorate in Physics at the University of Breslau. She received
her doctorate in 1918. Subsequently, her interest in physics waned. She married
Rudolf Stern in 1919, and when she accompanied him to Berlin in the mid-1920’s,
she shifted her concern to education, becoming certified as a Montessori teacher,
and started her own kindergarten in Berlin. Later, when she returned to Breslau,
she set up an afternoon program called Kinderklub.
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Children’s activities in Käthe Stern’s Kinderklub in Breslau.
(Fred Stern and Katherine Stern Brennan’s archive)

Käthe loved developing materials that helped the development of children’s senses and invited their minds to generate questions which led to insights
and spontaneous solutions. The pictures on these pages show children in her
Kinderklub, working with some of the materials Käthe developed to educate
children and increase their tactile perceptions.
My grandmother came to the United States in October 1938, with her family
and sixty educational games. She adamantly continued pursuing her exploration
of how children learn and developed more games and a way of teaching arithmetic
through insight. Henceforth, she referred to herself professionally as Dr. Catherine
Stern, no longer Käthe. Less than a year after she had arrived, she applied for and
got a patent for a mathematical teaching device.
In 1939, Catherine Stern showed her arithmetic manipulatives to Max
Wertheimer. Dr. Wertheimer was one of the three founders of Gestalt Psychology. He was much impressed and invited her to become his research assistant, to
attend his lectures, and to write a book about her method using the lens of Gestalt
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Käthe Stern inviting her son Fritz to arrange weights in ascending order.
(Fred Stern and Katherine Stern Brennan’s archive)

Psychology. She wrote and eventually published that book in 1949. It was entitled
Children Discover Arithmetic and dedicated to Max Wertheimer.
One of the important concepts that Wertheimer discusses in his book Productive Thinking is the idea that a gestalt that is incomplete disturbs the mind.
Imagine a circle with a small segment missing. The mind wants the circle to
be completed as a whole. I recall my grandmother giving the following as an
example: when a musical prodigy – it may have been Mozart – wanted his father to wake from a nap, he would play all but one note of a chord. His father
would feel compelled to interrupt his nap, go to the piano, and play the note
that completed the chord.
A question is a disturbance of the mind; it is the perception of something that calls out for a resolution or an answer. This was central to my
grandmother’s method. The materials evoke a question in the child’s mind.
I think that she and Wertheimer believed that by presenting situations that
begged to be completed, they were evoking questions in the child’s mind that
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invited the child to discover meaningful relationships and gain insight into
mathematical concepts.
My father was the happy recipient of a mother whose approach encouraged
all children to develop confidence in their own minds, a sense of inner authority
derived from their own observations and insights. Let us return to the story of
Bismarck’s doctor: I do believe the rebellious, self-confident spirit that my father
admired in Bismarck’s doctor was a trait in himself that his parents did not squash.
He describes attending his mother’s kindergarten, where an important part of the
curriculum was absolute quiet during which the children were asked to attend to
the sounds outside the room: “When the group was told ‘All quiet,’ I was said to
have slammed my fist down and said, ‘Nein.’ The family made much of this brief
moment of defiance, I suppose because it was timely and rare” (Stern, 2006: 73).
Maybe it was not so rare.
When Fritz was around 4 or 5 years old, his father scolded him at the dinner
table. Little Fritz simply got up, left without a word, and went to the next room. To
their great surprise, his parents heard him go to the phone, lift the receiver, dial
some numbers, and start talking: “This is Fritz. Yes, is this the Zoo? … Yes, I want
to speak to Mr. Lion. Hello, Mr. Lion, could you please come over at once and
eat my dad?” Very sure and satisfied with himself he walked calmly back to the
next room where his parents and his sister were, by his description, “having a fit.”
But my father also had the good sense not always to question authority. He
was once stopped by the Gestapo for riding his bicycle on the sidewalk. The officer
threatened to arrest him at school the following day. Frightened, my father stayed
home for several days.
School was a miserable experience for him. He was one of fifteen Jews and was
often beaten by several of the Aryan children. He took pride in fighting back. He
recalls one teacher constantly looking at him and saying once: “All Jews should be
thrown into a concentration camp or even better thrown together with a couple
of hungry lions.” He remembers the whole class bursting out into shrill laughter.
Finally, on his last day of school, after the other 14 Jews had already departed, the
principal invited him to his office and said: “I hope you know that I tried to make
your life a little easier while you were here.” My father retorted: “I didn’t notice.”
No doubt he read the situation accurately; the principal was decent enough not to
lose his temper and report him to the Nazi officials.
The idea that a disturbance of the mind is a sort of question leads me to
thinking how my father’s secure beginning, with confident parents, interested in
questions, tolerant and encouraging of their children’s curiosity, led to my father
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being able to deal with the severe disturbance of his mind that came with the rise
of the Nazis and the subsequent persecution of non-Aryans. A question took shape
in his mind that gave direction to his career. In the introduction to his memoir, my
father writes: “Though I lived in National Socialist Germany for only five years,
that brief period saddled me with the burning question that I have spent my professional life trying to answer: why and how did the universal human potential for
evil become an actuality in Germany?” (Ibid., 4)
Let me end this exploration of the importance of questions with my father’s
pronouncement on the subject. When my father was awarded the Peace Prize of
the German Book Trade in 1999, he spoke movingly in his acceptance speech.
Here is a translation from German of a section of that speech:
It is inevitable that Auschwitz will forever remain a place of German inhumanity and of unimaginable evil. In what for me is the most convincing
and moving account, namely Primo Levi’s If this is a Man – written as
a warning that what happened once can also happen in the future – Levi
recalls his first day in Auschwitz, which seems to me a memorial for all
times. Recounting the cruel journey on a cattle car, tormented by thirst,
he writes: “In my thirst, I saw outside the window, hanging within reach,
a most beautiful icicle. I opened the window and broke the icicle off, but
immediately a huge, powerful fellow, who had been walking outside, came
over and snatched it violently from my hand. ‘Why,’ I asked in my limited
German. ‘There’s no ‘why’ here,’ he replied, beating me back with a stick.”
(Stern, 1999: 11–12)

My father continued “In that ‘There’s no why here’ lies contempt for all humanity,
a verbal annihilation. ‘Why?’ is the existential question that every human being
asks of his God or his fate. If this question is banned and the answer refused, then
the person asking it is given a certificate of non-existence and deprived of all his
rights” (Ibid., 12)
My father goes on to say: “For me, this refusal of ‘Why’ is the authentic expression of totalitarianism. It reveals the ultimate meaning of the system: the negation
of Western civilization. Human beings will be subject to absolute despotism. This
‘Why’ is not only an existential question; it is also the basis of any legal system.
It generates the beginning of thought and the impetus of science and of fruitful
discussion” (Ibid., 12).
He adds: “The questioning should begin within the family, with encouraging children to be curious; it should be continued at work and culminate in
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Fritz Stern, 1996. (Photo by Katherine Stern Brennan)

political life. But precisely in this area there is a major deficit in our democracies” (Ibid., 12).
My hope is that, in this brief essay, I will have shed some light on my
grandmother’s and my father’s reverence for questions – a reverence we are
encouraged by my father to remember as he exhorts all of us to be actively
engaged in our responsibilities as citizens in order to sustain the democracies
in which we live.
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Fundacja HA, Szkoła Podstawowa Szalom Alejchem

WARSZTATY „STERN MATH”
Podczas wizyty we Wrocławiu, dr Fred Stern poprowadził trzy warsztaty dla
dzieci i nauczycieli, w trakcie których przedstawił unikalną pedagogiczną metodę
nauczania matematyki opracowaną przez Catherine Stern. Urodzona w Breslau
Catherine Stern, matka Fritza Sterna i babka Freda Sterna, była fizyczką, psycholożką i pedagożką oraz założycielką pierwszego w tym mieście przed drugą
wojną światową przedszkola Montessori. Synowa Catherine, Margaret Stern,
i jej wnuk Fred Stern kontynuują jej dzieło i popularyzują jej metodę nauczania
w USA (www.sternmath.com).
Warsztaty zorganizowane przez Fundację HA odbyły się 4 października
2018 r. w Szkole Podstawowej Szalom Alejchem mieszczącej się w dawnym domu
Paula Ehrlicha przy ul. Jastrzębiej 18/20.
Podczas warsztatów dr Stern nie tylko zaprezentował historię metody,
w tym wątek współpracy Catherine Stern z Maxem Wertheimerem (jednym
z twórców Gestalt, czyli psychologii postaci), ale przede wszystkim pokazał,
jak klocki Stern Math i inne materiały dydaktyczne mogą pomóc dzieciom
w nauce arytmetyki, zachęcając je do samodzielnego odkrywania abstrakcyjnych pojęć i związków między nimi. System Stern Math opiera się na uchwyceniu całości, rozpoznaniu wzorców oraz unikaniu żmudnego podejścia
do liczenia i konieczności zapamiętywania, dzięki czemu rozwija biegłość
w obliczeniach.
Stern Math (Structural Arithmetic) to metoda nauki liczenia i podstaw
matematyki przeznaczona dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Metoda ta bazuje na pomocach – różnorodnych zestawach kolorowych
drewnianych klocków, dzięki którym dzieci przyswajają sobie abstrakcyjne
pojęcia liczb, operacji na nich oraz relacji między nimi. Metoda Stern Math
zasadza się na aktywności dzieci, które działając – a równocześnie bawiąc się –
samodzielnie wykształcają i doskonalą zarówno konkretne, jak i abstrakcyjne
rozumienie zasad matematyki.
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HA Foundation, Shalom Aleichem Elementary School

“STERN MATH” WORKSHOP
During his visit to Wrocław, Fred Stern taught three workshops for children
and teachers focused on learning mathematics through the unique pedagogical
method developed by Catherine Stern. Catherine Stern, the mother of Fritz Stern
and the grandmother of Fred Stern, was a Breslau-born physicist, psychologist and
pedagogue, and the founder of the first Montessori kindergarten in the city before
WWII. Catherine’s daughter-in-law Margaret Stern and grandson Fred Stern have
successfully continued her legacy and introduced the teaching method in the United States (www.sternmath.com).
The workshops were organized by the HA Foundation and took place at the
Shalom Aleichem Elementary School in the former house of Paul Ehrlich at 18/20
Jastrzębia Street on 4th October 2018. Fred Stern introduced the history of the
method, described the collaboration between Catherine Stern and Max Wertheimer, a co-founder of Gestalt psychology, and showed how Stern Math blocks and
other teaching materials could help children learn arithmetic through discovering
abstract concepts and relations between them.
Stern Math (Structural Arithmetic) is a program for teaching the foundations
of mathematics and number sense to children aged from 5 to 10 years old. Pupils
experiment with colorful wooden blocks that fit into boxes and grooves. These concrete materials make the abstract foundational concepts of mathematics accessible
for all students. Children are able to correct their own errors. They readily see that
the 5-block plus the 6-block is too long to fit in the 10-box, and thereby recognize
that the solution is in the direction of selecting a smaller block to discover for
themselves that five plus five makes ten. Rather than be distracted and possibly
embarrassed by being told they are wrong, they can keep their attention on the
problem at hand (https://www.sternmath.com/about-the-program).
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FRITZ STERN
Na okoliczność ogłoszenia przekazania
mojego księgozbioru (2013)
Z dalekiego Nowego Jorku przesyłam moje najserdeczniejsze życzenia dla
wszystkich zebranych w tej pięknej, historycznej sali we Wrocławiu. W szczególności chciałbym podziękować dr Rafałowi Dutkiewiczowi, prezydentowi miasta
Wrocławia, profesorowi Markowi Bojarskiemu, Rektorowi Uniwersytetu Wrocławskiego oraz tegorocznemu znakomitemu laureatowi, Joschce Fischerowi. Ograniczenia zdrowotne nie pozwalają mi się z Państwem dzisiaj spotkać, co jest dla
mnie źródłem wielkiego żalu. Chciałbym więc w ten nowoczesny sposób ponownie
przekazać podziękowania wszystkim tym, którzy umożliwili zorganizowanie tego
cyklu wykładów. Joschka, bardzo Ci jestem wdzięczny za to, że podjąłeś się tego
zadania, pomimo Twojego niemożliwie napiętego terminarza. Cieszę się, że będę
mógł przeczytać Twoje wykłady i czegoś się od Ciebie nauczyć.
Okazję tę, zupełnie niewyobrażalną jeszcze 25 lat temu, powinniśmy również
traktować jako wyraz uznania dla procesu budowy zjednoczonej Europy. Pokojowa Europa była marzeniem wielu komórek ruchu oporu w okupowanej Europie.
Urzeczywistnienie tego marzenia było trudne, dlatego uważam, że należy przypomnieć tu rolę, jaką odegrali w tych staraniach, między innymi, Jean Monnet,
Alcide De Gasperi i Konrad Adenauer. Położyli oni podwaliny pod nową Europę.
Dokonania te podziwiał i kultywował Bronisław Geremek, wielki polski mąż stanu i mój drogi przyjaciel. W rzeczy samej, Solidarność wywarła wielki wpływ na
ten proces, zaś Wrocław z kolei zajmuje specjalne miejsce w historii Solidarności.
Pamiętam, jak w latach 90. zostałem zaproszony do wygłoszenia odczytu na sympozjum zorganizowanym przez ten właśnie Uniwersytet w celu uhonorowania
Tadeusza Mazowieckiego. Przy tej okazji, podsumowując wkład Polski w budowę
nowej Europy, powiedziałem: „Kraj, który najwięcej wycierpiał, najwięcej dokonał”
(Das Land das am meisten gelitten hat, hat am meisten geleistet). Geremek i inni
rozumieli, że projekt „Europa” trzeba nieodzownie doprowadzić do końca, dziś
natomiast musimy dodać jeszcze konieczność obrony tego osiągnięcia w obliczu
przebudzenia starych resentymentów oraz dystopijnego pragnienia wycofania się
w bezczynność. Musimy przy tym jednak zrozumieć źródła tego niezadowolenia.
Historycy wszystkich krajów wspomagali ten pokojowy proces, tak jak ich
przodkowie przyczynili się do rozniecenia ksenofobicznego amoku. Nazistowskie
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i komunistyczne dyktatury zdawały sobie sprawę ze znaczenia historii i kontrolowały ją, lub dławiły dążenia do jej poznania. Młodsze pokolenie potwierdziło
słuszność wezwania Vaclava Havla, aby „żyć w prawdzie”. Dawne przyzwolenie
na nienawiść w przeważającej mierze odrzucono, tworząc przestrzeń, w której
mężczyźni i kobiety mogą żyć i czuć się Europejczykami.
Wrocław jest wspaniałym przykładem takiej odbudowy: z czasów bezmiernego okrucieństwa, z morza gruzów i ruin, wyłoniło się nowe miasto. Niemiecko-polskie pojednanie ciągle się wykuwa. Zarówno naziści, jak i komuniści rozumieli
kardynalną ważność władania przeszłością, choćby fałszywą; i jedni i drudzy niszczyli i palili książki, a ich zakup poddali ścisłej ideologicznej kontroli. Pamiętam
moją pierwszą wizytę w moim rodzinnym mieście, chyba pod koniec lat 60., gdy
wszelkie pozytywne wzmianki o niemieckiej przeszłości miasta były zakazane
i wymazywane, wraz z wszystkimi fizycznymi dowodami jego niemieckiej historii.
Dzisiaj w nowym, postępowym i oświeconym Wrocławiu docenia się dawne,
znamienite życie Breslau. W XIX wieku w mieście tym dokonywano zdumiewających odkryć, szczególnie w zakresie nauk przyrodniczych i medycyny. Fakt, że
wielki wkład w te osiągnięcia mieli Żydzi, jest dziś uznawany po obu stronach Odry.
Zawsze głęboko poruszała mnie historia mojego rodzinnego miasta, jego sukcesy, ale także fakt, że nazistowskie barbarzyństwo unicestwiło tu tak wiele ludzkich
istnień, w tym również moich krewnych. Mieszkałem tu od roku 1926 do roku
1938, świadomy długotrwałych więzów łączących moich rodziców z tym miastem,
jednak dojście nazistów do władzy, którego byłem świadkiem, położyło kres temu
wczesnemu, owocnemu etapowi. Więzy mojej rodziny z miastem były niegdyś
znaczące: moja matka i ojciec zrobili doktoraty na tym Uniwersytecie, dziadkowie byli cenionymi w mieście lekarzami. Powodowała mną nadzieja, że ten stary
i szacowny Uniwersytet zaakceptuje mój księgozbiór, moją bibliotekę, częściowo
odziedziczoną, lecz w większości zgromadzoną przeze mnie i będącą zwierciadłem zachodniej nauki i myśli. Niemieccy klasycy dzielą w niej miejsce z wielkimi
dziełami historiografii ostatnich stuleci. Przekazanie tych książek, a wraz z nimi
ducha, który z nich emanuje, było trudnym przedsięwzięciem. Nie powiodłoby się
ono, gdyby nie wysiłki profesor Hany Červinkovej, uczonej cieszącej się międzynarodowym uznaniem. Dziękuję jej z całego serca. Jestem przeświadczony, że po
mojej śmierci książki te, niegdyś vertrieben – wypędzone, ponownie znajdą swój
dom w nowym Wrocławiu.
Myślę, że zamiar przeniesienia tych książek z Nowego Jorku do mojego rodzinnego miasta wiązał się również z osobistą korzyścią. Był to sposób na połączenie synowskiej powinności z publicznym działaniem. Być może przypomną one
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moim dzieciom i ich potomkom o życiu ich przodków i pomogą im wyciągnąć
naukę z tragedii, która stała się udziałem tak wielu ofiar erupcji bezprzykładnego
barbarzyństwa szermującego pseudonauką. Ten drobny gest stał się możliwy dzięki
wyobraźni i uporowi wielkich wizjonerów.
Na koniec chciałbym jeszcze raz złożyć moje uszanowania Prezydentowi
Dutkiewiczowi, którego gościnność pozwoliła mi tak wiele się od niego nauczyć,
oraz przekazać rektorowi Bojarskiemu moje najlepsze życzenia owocnych starań na rzecz wprowadzenia Uniwersytetu Wrocławskiego do grona najbardziej
szanowanych uczelni europejskich. Samemu zaś Uniwersytetowi życzę tego, co
starożytni nazywali fortuną, a co w obecnych warunkach oznaczałoby swobodne
kultywowanie oraz korzystanie z owoców wspólnej wiedzy.
Bardzo wszystkim dziękuję.

FRITZ STERN
On the Occasion of Announcing
the Gift of My Library (2013)
From distant New York, my warmest greetings to all of you assembled in that
historic and beautiful room in Wrocław. In particular, I want to thank Dr. Rafał
Dutkiewicz, Mayor of Wrocław, Professor Marek Bojarski, Rector of the University of Wrocław, and this year’s distinguished speaker, Joschka Fischer. Medical
disabilities prevent me from joining you, a source of greatest regret to me. Allow
me to extend in this modern way my renewed thanks for all those who made this
lecture series possible. Joschka, I am most appreciative of your having accepted
this task despite your impossible schedule. I look forward to reading you and
learning from you.
This occasion, unimaginable 25 years ago, should also be regarded as a tribute
to the building of a unified Europe. A peaceful Europe was the dream of many
resistance cells in occupied Europe. It has been difficult to realize this dream, and
I think it’s appropriate to recall the key roles of Jean Monnet, Alcide De Gasperi,
and Konrad Adenauer, among others. They laid the foundation for a new Europe:
That achievement was celebrated and safeguarded by Bronisław Geremek, a great
Polish statesman and a treasured friend. Indeed, Solidarność had a major effect
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on this process, and Wrocław in turn had a special place in the history of Solidarność. I recall that in the 1990s I was invited to speak at a symposium at the very
University, honoring Tadeusz Mazowiecki. On the occasion, assessing Poland’s
contributions to the new Europe I said “the country that suffered the most contributed the most” (Das Land das am meisten gelitten hat, hat am meisten geleistet).
Geremek and others understood that the project Europe needed to be completed
– and one must add today the need to defend this accomplishment in the face of
the resurgence of old resentments and a dystopian wish for disengagement. But
we have to understand the sources of discontent.
Historians in all countries helped this process of pacification, just as their
forebearers contributed to inflaming xenophobic passions. Nazi and Communist
dictatorships recognized the importance of history – and controlled or crushed
its pursuit. The more recent generation vindicated Vaclav Havel’s call “to live in
the truth.” Past assertions of enduring hatreds have been largely discarded, and
space has been created for men and women to live and feel Europeans.
Wrocław has been a stunning example of this reconstruction: Out of a time
of unparalleled atrocities, out of rubble and ruin, a new city has been built. German-Polish reconciliation continues to be a work in progress. Under the Nazis and
later the Communists – both of whom recognized the centrality of commanding
the past, however false – books were abused, burned, and acquisition of new books
remained under strict ideological control. I remember my first visit to my native
city, I believe in the late 1960s: every positive mention of the city’s German past
was disallowed and expunged, along with every physical reminder of the German
past. In the new progressive and enlightened Wrocław, the earlier brilliant life of
Breslau has been acknowledged. In the 19th century, astounding discoveries were
made in this city, especially in the natural sciences and medicine. That Jews contributed a great deal to this progress is now acknowledged on both sides of the Odra.
I have been deeply moved by the history of my native city, by its successes
but also by the fact that so many lives, including those of some of my close relatives, were extinguished in Nazi barbarism. I lived here from 1926 to 1938, aware
of the old ties that bound my parents to the city, but the rise of Nazi rule, which
I witnessed, put an end to the earlier, fruitful phase. The family ties to the city were
once great: my mother and father earned their doctorates at this university; my
grandparents were distinguished physicians in it. I have been driven by the hope
that this ancient university would accept my collection of books, my library, partly inherited, mostly put together by myself and reflective of western scholarship
and thought. Thus German classics find their place among the major works of
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historiography of the last centuries. To transfer these books, and perhaps the spirit
that emanates from them, was a difficult enterprise. It was the work of Professor
Hana Červinková, an internationally honored scholar, that made it all possible. My
thanks to her are very deep. I am therefore confident that upon my death these
books, once vertrieben or expelled, will find a new home in the new Wrocław.
I think my intention of moving these books from New York to my native city
also involved private gain. It was a means of combining filial piety with public
purpose. They might remind my children and their descendants of the lives of
their forbears, and they might learn from the disaster that befell so many victims
of this outburst of unprecedented barbarism with its pseudo-scientific veneer.
This very small gesture was made possible by the imagination and perseverance
of great visionaries.
At the end, let me once more salute Mayor Dutkiewicz, whose hospitality
has allowed me to learn so much from him, and let me express my best wishes to
Rector Bojarski for his successful efforts to make the University of Wrocław an
esteemed place among the great universities of Europe. And the University itself
I wish what the ancients called fortuna; under present conditions it would mean
enjoy and cultivate the fruits of free knowledge.
Thank you all.

„Jestem przeświadczony, że po mojej śmierci książki te, niegdyś vertrieben – wypędzone, ponownie znajdą swój dom w nowym Wrocławiu”.
(Fritz Stern, czerwiec 2013)
Uniwersytet Wrocławski z wdzięcznością przyjmuje ofiarowany przez
Profesora Sterna księgozbiór, z którego czerpał on wiedzę i inspirację zgłębiając europejską historię minionych dwóch stuleci. Był on przekonany,
że zrozumienie tej historii jest kluczem do demokratycznej i pokojowej
przyszłości Europy.

“I am confident that upon my death these books, once vertrieben or expelled, will find a new home in the new Wrocław.” (Fritz Stern, June 2013)
The University of Wrocław gratefully acknowledges Professor Stern’s
gift of the books he used in his work. They were a source of knowledge
and inspiration in studying the history of Europe in the past two centuries
– a history which he believed was vital to comprehend if Europe was to
have a democratic, peaceful future.

