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Wspomnienie o profesorze dr. hab. Erhardzie Cziomerze
Rok 2020 rozpoczął się dla polskiej i niemieckiej nauki niezwykle bolesną
stratą. Po krótkiej i ciężkiej chorobie odszedł wybitny niemcoznawca, specjalista
z zakresu stosunków międzynarodowych i nauk politycznych, znakomity
historyk, a przede wszystkim dobry człowiek, rzetelny naukowiec, wychowawca
młodzieży i promotor jej rozwoju na każdym poziomie kształcenia, prof. dr hab.
Erhard Cziomer.
Pochodził z niewielkiej wsi w województwie opolskim, w której urodził
się w rodzinie wielodzietnej w czasie drugiej wojny światowej. Interesował się
historią, pasjami czytywał książki przygodowe i w edukacji widział dla siebie
przyszłość. Trudna sytuacja tamtych czasów i skomplikowane losy sprawiły, że
Jego kroki skierowały się w stronę Krakowa, gdzie zamierzał studiować. Było to
Jego marzenie, które po wielu trudach udało mu się spełnić. Okazało się, że jest
niezwykle utalentowany, co potwierdzały wyniki studiów osiągane na Wydziale
Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. By móc utrzymać się w Krakowie, został
przewodnikiem wycieczek, w czym pomagała mu doskonała znajomość języka
niemieckiego. Ona także prowadziła go dalej i przyczyniła się do określenia
przyszłego pola badawczego, którym zamiast historii średniowiecza stała się
polityka niemiecka, w szczególności zagraniczna i gospodarcza. Ale nie tylko,
Jego prace dotyczą w zasadzie wszystkich jej aspektów, a wiedza o niej była tak
ogromna, że mógł o tym opowiadać godzinami. W późniejszych latach kariery
naukowej poświęcił się również badaniom nad polityką rosyjską, chińską, a także
polską. Jego znajomość stosunków międzynarodowych była tak szeroka, że
studenci i doktoranci mieli w nim zawsze fachowe oparcie i nie mogło się zdarzyć,
by mogli go zwieść, licząc, że na czymś znał się nie będzie.
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Jednak swojej pracy akademickiej nie mógł zacząć od razu po studiach. Nie
zgodził się na współpracę ze Służbą Bezpieczeństwa, co zamknęło mu drogę do
pracy na Uniwersytecie. Dzięki pomocy przyjaciela zaczął ją w Nowej Hucie, gdzie
został wychowawcą i nauczycielem młodzieży. Powrót na ścieżkę naukową zajął
mu kilka lat i później uznawał, że musi wszystko robić szybciej, żeby nadrobić
stracony czas i zaspokoić głód wiedzy. Był w związku z tym tytanem pracy i jako
takiego postrzegało go wielu studentów, doktorantów i współpracowników. Ale
poza tym był także niezwykle dobrym człowiekiem, nawet jeśli czasem skutecznie
to ukrywał poprzez okazywaną szorstkość. Nie chciał się chwalić tym, co robi dla
innych ludzi, uważał, że należy to czynić bezinteresownie. Nie widział potrzeby
afiszowania się tym. Aczkolwiek bardzo cieszyły go otrzymywane wyróżnienia za
pracę naukową i dydaktyczną, w tym wysokie odznaczenia państwowe i nagrody
od władz uczelni. W pełni na to wszystko zasługiwał, do czego przekonywało Jego
zaangażowanie w dydaktykę oraz kolejne projekty naukowe realizowane wręcz
pasjami, także w czasie wielu letnich wakacji.
Ciężka choroba przyszła na niego nagle, w środku licznych projektów
naukowych, przed zaplanowanym na 2020 rok jubileuszem 50-lecia Jego
pracy. Mimo to starał się jeszcze dokończyć swoją ostatnią monografię.
Cieszył się z zadeklarowanej już obecności licznych gości z kraju i z zagranicy.
Trzeba bowiem podać, że Erhard Cziomer był osobą bardzo dobrze znaną
i szanowaną wśród niemieckich naukowców. Odwiedzał tamtejsze uniwersytety
w roli gościnnego profesora, prowadził liczne badania i kwerendy, spotykał się
z ważnymi niemieckimi politykami itp. To wszystko stanowiło część Jego pracy,
która była także pasją. Zaświadczyć o tym może kilkudziesięciu wypromowanych
doktorantów oraz setki publikacji naukowych. Powstała po nim luka w nauce
polskiej będzie trudna do zapełnienia i mowa tutaj nie tylko o niemcoznawstwie.
Erharda Cziomera warto wspominać, biorąc pod uwagę wszystkie
Jego osiągnięcia naukowe i życiową postawę cechującą się życzliwością
i zainteresowaniem drugim człowiekiem, zachęcaniem go do pracy i odpłacaniem
wsparciem przy niej oraz zrozumieniem. Definiowaniem nauki jako drogi
prowadzącej do poznania prawdy z uwzględnieniem jej interdyscyplinarnego
charakteru i szacunku dla metodologii, ale bez przypisywania jej wartości samej
w sobie. Dostrzeganiem skomplikowanej rzeczywistości, wymykającej się często
łatwym, pochopnym ocenom. Wymaganiem od siebie oraz od innych, ponieważ
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to solidność i terminowość są jednymi z najważniejszych cnót. Wreszcie jako
człowieka, który był kopalnią wiedzy, anegdotycznych wspomnień, pasjonatem
piłki nożnej i podróży oraz filmów dokumentalnych i seriali kryminalnych.
Prof. dr hab. Erhard Cziomer.
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