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pozycje wroga Hans to nie obrońca kultury, lecz oszukany młodzieniec, które-
go ofi ara niczemu nie służy151. Współczujący ton narracji152 sugeruje, że Mann 
w końcu odkrył, czym okazała się wojna dla młodych ludzi, których zagrzewał 
do walki propagandowymi frazesami o humanizmie i niemieckości.

HANS CASTORP I WOJNA

Bohater Czarodziejskiej góry to młodzieniec o przeciętnych zdolnościach 
intelektualnych, który ochotniczo udał się na front. Nie przypomina zatem 
Jakuba Thibault, marzącego o powstrzymaniu wojny przez uświadomienie żoł-
nierzom, że zostali oszukani przez rządzących153. Castorp nie jest też podobny 
do nastolatków opisywanych przez Remarque’a, gremialnie zaciągających się 
do wojska, aby bronić ojczyzny; z racji wieku bowiem nie był już przedmio-
tem szkolnej propagandy, chociaż w sanatorium przysłuchiwał się dysputom, 
zakończonym samobójstwem Naphty w absurdalnym pojedynku. Przez sie-
dem lat chętnie odgrywał rolę chorego; wprawdzie nie był hipochondrykiem, 
to jednak wykrycie zmian w płucach odczuł jako nobilitację, zrównywało 
go to bowiem z innymi pensjonariuszami. Dzięki sanatorium uniknął losu 
mieszczanina, zatroskanego o fi rmę i dom; z mistycznej atmosfery wyrwała 
go dopiero wojna. Powstaje pytanie, co skłoniło Castorpa do pójścia na front 
i czym okazały się wojenne okopy.

OKOPY JAKO PUNKT OBSERWACYJNY

Jednym z fundamentalnych problemów fi lozofi cznych jest kwestia wła-
ściwego punktu obserwacji świata, gwarantującego poznanie prawdy. Ma 
ona charakter etyczny, wiążąc się z koniecznością spełnienia wymogu epi-
stemicznej sprawiedliwości,  szczególnie  ważnego w kwestiach drażliwych. 
Przystępując wszak do opisu wojny, należy rozstrzygnąć, czy ważniejsza jest 
perspektywa polityków, decydujących o jej wybuchu, czy generałów, opra-

rowikowa, w: Tomasz Mann w oczach krytyki światowej, wybór A. Rogalski, Państwowy Instytut 
Wydawniczy, Warszawa 1975, s. 142).

151  Podobnie oszukani przez polityków czuli się żołnierze po drugiej stronie frontu; na polu 
walki odkryli, że masowa rzeź nikomu nie przyniesie korzyści (por. D o s  P a s s o s, Trzej żołnierze, 
s. 226, 236, 278, 472).

152  Por. M a n n, Czarodziejska góra, t. 2, s. 535n.
153  Por. R. M a r t i n  d u  G a r d, Rodzina Thibault, t. 4, Lato 1914 (II), tłum. K. Pruszyński, 

Czytelnik, Warszawa 1987, s. 161-165.
154  Zob. M. F r i c k e r, Epistemic Injustice: Power and the Ethics of Knowing, Oxford University 

Press, Oxford 2009.
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cowujących strategię jej prowadzenia; możliwe też, że należy opisywać ją 
z perspektywy żołnierzy bądź ludności cywilnej. W świetle fi nału Czarodziej-
skiej góry najlepszym punktem widzenia dysponuje żołnierz na pierwszej linii 
frontu; w ostatniej scenie widzimy Castorpa atakującego wrogów ze świado-
mością, że może zginąć. Podobną perspektywę przyjmowali wymienieni już 
pisarze, jak Barbusse, Remarque czy Arnold Zweig, ukazujący codzienność 
okopów. Zdaniem José Ortegi y Gasseta obraz ten jest fałszywy, utrudnia 
bowiem  zrozumienie moralnego,  politycznego i dziejowego sensu wojny. 
Okopów nie należy absolutyzować, kto zatem ogranicza do nich konfl ikt zbroj-
ny,  dopuszcza się cynicznego kłamstwa.  Pacyfi styczna proza nie ma nic 
wspólnego z rzeczywistością, za miarę prawdy uznając umysł tępego chłopca, 
ubranego  w mundur i niezdolnego pojąć wydarzeń,  w których uczestniczy. 
Obraz wojny kreowany przez zalęknionych żołnierzy na froncie nie pozwala 
bowiem uchwycić całości zjawiska.  „Tylko oko zdolne ogarnąć wzrokiem 
całość krętych rowów, w których jak mrówki żyli walczący, mogłoby nam dać 
możliwie bliski opis  wojny”.  W analizie należy pohamować odruchy serca, 
starając się dostrzec dziejowy sens wojny, na który składają się decyzje poli-
tyczne, strategie militarne czy patriotyczno-bohaterska retoryka, powodująca, 
że młodzi ludzie chcą walczyć.

Końcową scenę Czarodziejskiej góry można uznać za podważenie argu-
mentacji Ortegi, narrator przekonuje bowiem, że tylko okopy ukazują grozę, 
okrucieństwo i absurd wojny, których nie przysłoni żadna słowna maskarada. 
Głos Manna jest szczególnie ważny, ponieważ w powieści porzucił kulturową 
interpretację wojny, skupiając się na losie żołnierzy. Uczestniczący w mili-
tarnej akcji Castorp nie myśli wszak o misji dziejowej, której ma służyć, 
lecz o strachu, który sprawia, że na odgłos eksplozji pada niczym ranny lub 
zabity.

155  Ortega poddaje krytyce powieści Ogień Henri Barbusse’a oraz Żywoty męczenników 1914-1916
Georges’a Duhamela (zob. G. D u h a m e l, Żywoty męczenników. La vie de martyrs. 
1914-1916, Towarzystwo Wydawnicze „Ignis”, Toruń–Warszawa–Siedlce 1922), a tak-
że nowele Leonharda Franka (zob. L. F r a n k, Człowiek jest dobry. Nowele, tłum. M. Zucker, 
J. Kociełł, Książka, Warszawa 1923) (por. J. O r t e g a  y  G a s s e t, Wprowadzenie do Don Juana, 
w: tenże, „Dehumanizacja sztuki” i inne eseje, tłum. P. Niklewicz, wybór S. Cichowicz, Czytelnik, 
Warszawa 1980, s. 127, przyp. 5).

156  Por. O r t e g a  y  G a s s e t, Wprowadzenie do Don Juana, s. 127n.
157  „W ten sposób za decydujący w kwestii rzeczywistej wojny przyjmuje się punkt widzenia 

tępego chłopaka, oderwanego od swego kawałka ziemi i wciśniętego w jakiś kąt okopów”. Tamże, 
s. 128.

158  Por. tamże, s. 127n.
159  Tamże, s. 128.
160  Por. tamże.
161  Por. M a n n, Czarodziejska góra, t. 2, s. 535.
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