Heinrich Stieglitz o južnih Slovanih
Južnoslovanske književnosti in literarne vede so
se kompleksno, pozitivistično natančno in dolgotrajno — predvsem pri hrvaškosrbsko oziroma
srbskohrvaško govorečih narodih — posvečale preučevanju številnih segmentov sodelovanja tujih
in domačih ustvarjalcev ter sočasnem literarnem dogajanju in tokovom v domačem in tujem okolju
v minulih obdobji. Intenzivno sta npr. preučevala južnoslovansko-poljske stike, vezi in vplive
Ljubomir Durković Jakšić (zlasti ob Mickiewiczu) in Djordje Živanovič, italijanske vplive Marko
Kasandrič in Nikša Stipčevič, francoske Midhat Samic, Miodrag Ibrovac in Krunoslav Spasič, ruske
Mila Stojnićeva, Radmilo Marojević, Miodrag Sibinović, madžarske Stojan Vujičić, romunske
Mirko Živkovič ter nemške Viktor Žmegač, Aleksander Flaker, Jevto Milovič (slednji zlasti v
povezavi z Njegošem), Pero Slijepčevič in Miljan Mojaševič; tem in mnogim drugim zaslužnim
znanstvenim delavcem, pomembnim tako za domačo kot za tujo literarno vedo in okolje, ki jih tu
žal vseh ne morem imenovati, se je zdaj s svojo zadnjo, poglobljeno monografsko študijo o
Heinrichu Stieglitzu in njegovem razmerju do južnih Slovanov pridružila prof. dr. Olga Eilermeyer
iz Nemčije.'
Konec avgusta 1993, v času znanih vojaških in političnih dogodkov na nekdanjih jugoslovanskih
ozemljih, sem iz Hamburga nepričakovano prejel njeno obsežno knjigo z naslovom Iz
nemačko-jugoslovenskih veza: Hajnrih Stigiic (1801-1849), s prijaznim posvetilom profesorja
Miljana Mojaševiča, poznavalca nemškega jezika in književnosti ter enega izmed uglednih
južnoslovanskih germanistov na beograjski univerzi.
Heinrich (»Hari«) Stieglitz je bil delno nemškega rodu. Po izobrazbi je bil filolog; šolal se je v
Göttingenu in Leipzigu; v Berlinu se je zaposlil kot kustos državne knjižnice in postal (ob ženi
Charlotti) aktiven udeleženec v burnem, romantično nemirnem literarnem in političnem življenju
tedanjega časa; pisal je pesmi, eseje in potopise. Kot rojaka pesnika Heinricha Heineja, s katerim
je bila Stieglitzeva življenjska usoda večkratno povezana, so njegovo pisateljevanje načrtno
podpirali bogati sorodniki.
Po smrti svoje žene Charlotte je kot poliglot in svetovljan brez gmotnih skrbi popotoval po Evropi
in Sredozemlju ter napisal več knjig poezij in potopisov. Za njegovega življenja so izšle: Stimmen
der Zeit. Lieder eines Deutschen (Leipzig 1831); Bilder des Orient (1883); tragedija Das
1 O južnih Slovanih pa so od konca 18. stol. izšla naslednja pomembnejša dela:
Alberto Fortis, Viaggio in Dalmazia, Benetke 1775,
Leopold Ranke, Die Setbische Revolution, l-II, Hamburg 1829,
Otto D. Pirh, Reise in Serbien im Spätherbst 1829,1-Il, Berlin 1830,
Bertolomeo Biasoletto, Relazione di viaggio, Trieste 1841,
Heinrich Stieglitz, Ein Besuch auf Montenegro, Stuttgart 1841,
Alphonse Lamartine, Voyage en orient, souvenirs, impressions, pensees et paysages, Paris 1835,
Ami Boue, La Turquie d'Europe, Paris 1840,
Cyprien Robert, Les Slaves de Turquie, Serbes, Montenegrins, Bosniaques, Albanais et Bulgares, Paris 1844,
Andrew Archibald Paton, Servia, the youngest member of the european family, London 1845,
Highlands and Islands of the Adriatic, including Dalmacia, Croatia and the southern Provinces of the Austrian Emipire,
London 1849,
Aleksandr Popov, Putesestvie v Čemogoriju, Peterburg 1847,
John Gardner Wilkinson, Dalmatia un Montenegro, London 1848;
južni Slovani pa so bili obravnavaiu v delih Ludwika Bystszconovskega, Waclawa Maciejowskega, Andrzeja
Chucharskega, Izmaila Ivanoviča Sreznjevskega, Petra Lavrova, Pavla Rovinskega, Prokopa Hoholouška, V. S. Karadžića.
Jotma Bowringa, G. A. Wimmerja, F. S. Chrismarja, I. Mullerja, Prosperja Merimeeja, Clauda Fauriela in številnih drugih.

Dionysosfest (1836); Ein Besuch auf Montenegro (1841); Istrien und Dalmatien (1845):
Erinnerungen an Rom (1848); po njegovi smrti pa še: Briefe von Heinrich Stieglitz an seine Braut
Charlotte (pisma, posvečena Charlotti, 1859); Erinnerungen an Charlotte (listi iz dnevnika,
Marburg 1863); Eine Selbstbiographie (1865) itd. Ukvarjal se je tudi s političnimi in
literamovzgojnimi vprašanji tedanje Evrope {Deutschland, Österreich, Italien. Ein Zuruf an das
deutsche Parlament, Benetke 1848; Die literarnische Bildung der Jugend, Triest 1845). Zapustil je
številna pisma, dnevniške zapiske, pesmi in tudi nedokončane rokopise.
Med svojimi potovanji seje seznanil s številnimi razumniki (med njegovimi sobesedniki so bili npr.
Anastasius Grün, Nikola Tomasseo, Petar II. Petrovič Njegoš, Vuk Stefanovič Karadzic itd.) in
preprostimi ljudmi, s takrat še živim ljudskim izročilom, običaji, ustnim slovstvom, dobro pa je
poznal tudi aktualno strokovno, zgodovinsko, geografsko, politično in poljudno literaturo. Obiskal
oziroma prepotoval je nekatere slovenske kraje (omenja npr. Trst, kjer je nekaj časa živel in pisal,
Koper, Izolo), ki pa jih je prišteval k zanj nezanimivi in nesimpatični Avstro-Ogrski. Ker niso bili
dovolj drugačni, nenavadni in eksotični, jih pravzaprav sploh ni vključeval v svoje spise o
popotovanjih po Orientu, Primorju, Istri ali Dalmaciji. To stališče si danes lahko razlagamo na več
načinov, npr. da je štel Slovenijo in Slovence za (že) povsem v nemški kulturni in gospodarski
prostor integriran element (oziroma segment nemštva), o katerem je bralcu tako že vse znano; ali
da so bili naši kraji in ljudje tako navadni, brezosebni, neizraziti oziroma kar neopazni
izobraženemu, naključnemu tujcu, da o njih ni imel kaj poročati; ali pa daje bil sam tako površen
(kot npr. Ernest Hemingway, ko je popisoval boje na soški fronti 70 let pozneje) inje zaradi lastne
egocentričnosti prezrl obstoj in ozemlje celega naroda, njegov jezik in kulturo.
Kot večina tujerodnih, zlasti germanskih avtorjev Stieglitz nasprotuje slovanski Rusiji in njenim
načrtom na Balkanu oziroma prodoru slovanske in staroverske velesile v južno Evropo, a
nepričakovano podpira samostojnost balkanskih oziroma južnoslovanskih držav ter vneto zagovarja
širše sodelovanje med Germani in Slovani ter Germani in Romani, predvsem Italijani.
V Benetkah si je ustvaril drugi dom. V arhivih je raziskoval nastanek tega pravljično lepega mesta,
nastanek, ustroj in razcvet Republike, pospešeno pisal o različnih vprašanjih časa in razglašal svoje
navdušenje nad sončnim Sredozemljem, klasično kulturo, nad umetniško preteklostjo ter
sedanjostjo v Italiji; sodeloval je pri domoljubnih italijanskih manifestacijah, celo v bojih proti
Avstriji za italijansko samostojnost, in nenadoma, sredi dolgoročnih literarnih načrtov umrl v
Benetkah (ob epidemiji kolere) 1849. leta. Njegova dela so prijatelji iz širokegakroga somišljenikov
izdajali še več let po njegovi smrti; kot zadnje so izšla Pisma Charlotti, ki jih je vzneseni mladenič
in mož pisal od leta 1824 kot romantični izraz globoke, viharne ljubezni do lepe, umetniško
nadarjene in priljubljene izvoljenke.
Delo Olge EUermeyer, očitno sad večletnega znanstvenega truda, je bilo natisnjeno v okviru izdaj
uglednega oddelka za jezik in književnost pri Srbski akademiji znanosti (urednik je akademik
Miroslav Pantič), v privlačni in pregledni zunanji obliki.
Pesnik, pisatelj, svetovni popotnik in raziskovalec južnoslovanskega sveta Heinrich Stieglitz,
iskreni občudovalec Črne gore, prijatelj dvanajst let mlajšega Petra H. Petroviča Njegoša in
poznavalec patriarhalnega slovanskega sveta, je razmeroma dobro znan prav iz izredno obsežne
strokovne literature o črnogorskem vladarju, vladiki in pesniku (prim. Bibliografijo del o Njegošu,
Lj. Durkovič Jakšič, Beograd 1953). Sicer pa sem se pred časom o njem nadrobneje poučil iz razprav
nemškega slavista Aloisa Schmausa in že omenjenega Pera Slijepčeviča (tudi zato, ker študija
prinaša bralcu vrsto novih informacij in primerjav, potrditev še nedorečenega, pa tudi prvič
zapisanih tehtnih spoznanj o zgodovini, politiki, literaturi ter sploh tedanjem času in ljudeh).
Stieglitz je namreč, kot to obravnave besedila potrjujejo, zavzeto in od blizu spremljal zapleteno
dogajanje oziroma spore, nastale ob osvobodilnih prizadevanjih Slovanov in agresivnih tendencah
Germanov v boju za dediščino turškega imperija na Balkanu, se zavzemal za samostojnost
južnoslovanskih držav (stran 127) in se (kljub načrtom za nemško kolonizacijo Dalmacije) osebno
zavzemal za miroljubno, ustvarjalno sožitje med Slovani in Germani, predvsem Nemci.

