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Z nieludzkiej ziemi

W XVIII wieku w Kubaniu w po!udnio-
wej Rosji osiedlili si" holenderscy menno-
nici. Z nich wywodzi!a si" Irma Martens, 
nauczycielka. Wysz!a za m#$ za niemiec-
kiego ksi"gowego, Eugena Hörrmana, 
syna pastora, który pochodzi! z %odzi.  
W 1936 roku, w uzbeckim mie&cie Urgencz 
urodzi!a si" Anna, w 1938 jej braciszek 
Fryderyk, który zmar! w niemowl"ctwie. 
Eugeniusz German (tak zapisywali jego 
nazwisko urz"dnicy sowieccy) zosta! 
aresztowany na fali czystek stalinowskich 
i, jako domniemany szpieg, rozstrzelany. 

Irma wysz!a wtedy za m#$ za polskiego 
o'cera, Hermana Bernera, który zg!osi! 
si" do Dywizji Ko&ciuszkowskiej. Dopiero 
w kilka lat po wojnie $ona dowiedzia!a si", 
$e zgin#! na froncie. Ma!$e(stwo z Berne-
rem pozwoli!o Irmie, jej córce oraz matce 
wyjecha) w 1946 roku z repatriantami do 
Polski. Kobiety zamieszka!y we Wroc!a-
wiu. Irma znalaz!a prac" wyk!adowcy j"-
zyka niemieckiego. Anna posz!a do szko!y 
i szybko nauczy!a si" polskiego. Matur" 
zda!a w 1955 i zacz"!a studia geologiczne 
na Uniwersytecie Wroc!awskim.

Od geologii do piosenki

By!a dobr# studentk# i aktywn# uczest-
niczk# akademickiego $ycia kulturalnego. 
Od dziecka zreszt# lubi!a ta(czy) i &piewa) 
– wyst"powa!a na szkolnych akademiach. 
Udziela!a si" w studenckim teatrzyku Ka-
lambur i, za namow# kole$anki, zg!osi!a 
si" na przes!uchanie we wroc!awskiej Es-
tradzie. Zdolna m!oda piosenkarka do-
sta!a anga$ na cykl koncertów, z którymi 
grupa je*dzi!a po miasteczkach i wsiach 
Dolnego +l#ska.

W 1962 roku zosta!a magistrem geolo-
gii (dyplom z wyró$nieniem) i zda!a (za 
drugim podej&ciem) egzamin na Artyst" 
Estrady przed komisj# Ministerstwa Kul-
tury. Oznacza!o to, $e nie zamierza szuka) 
szcz"&cia, biegaj#c z m!otkiem po ska!ach. 
Kilkumiesi"czne stypendium w Rzymie 
po&wi"ci!a na szkolenie g!osu i rozsze-
rzanie repertuaru. Najwi"kszy sukces  
z pierwszych lat kariery zawodowej Anny 
German to II nagroda na Krajowym  
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Anna German w studiu
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Festiwalu Piosenki w Opolu w 1964 roku 
za wspania!# piosenk" „Eurydyki ta(cz#-
ce”, skomponowan# przez Katarzyn" Gärt-
ner (tekst: Ewa Krzemieniecka i Aleksan-
der Wojciechowski). Warto wspomnie), $e 
„Eurydyki” mia!y na pocz#tku by) piosen-
k# bigbeatow# dla Heleny Majdaniec, ale 
ówczesny dyrektor Estrady Wroc!awskiej 
postanowi! wystawi) tandem Gärtner-
German jako reprezentantki Wroc!awia 
na festiwalu opolskim.

To by! utwór wprost wymarzony dla 
Anny. Mog!a pokaza) i rozleg!# skal" g!o-
su (od sopranu do altu), i perfekcyjn# in-
tonacj", niezachwian# nawet w karko!om-
nych interwa!ach i przej&ciach, g!adko&) 
portamenta, dostojny spokój frazowania, 
inteligencj" i subtelno&) interpretacji. 
Kiedy& w Moskwie, podczas nagrywania 
p!yty, dosta!a anginy i posz!a do lekarza 
w przychodni przy Teatrze Bolszoj. Po-
wiedzia!: „Ma pani niespotykane struny 
g!osowe”.

German operowa!a swoim naturalnie 
postawionym g!osem na sposób operowy. 
Operowe pocz#tki (w edukacji wokalnej) 
mia!a równie$ Violetta Villas. W 1979 
roku Anna si"gn"!a po efektown#, trudn# 
pie&( napisan# dla Violetty przez Zbignie-
wa Ciechana do wiersza Macieja Zenona 
Bordowicza – „Hiroshima mon amour”. 
By!a ju$ wtedy chora, a w jej interpretacji 
s!ycha) rozpaczliw# walk" ze s!abn#cym, 
trac#cym blask g!osem; hymn mi!o&ci do 
$ycia. 

W 1965 ukaza!a si" jej pierwsza p!yta 
d!ugograj#ca, zatytu!owana tak jak przebój 
Gärtner. Nagrody na festiwalach w Polsce, 
wyst"py w Europie, w Ameryce i Australii, 
wreszcie sukcesy we W!oszech to kolejne 
szczeble w karierze. German zdobywa 
laury festiwalu pie&ni neapolita(skiej, na-
grywa p!yt" z tym repertuarem, podpisu-
je kontrakt z w!osk# 'rm# fonogra'czn#. 
Wyznaje, $e lubi &piewa) po w!osku melo-
dyjne w!oskie piosenki, ale jest te$ druga 

przyczyna: chce wreszcie kupi) mieszka-
nie dla siebie, matki i babci. 

Podbija publiczno&) San Remo, ma wy-
st#pi) na MIDEM. W prasie w!oskiej uka-
zuj# si" wywiady i setki entuzjastycznych 
artyku!ów. Anna jest zm"czona wrzaw# 
wokó! siebie i tempem wydarze(. Ale  
w sumie cieszy j# to, co robi. Mówi: „My-
&l", $e ka$dy z nas ma swoj# gwiazd". 
Mo$e ni# by) mi!o&), praca, macierzy(-
stwo… Tylko trzeba zrobi) wszystko, 

$eby nie gas! jej blask. Moja 
gwiazda – to piosenka”.

Potra'!a wyj&) z twarz# 
z k!opotliwych sytuacji. 
Z racji wzrostu górowa-
!a nad w!oskimi konfe-
ransjerami. Kiedy jeden  
z nich spyta! z!o&liwie: 
„Ile metrów pani mie-
rzy?”, odpowiedzia!a po 
w!osku: „To niewa$ne, 
i tak jestem wy$sza od 
pana”. Podczas tour-
née w USA propono-
wano jej przed!u$enie 
kontraktu, ale w celu przed!u$enia wizy 
ameryka(skiej musia!aby wzi#) 'kcyjny 
&lub. Nie zgodzi!a si". Uwa$a!a, $e nic nie 
wolno robi) wbrew sobie, aby potem si" 
tego wstydzi).

Trudno jej by!o zaaklimatyzowa) si"  
w &wiecie szo!biznesu. Ci#g!e wywiady, 
sesje zdj"ciowe… „Nie jestem w stanie 
nawet na krótko przybra) maski obcej mi 
kobiety” – twierdzi!a.

Rosyjski piosenkarz Lew Leszczenko 
powiedzia!, $e by!a tak czysta jak jej g!os. 

Jako ciekawostk" dodajmy, $e Anna 
German wyst#pi!a w epizodycznej, nie-
mej, roli Amerykanki w 'lmie Andrzeja 
Wajdy „Krajobraz po bitwie” (1970).

0ÚND�FLDïD�L�KDUW�GXFKD
W sierpniu 1967 prze$y!a wypadek sa-

mochodowy na Autostradzie S!o(ca pod 

Boloni#. Wypad!a z samochodu i po!a-
mana przele$a!a w przydro$nych zaro-
&lach ca!# noc, zanim zorientowano si", $e  
w aucie oprócz kierowcy by!a pasa$erka. 
Przytomno&) odzyska!a po dwóch tygo-
dniach, po dziewi"ciu tygodniach prze-
transportowano j# do Polski i jeszcze kil-
ka miesi"cy sp"dzi!a w gipsowym gorsecie  
w o&rodku w Konstancinie. Zbigniew 
Tucholski zbudowa! dla niej specjal- 
ne urz#dzenie do rehabilitacji. Prawie 

trzy lata trwa! powrót  
do wzgl"dnej sprawno&ci. 
Przez pewien czas o&mie-
la!a si" spacerowa) tyl- 
ko po zmroku, ku&tykaj#c  
o lasce.

Wtedy zacz"!a kompono-
wa). Najs!ynniejszym utwo-
rem, który napisa!a w swoim 
$yciu „po wypadku”, jest pi"k-
na piosenka „Cz!owieczy los” 
do tekstu Aliny Nowak. Anna 

nagrywa!a swoje kompozycje na magne-
tofonie, nuc#c do mikrofonu. Nie zna!a 
nut na tyle, by samej zapisywa) melodie, 
ale pomagali jej przyjaciele.

Na scen" powróci!a wiosn# 1970. W!#-
czy!a wtedy do repertuaru zarówno w!a-
sne kompozycje, jak i arie z opery „Tetyda 
na Skyros” Alessandra Scarlattiego. Autor-
ski album „Cz!owieczy los” zdoby! status 
Z!otej P!yty. Znów koncertowa!a, w kraju  
i za granic#. W trakcie jednego z wyst"-
pów poczu!a ból nogi. Diagnoza brzmia!a: 
z!o&liwy nowotwór ko&ci.

+piewa!a do ostatnich dni, nagrywaj#c na 
magnetofonie swoje improwizacje do frag-
mentów Biblii (Psalmy, Hymn o mi!o&ci).

Zmar!a w sierpniu 1982. Pochowano 
j# na Cmentarzu Ewangelicko-Refor-
mowanym w Warszawie. Na grobie wid-

+Lľ)L�L�0X]\ND�����

Najnowsze wydanie 
DXWRELRJUDğL� 
ķ:UöÊ�GR�6RUUHQWRĵ



Sylwetki 

66 +Lľ)L�L�0X]\ND�����

nieje cytat z psalmu 23: „Pan jest moim  
Pasterzem”.

5RG]LQD
Dla Anny najwa$niejsze by!y matka  

i babcia. By!a im wdzi"czna za wycho- 
wanie; czu!a si" za nie odpowiedzialna. 
Jej marzeniem by!o kupienie mieszkania, 
w którym mog!yby we trzy wygodnie $y). 
Wypadek we W!oszech sprawi!, $e nie 
zd#$y!a na to zarobi). O ironio, dopie-
ro pieni#dze z polisy ubezpieczeniowej 
pozwoli!y na kupno ma!ego mieszkania  
w Warszawie, a gdy po d!ugiej rehabilita- 
cji wznowi!a koncertowanie, sta) j# 
by!o na zakup segmentu i sprowadzenie  
bliskich do Warszawy. Wtedy by!# ju$  
m"$atk#.

M!ody in$ynier z Warszawy, Zbigniew 
Tucholski, pozna! Ann" German na base-
nie we Wroc!awiu w 1960 roku. Urzek!a 
go dziewcz"co&ci#, bezpretensjonalno&ci#, 
poczuciem humoru. A kiedy us!ysza!, jak 
&piewa, pomy&la!, $e tak wyj#tkowy g!os 
i jego w!a&cicielk" trzeba chroni). Tak j# 
wspomina po latach: „By!a szcz"&liwa. Za-
pytana kiedy&, co to znaczy, odpowiedzia-
!a, $e szcz"&cie to zobaczy) kogo&, kto si" 
do ciebie u&miechnie w windzie, gdy kto& 
na ulicy zwróci si" do ciebie uprzejmie, 
gdy wysypiesz okruszki na balkon dla pta-
ków, które je podziobi# i za)wierkaj#. Ka$-
da chwila mo$e by) dla nas szcz"&ciem, 
codzienne zwyk!e $ycie. Rzeczy wielkie s# 
zbyt rzadkie i najcz"&ciej nieosi#galne”.

Przez kilka lat spotykali si" tylko  
w weekendy albo i rzadziej. Ona na co 
dzie( przebywa!a we Wroc!awiu lub na 
koncertach, on mia! prac" w stolicy. Wiele 
razy próbowa!a go przekona), $e z takim 
trybem $ycia nie jest dobrym materia!em 
na $on", ale Zbigniew by! innego zdania. 
O&wiadczy! si", kiedy odwiedza! Ann" 
przykut# do !ó$ka w klinice w Konstan-
cinie. I wtedy wreszcie, wobec tak wzru-
szaj#cej lojalno&ci i konsekwencji, Anna 
wyrazi!a zgod". Wzi"li &lub w Zakopanem  
w 1972 roku, a w 1975 urodzi! si" ich jedy-
ny syn, Zbigniew junior. O obowi#zkach 
wobec matki i babci piosenkarka nigdy 
nie zapomnia!a, a po jej &mierci Zbigniew 
do ko(ca opiekowa! si" te&ciow#. Irma 
Berner zmar!a w wieku 98 lat.

W czasie &miertelnej choroby odwie-
dzali Ann" ró$ni ksi"$a. Namawiali j#  
i Zbigniewa, który by! katolikiem, na &lub 
ko&cielny i ochrzczenie Zbyszka (wówczas 
siedmioletniego). Oboje dali si" namówi), 
ale wkrótce potem Anna wyzna!a: „Czuj", 
$e co& jest nie tak. Przynie& mi niemieck# 
Bibli" babci”. Czyta!a j# przez dwa tygo-

dnie, a potem stwierdzi!a, $e dosta!a od 
Boga znak i poprosi!a o przyprowadze-
nie pastora z ko&cio!a adwentystów, $eby 
przyj#) chrzest biblijny przez zanurzenie 
w wodzie; ze wzgl"du na jej stan zdro-
wia odby!o si" to w domowej wannie. Po 
chrzcie by!a bardzo szcz"&liwa i mówi!a, 
$e kiedy wyzdrowieje, zawsze b"dzie &pie-
wa) w ko&ciele dla Boga. Ostatni# pie&ni#, 
któr# za&piewa!a, robi#c wstrz#saj#ce wra-

$enie na domownikach, by!a modlitwa 
„Ojcze nasz”.

Zbigniew poszed! w &lad za $on# i kilka 
miesi"cy po jej &mierci tak$e ochrzci! si" 
i zosta! adwentyst#. Co wi"cej, pod jego 
wp!ywem te&ciowa wróci!a do wiary swo-
jej matki i w wieku 90 lat przyj"!a chrzest 
przez zanurzenie.

Adwenty&ci nie zapominaj# o swojej 
siostrze. S!uchaj# &piewanych przez ni# 
tekstów biblijnych. Nakr"cili skromny, ale 
ciekawy 'lm dokumentalny. 

3DPLÚÊ
W 1986 pewna asteroida zosta!a nazwa-

na „Anna German”.
Cho) od &mierci artystki min"!y trzy 

dekady, pami") o niej nie ga&nie. Dzia!a-
j# fankluby, powstaj# strony internetowe  
i blogi. Swoistym kultem osoba piosenkar-
ki jest otaczana w krajach by!ego Zwi#zku 
Sowieckiego. W 2003 ods!oni"to gwiazd" 
polskiej artystki na moskiewskim Placu 
Gwiazd. W mie&cie Urgencz, w którym 
przysz!a na &wiat, jedn# z ulic nazwano jej 
imieniem.

Anna przez dziesi") pierwszych lat $ycia 
mieszka!a w Zwi#zku Sowieckim. Mówi!a 

po rosyjsku, mo$e my&la!a te$ po rosyjsku? 
Popularno&ci# cieszy!a si" nie tylko w&ród 
rosyjskich s!uchaczy, lecz równie$ w&ród 
kompozytorów, tek&ciarzy i realizatorów 
d*wi"ku. Pocz#wszy od roku 1964, kilka-
na&cie razy wraca!a na koncerty do Mo-
skwy i innych miast. Wyda!a tam siedem 
longplayów (dla porównania – w Polsce: 
cztery, a we W!oszech – jeden). Kompo-
zytor Oskar uwa$a, $e to Bóg pos!a! do 
Rosji Ann" German, a jej pojawienie si" 
by!o szcz"&ciem dla kompozytorów. Pisali 
specjalnie dla niej i wiedzieli, $e dostan# 
per!" interpretacji.

Na potrzeby telewizji, polskiej i w nie 
mniejszym stopniu rosyjskiej, powsta! 
dziesi"cioodcinkowy serial biogra'czny 
„Anna German. Tajemnica Bia!ego Anio-
!a” (2012) w re$yserii Waldemara Krzyst-
ka. Rol" g!ówn# zagra!a Joanna Moro, 
aktorka urodzona i wychowana w Wilnie,  
a wykszta!cona w Polsce. Ka$dy z odcin-
ków 'lmu gromadzi przed telewizorami 
cztery miliony telewidzów polskich i dwa-
dzie&cia dwa miliony Rosjan.

Poeta Jerzy Ficowski powiedzia! o An-
nie German: „Zamiast duszy mia!a muzy-

k"; nie &piewa!a, ale gra!a na swoich stru-
nach g!osowych jak nikt. To by! cudowny 
instrument o rzadko spotykanej doskona-
!o&ci. By!a wygna(cem z anielskich chó-
rów, skazanym na trudny cz!owieczy los”.

XW
W&ród publikacji o Annie German 

najwa$niejsza pozostaje jej autobiogra-
'czna ksi#$ka „Wró) do Sorrento”. Wiele 
cennych informacji zawiera ksi#$ka Ma-
rioli Pryzwan „Ta(cz#ca Eurydyka. Anna 
German o sobie”, jak równie$ ksi#$ka ro-
syjskiego polonisty Aleksandra ,ygariowa 
„Anna German”.    ❏

Plakat serialu TV „Anna German.  
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