
W dniu 16 września 1983 r. zmarł w Łodzi Arno Will, emeryto-

wany profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego, ceniony germa- 

nie ta, wybitny znawca niemiecko-polskich stosunków literackich, 

zasłużony wychowawca licznych rzesz młodzieży akademickiej.

Arno Will urodził się 28 czerwca 1905 r. w Plauen (Vogtland) 

w rodzinie robotniczej, dokąd rodzice 3ego, Teodor i Maria z domu 

Frinker, wskutek czynnego udziału ojca w wydarzeniach rewolu-

cji 1905 r. musieli uchodzić z rodzinnego Konstantynowa k. Łodzi 

w obawie przed aresztowaniem. Arno Will po powrocie rodziców do 

Polski uczęszczał do ZGZ (Związek Gimnazjów Zawodowych) w Warsza-

wie, gdzie w roku 1927 uzyskał świadectwo dojrzałości, W tymże 

roku rozpoczął studia germanistyczne na Wydziale Humanistycznym 

Uniwersytetu WarszewekŁego. Stopień magistra filozofii w zakre-

sie filologii germańskiej uzyskał 28 czerwca 1935 r. za pracę pt. 

"Die Verwendung der Zeitformen bei Gottfried Keller9. 3uZ Jeko 

student zaczął Arno Will pracować w charakterze nauczyciela ję-

zyka niemieckiego w gimnazjach i liceach warszawskich (я. in w 

Gimnazjum p. Tegazzo-Chwielewskiej, w II Państwowej Szkole im.

S. Szczepanowskiego, w Szkole Ubezpieczeń przy Towarzystwie Za-

granicznych Kupców czy w Gimnazjum “Oświata"), zaś podczas oku-
pacji działał w tajnym nauczaniu. Był więźniem gestapa w Krakowie.

Po wojnie Arno Will związał się z Łodzią, gdzie początkowo w 

latach 1945-1949 był zatrudniony jako nauczyciel Języka niemiec-

kiego (Ż Miejskie Gimnazjum Męskie oraz XV Państwowe Gimnazjum i 

Liceum), następnie zaś rozpoczyna pracę nsukowo-dydektycznęi w 

łódzkim szkolnictwie wyższym, pracując w Szkole Głównej Handlowej 

(Oddział w Łodzi), przekształconej nastęąpie w Wyżezą Szkołę E- 

konomiczną (lata 1947-1951). od rok« 1948 był Arno Will lektorem 

języka niemieckiego na Politechnice Łódzkiej, gdzie w latacn 

póiniejszych pełnił funkcję kierownika Studium Dęzyków Obcych. 

Równolegle od roku 1949 był lektorem na Uniwersytecie Łódzkim 

oraz w latach 1950-1952 wykładowcą w Katedrze Filologii Niemiec-
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kiej UL, do momentu likwidacji gormaniatyki w Łodzi. Od dnia

1 lipce 1963 г. pracuje Arno Will przy reaktywowanej Katedrze Fi-

lologii Germańskiej OŁ. bądąc od i960 r. jej kierowniktea. za* 

~ po Mianach strukturalnych - od 1973 r. dyrektora« Znetytutu 

filologii Germańskiej ore* klerowniklen Zakładu Literatury Nie» 

eieckiej do końce XIX w. Ma Uniwersytecie Łódzkie pracuje do mo-

mentu odejścia na eaeryturą * dnie« 1 października 1975 r.

Swą pracę naukową rozpoczął Arno Will już w okresie między-

wojenny«, uczęszczając na ae«inarium doktoranckie prowadzone 

przez wybitnego germanistę próf. Zygmunta Łenpicklego. Zaawan-

sowany dyaertecję pochłonęły niestety wyderzenia wojenna. Sto-

pień naukowy doktora filozofii w zakresie filologii germańskiej 

uzyskał Arno Will n dniu 26 stycznia 1950 r. mu ;ą uchwały Rady 

Wydziału Huaanietycznego Uniwersytetu Łódzkiego na podstawie 

rozprawy -Oas Gleichnis im deutschen Volkslied dar Blütezeit“, 

napisanej pod kiarunkie« prof; dr habll. Zdzisława Źygulskiego, 

ówczesnego kierownika Katedry Filologii Nieaióckiej UŁ. Będąc w 

dalszy» ciągu lektora« ns Politechnice Łódzkiej oraz Uniwersytet 

cie Łódzkie, w roku 1962 Arno Will habilituje eię na Uniwersyte-

cie la. Adama Mickiewicza w Poznaniu pracą pt. “Edward Beuernfeld 

jako komediopisarz", w dniu J. lutego 1972 r* zostaje powołany 

przez Ministra Nauki na etanowlsko profesora nadzwyczajnego.

Arno Will brał Żywy jdział w Życiu Uniwareytetu Łódzkiego,

a. in. w latach 1964-1968 pełnił przez okres 2 kadencji funkcją 

prodziekana Wydziału Filologicznego, udzielał się także w precach 

Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Był promotorem licznych prac ma-

gisterskich oraz 6 ukończonych przewodów doktorskich (Zenon Rud-

nicki, Brygidę Brandys, Krystyna Kamińska. Krzyeztof A. Kuczyńeki, 

Krystyna KudlIńska oraz Anna Szyaańeka-Konrad), brał udział jako 

recenzent w  wielu przewodach doktorskich oraz habilitacyjnych.

Oziałalnołc naukowa profesora Arno Willa charakteryzowała się 

kilkoma stadiami tematycznymi i i tak okres pierwszy obejmuje ba-

dania nad nieaiecką literaturą ludową, czego rezultatem są 

m.in, prace “Liryка niemieckich tkaczy" czy “Symbol zemsty 1 wal-

ki « symbol kary bożej w cyklu podań ludowych o biskupie Hatto“. 

Moine tutaj takie wskazać na zainteresowania autora dziedziną 

niemieckiego folklory, o czym âwiadczy cały szereg haseł z tego 

zakresu, opublikowanych ne łamach “Zagadnień Rodzajów Literac-

kich*. Okree drugi przynosi rozprawy z zakresu dramatu austriac-



kiego, przy czym na pian pierwszy wybijają się takie p r a c e , jak 

"Edward Beuernfeld jako komediopisarz”, "Rzeczywistość historycz-

na w tragedii » Franz von Sickingenc Edwarda Bauernfelda, "Pol-

ska i Polacy w wiedeńskiej komedii ludowej 0. A. Gleicha" czy 

“Wpływ teatru ludowego zanikającego baroku ne twórczość F.dwarrf« 

Bauernfelda".

Okres trzeci, najtrwalszy i najbardziej obfity w sensie publi-

kacji, charakteryzuje się skoncentrowaniem wysiłku badawczego rta 

nie»iecko-polskich stosunkach literackich XIX w. Tutaj działalność 

naukowa Arno Willa należy do trwałych osiągnięć nauki polskiej. 

Mimo wcześniejszych, długoletnich badań germaniatycznych dawał si% 

odczuć brek wyczerpującej pracy nt. niemieckioj literatury proza-

torskiej o tonstyce polskiej XIX w.. Jako Ze dotychczas zajmowano 

Się niemal wyłącznie tradycjami niemieckiej liryki polonofilakiej. 

Prace Arno Willa lukę tę wypełniły w całej rozciągłości, udowad-

niając m,in., Ze literatura niemiecka zajmowała się tematem Pol-

ski j u ż  w końcu XVIII w., a nie dopiero od czasów Powstania Li-

stopadowego. jak dotychczas mylnie przypuszczano. За к san Arno 

Will pisał, zadbał on w swych pracach "a obiektywne spojrzenie n« 

dzieje niemieckiej myśli o Polsce, o zilustrowanie zasadniczych 

kierunków rozwoju i orientacji tego [niemieckojęzycznego - K.A.K.) 

piśmiennictwa [...] Starałem się odczytać sposób reagowania nie-

mieckich pisarzy na zjawiska zachodzące w Polsce, uwypuklić ten-

dencje tego piśmiennictwa oraz wielowymiarowy obraz różnych, 

zmieniających się funkcji tej literatury. Do tego wykorzystałem 

utwory pod względem wartości artystycznej nawet drugo- i trzecio-

rzędne, ponieważ uważam, ze literatura nienajdoskonalsza a również 

żenująco słaba, jest prawdziwą wizytówką lat, w których powstała, 

pozwala odczytać gusty i potrzeby szerszych mas".

Wśród wielu prac Arno wille z zekresu niemiecko-polskich re-

lacji literackich na czoło wybijają się trzy monografie i “Polska i 

Polacy w niemieckiej prozie literackiej XIX wieku" (1970), "Moty-

wy polskie w krótkich formach literackich niemieckiego obszaru ję-

zykowego 1794-1914" (1976) oraz “Kobieta polska w wyobraźni spo-

łeczeństw niemieckiego obszaru językowego (od XIV w. do 1939 r.)", 

która to wydana jesionią 1983 r. ukazała się niestety już po śmie-

rci autora. Oprûcz wymienionych trzech pozycji książkowych o 

stosunkach niemiecko-polskich w literaturze XIX w. był Arno Will 

autorem licznych, obszernych artykułów, driikowanych w kraju i za
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granicą, by wspomnieć tutaj m. in.« "Powstania polskie w niemiec-

kiej beletrystyce XIX wieku", "Poloka warstwa językowa w niemiec-

kiej beletrystyce o tematyce polskiej", "Karl Emil Franzos. Ein 

Beitrag zu den Gestalten der Polen in der Österreichischen Lite-

ratur des XIX. Oh.*, "Oor polnische Novemberaufstand in dar 

deutschen Anekdote", "Alexander von Opeln-Bronikowaki und die 

Polenliteratur der ersten Hälfte des 19. Oh," czy "Wilhel« 

Goldbau« - propagator kultury polskiej w Austrii".

Profespr Arno Will wiedzą swą przekazywał podczas krajowych i 

zagranicznych odczytów (Austria, NRO), na zebraniach naukowych. 

Był członkiem Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, Internationale La-

na u-Ge sal lacha ft w Austrii, Towarzystwa Polsko-Austriackiego oraz 

Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego.

Za swą działalność naukową, dydaktyczną oraz apołeczną był 

Arno Will wielokrotnie odznaczany, aby wymienić tutaj m, in. 

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zaaługi, 

Medal Uniwersytetu Łódzkiego oraz Złotą Odznaką tejże uczelni.

Oo wielkich zasług profesora Arno wille należy Эедо ponad 

40-letola działalność pedagogiczna w szkolnictwie średnim 1 wyż-

szym. Był rzetsinym pedagogie«, przekazującym swym uczniom wiedzą

1 umiłowanie nauki. Poświęcał wiele uwagi pracy dydaktycznej, 

przyczyniał sią do .modernizacji studiów gemanlstycznych, dbał o 

poziom nauczania, czego dowodem mogą być m. In. liczne «krypty 

pisane zarówno na użytek różnych kierunków politechnicznych (lek-

toraty języka niemieckiego), jak i studentów filologii germań- 

akiejj np. skrypt "Arbeltsmaterial zur Lehrveranstaltung. Deu-

tsche Literatur" (1976) - współautor.

Profesor Arno will byl nie tylko wybitnym znawcą nieeiecko- 

-polskich stosunków literackich, autora« cennych, nowatorskich 
. *' '

prac, naświetlających nieznana obazary niemiecko-polskiego pogra-

nicza kulturalnego, ale także człowieklen o rzadkiej kulturze o- 

soblstej, okromnym, łubiany« pedagogia« akademickie. Był zasłużo-

ny* organizatorem gensanlstykl łódzkiej, w jej hietoril pozosta-

wił mocny, wyraźnie wykrystalizowany ślad.

Odszedł od nas ceniony naukowiec, niezastąpiony Mistrz. W 

sercaęh swych uczniów, przyjaciół 1 kolegów pozostanie we wdzlą- 

cznej pamięci na długo. .

Krzysztof A. Kuczyński
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