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Sk4d siq wzi4l ,,My6ltuvy z fletem"?

Chcialbym powieclzieö kilka sl6w, kt6re przyblii4
Pafstwu bohater6w dzisiejszego wieczoru: Petem Schrata
i Georga Hauptstocka.

Georg Hauptstock urodzil siq z6 stycznia rgor roku w
powiecie lubaiskim, w Zawiclowie k Zgorzelca- Jego ojciec
byl urzgdnikiem celnym. Hauptstockowie, Joseph i Maria
z domu Haroske, mieli o6mioro dzieci, z czego Georg urodzil
siQ jako czwarty, Dzialalno66 zawodowa ojca poety oznaczala
illa rodziny czgstq zmianq rniejsca zamieszkania, Mieszkali
oni m. in. r'IGtowicach, w Nysie (od rgro roku), a od rgrz
roku w Glucholazach, gilzie ojciec otrzymal stanowisko
sekretaza celnego.

W lqt(rch r9r5-r92r Hauptstock uczgszczal do
seminarium nauczycielskiego w Glucholazach wla3nie- tam
tei zdal sw6j pierwszy egzamin nauczycielski. Od 1929 roku
byl zatrudniony w Opolu, w komisji pafstwowej
stwierdzaj4cej szkody powstale w czasie powstaii 6lqskich. Oal
1924 do 1927 roku dzialal w zarz4dzie nyskiego
,,Heimgafien", sllrrnego centrum spotkari i ksaalcenia dla
mloclzieäy. W 1927 roku poeta zostal kieroutnikiem
Okrqgouego Zwiqzku Teatr6u Ludowych Bqtomia, Gliwic
i Zabrza ("Bihnerlolksbund). ?o uysokie stanouisko
utrzymal pnez szeSö lat, do momentu rozuiqzania noiqzlat
przez nazist6w w t93g roku-

W 1928 rohr Georg Hauptstock po6lubil Hildegardg
StobrawQ ze Strzelec Opolskich. Wraz z 2on4 i dw6jkq dzieci
mieszkal przez kilka lat w B)"tomiu, a w 1937 roku
przeprowadzil siq do Klein Zeidel, czyli do Staniszcz Malych
k. Opola. Tutaj wla6nie znajduje swoj4 now4 ojczyznq, sw6j
Heimat. "lu tei przychodz4 na Swiat jego kolejne dzieci,
Georg i Hildegarda mieli razem trzech syn6w i dwie cörki.
Poeta pmcuje jako nauczyciel w tutejszej szkole. Znal jednak
Staniszcze Male jui wczesniej - przgeidital tutaj z Bltomia
na polowania tak czqsto, jak m6gl. Wynajmowal wteily pok6j



u rodziny Kolloch. Hauptstock por6wnuje tQ miejscowo6ö
nad brzegami Malej Panwi do rysepki lei4cej na morzu
las6w, a o ludziach tu mieszkaj4cych pisze, ie irj4 w pelnej
harmonii z natur4. Tutaj znajdowal spoköj i harmoniq.

DolinA ull i szczuta,
zielona lesie ta ,
Tu prctAlDam skryt!)
Rado6ci me i lza.
Tam, wiecznie czlm6 mamiony,
Swiat pQdzi, czegos chce:
Nrmiocie wiac zi€lony,
Raz jeszcze przyjmij mnie!

(Eichendorff: Pmcrucie i terazniej szoit)

Zielone lasy, nabo2ny pobyt w lesie, zielony namiot
lasu, chwila rq.tchnienia od pQdz4cego 6wiata.. To, co
Eichendorff tak czgsto opiewa w swoich wierszach - to
wszystko odnajduje Hauptstock w Staniszczach Ma\ch:

Czas znöw Fzechodzi obok mnie w ciernno66 boru t...1 gwiazdy zeszly z
nieba i usiadly na salaziach. Cisza, slQboka ciszal
Samotno56.
Spok6j.
Szczgscie.

W tym odosobnieniu znajduje Georg Hauptstock czas
na pisanie. W wielu jego wierszach i publikacjach
rozpoznajemy speqficzn4 l4czno66 z natur4. Owocem tej
fascynacji byl utw6r Peter Scftrat - zapiski myilioego znad
Malej Panwi. Ten idylliczny czas zostal przerwany pnez
wybuch drugiej wojny 6wiatowej.

Georg Hauptstock zacz4l pisa6 wiersze jui za czas6w
szkolnych, czgsto pod pseudonimem Peter Schrat. P6Zniej
ukazyrvaly siq jego miniatury prozatorskie w r6inych
gazetach 6lqskich. Willibald Köhler, öwczesny kierorvnik
muzeum Eichendorffa w Nysie i jeden z najbardziej
znacz4cych pisarzy Sl4skch czasu pzed- i powojennego jest



zafasc)nowany utworami Petera Schrata i poszukuje osoby
ukrywaj4cej siq pod tym pseudonimem. Po illugim czasie
odkrywa, ie osobq tq jest jego dobry prryjaciel, Georg
Hauptstock. Z pomoc4 Köhlera ksi4ika zastaje rrydana we
Wroclawiu w rg4z roku.

Zapltalem o postaö Georga Hauptstocka jego
ulubionego ucznia ze Staniszcz Malych, Georga Machnika,
kt6ry niedamo (zo maja) obchodzil swoje 85-te urodziny.
Georg Machnik przed laty bral uilzial, z dubm zreszt4
powodzeniem, w konkursie 'W 

jg"Ala! serca" - "In der
Sprache des Herzens". Mg2cryzna wspomina: ,,Georg
Hauptstock byl rysoki, szczuply, niepal4cy... Nigdy nie bil
swoich uczni6w, w odr62nieniu do innych nauczycieli w
naszej szkole. IG2dego ranka o godzinie 9-tej lvysylal mnie do
swego domu po kanapki z bialyrn serem."

Po wybuchu drugiej wojny 6wiatowej ceorg
Hauptstock zostal zaci4gniqty do Reichnoehry, gdzie sluryl
do r94o roku. Na poilstawie wspomnieri z tego okresu
powstal Möj dziennik uojenny, kt6ry jednak zagin4l. W 1941
roku Georg Hauptstock zostal burmistrzem w Staniszcaach
Malych. Jak wspomina Machnik: ,,Georg Hauptstock jako
burmistrz byl bardzo lubiany. Byl to czlowiek dla ludzi... W
wolnym czasie chodzil na polowania ze stEelbA, poluj4c na
zaj4ce i dzfüe kaczki. Jak moglem, zawsze mu
towarzyszylem. Georg Hauptstock byl r6rnie2 malarzem.
Chodzili6my pieszo, a czasem jechali3my rowerem na most, z
kt6rego Hauptstock malowal krajobrazy, r,vyspq i rzekq.
Ponadto Hauptstock byl zapaloryrn pszczelarzeml w swoim
ogrodzie mial wiasnq pasiekq. Naleial do zwi4zku pszczelarzy
Seidet' . Od na4{y tego zwiqzku pszczelarskiego powstaly w
1936 roku obydwie nazuy miejscowo6ci Klein Z,eidel i Gross
Zeidel (Staniszcze Male i Wielkie). Haupstock mial teZ sw6j
ul nad Malq Panwi4, w pobliZu tadaku. Czasami nocowal tam
w starym mb'nie - tam teZ napisal wiqkszq czqSö swej ksiqiki
Petet Schrat.



Ceorg Hauptstock zmarl 26 sie4)nia rg44 roku w
szpitalu 6w. Wojciecha w Opolu. Pochowano go 3r sierpnia
1944 roku, zgodnie z jego iyczeniem, na cmentarzu w
Glucholazach-Zilroju.

W czasach ilyktatury nazistowskiej nieduZa wioska nad
Mal4 Panwi4 byla przez kilka lat na 6wieczniku historii
literatury 6l4skiej. W Staniszczach Malych, w domku
my6liwskim nad rzekq spotykali siQ pisarze, publicy.4ci,
arty6ci, inteleltuali6ci w trw. "Kein-Zeideler-Kreß", czyli w
,,IGqgu Staniszcz Malych". Do grupy tej naleZeli Georg
Hauptstock, wspomniany juZ Willibald Köhler oraz tacy
pisarze jak: Alfons Hayduk, Viktor Kaluza, kompo4tor
profesor Gerhard Sbecke i inni. Jak möwi Georg Machnik:
,,Czlonkowie krqgu spotykali sig czqsto w malej szopce ze

spadzistym dachem, przy m\'nie nazywanym Stoszek,
niedaleko lr6dla na brzegu lasu. Czasami spotykali siq teZ w
ogroilzie Hauptstocka pod star4 wierzb4. Przyjeiil2ali tutaj
poci4giern. Willibald Köhler tei czgsto nocowal u Georga
Hauptstocka. W czasie tych spotkaf ja musialern byö zawsze
na zewnqtrz, aby w razie czego ostrzec przed towarzyszami
partii [nazistowskiej]." Od czasu do czasu posiedzenia krqgu
oilbl'waly siq w Bltomiu. Jak wspominajq uczestnicy spotkaf,
wigkszo6ö czlonk6w stanowili pisarze, dlatego tei omawiano
gldvrnie utwory literackie. Byly to niecodzienne rozmony,
gdyZ grupa skupiajqca siq wok6l Willibalda Köhlera
kont)'nuowala 3l4skq tradycjq literack4. Poczqtki tej tradycji
siqgajq XVII wieku. Niemiecki poeta barokory Martin Opitz
uwaiany jest nie rylko za prekursora niemieckiej poezji, ale
tei za zaloiryciela Pierwszej Slaskiej Szkoly Poetdw X\rII
wieku, do kt6rej naleZal teZ Andreas Gr]?hius. Po powstaniu
malo znacz4cej Drugiej Sl4skiej Szkoly Poet6w w 1859 r.
zalo2ono we Wroclawiu ,,Wroclawskq Szkolg Poet6w". Jej
gl6wn;nn zamierzeniem bylo, podobnie jak w baroku,
stworzenie 6l4skiego centrurn niemieckiej poezji. P6Zniej to
rrroclawskie stowarzyszenie nazwano "Towatzystwem



Literackim Wsch6d". W t935 roku zostalo ono pod
przymusem nazistowskim rozwi4zane (ju2 rok wcze6niej
wshzyrnano uydawanie jego miesiqcznika). W czasach
nazizmu lukq po tym stowaryszeniu w]'pelnil wla6nie ,Kr4g
Staniszcz Malych" / "Klein-Zeideler-Krer's". Po wojnie
rozproszeni Slqscy pisarze, art5r6ci, naukowcy, publicysci oraz
ludzie zainteresowani kultur4 odnaleZli siq w Wangen nad
Jeziorem Boileriskirn, aby stworryö w 1950 r. ,,IG4g
Wangerlski". Od 1951 roku spotykaj4 siq tam regularnie na
oficjalnych konferencjach, tanr. "Rozmouach wangeriskich",
kt6re odblwaj4 siq co roku jesieni4. Ich hojnym gospodarzem
jest miasto Wangen. Gl6u'nym punLlem programu tych
konferencji jest wrQczenie Literackiej Nagrody im.
Eichendorffa, kt6ra jest przyznawana pisarzom i pisarkom od
1956 roku. Tegorocznym laureatem jest Adarn Zagajewski.
,,IG4g Staniszcze Male" / ,,Kein-Zeidebr-Kreis" byl w du4'rn
stopniu pomyslodawc4 i prekursorem powstania KrQgu
Wangeriskiego.

Ale poutr6ömy do Petere Schrata - myiliutego
grajqcego naflecie...
Peter Schrat okazal siQ najwainiejszl.m dzielem autora
Georga Hauptstocka. Willibald Köhler odkn'wa, ie bohater
utworu jest alter ego Hauptstocka. Tak samo s4dzi Georg
Machnik: "Pulpuszczam, ite Peter Schrat - my6liwy graj4cy
na flecie to przede wsrystkim sam Georg Hauptstock, ale tez
czqsciowo m6j ojciec Valentin Machnik, urodzony w 1874
roku, a zmarly w 1944 roku, kilka miesiqcy po Smierci
Hauptstocka. Möj ojciec byl wesoll-rn, niefrasoblirym
czlowiekiem, mial wqsik jak cesarz Wilhelm II i rozumial sig
wspaniale z Georgiem Hauptstockiem. Moj ojciec byl z
zawodu nadkondukorem i ,.. gral na flecie."


