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REPREZENTACJE LUDZKIEGO ORGANIZMU  
W ILUSTRACJACH PUBLIKACJI FRITZA KAHNA  

Z OKRESU REPUBLIKI WEIMARSKIEJ

KRĄG PUBLIKACJI FRITZA KAHNA

Urodzony w 1888 r. Fritz Kahn, z wykształcenia ginekolog, w latach 20. stał się jednym z najważ-
niejszych popularyzatorów nauk ścisłych w Republice Weimarskiej. Opublikował wówczas szereg książek, 
spośród których najważniejszą była pięciotomowa Das Leben des Menschen, wydana przez wydawnictwo 
Franckh’sche Verlagshandlung1. Dzięki sukcesowi, jaki odniosła książka, Kahn zyskał rozgłos, który umoż-
liwił mu regularne publikowanie artykułów w prasie. Zmuszony do emigracji po dojściu do władzy przez 
NSDAP – znalazł się w Palestynie, a następnie w Paryżu. Współpracował ze szwajcarskim wydawnictwem 
Alberta Müllera. W III Rzeszy jego publikacje trafiły na „Listę szkodliwych oraz niepożądanych pism”, 
zarekwirowane egzemplarze zostały zniszczone, a Das Leben des Menschen ukazało się pod nazwiskiem 
wydawcy pierwszej edycji, Gerharda Venzmera, z dopisaną częścią opisującą wyższość rasy aryjskiej nad 
innymi rasami. W obliczu klęski Francji w roku 1940 Kahn wraz z żoną wyemigrował do USA, zabie-
rając ze sobą portfolio ilustracji swoich wcześniejszych publikacji. Tam wydał ponownie opus magnum 
w skróconej, dwutomowej wersji jako Man in Structure and Function (1943). Każda z ilustracji opatrzo-
na została sygnaturą „fk©”, co sprawiło, że Kahn stał się posiadającą markę osobą-firmą. W rezultacie 
dzisiaj kojarzony jest bardziej z ilustracjami, za których autora jest uważany, niż z treściami zawartymi 
w towarzyszących im tekstach.

Franckh’sche Verlagshandlung powstało w 1. połowie XIX w. Założone przez braci Johanna Friedricha 
oraz Friedricha Gottloba Franckhów, specjalizowało się w tanich, kieszonkowych edycjach klasycznych 
powieści. Po śmierci założycieli, pod koniec XIX w. doszło do zmiany charakteru wydawnictwa, któremu 
nadano profil popularnonaukowy. Działałow oparciu o powołane Gesellschaft für Naturfreunde, którego 
członkowie otrzymywali magazyn „Kosmos” oraz mieli prawo do subskrybowania po preferencyjnych 
cenach publikacji tworzących serię „Kosmos Bücherei”2. Członkowie stowarzyszenia stanowili podstawową 
grupę odbiorców Das Leben des Menschen. Sprzedaż wielotomowej publikacji opierała się na subskrypcji, 

1 F. K a h n, Das Leben des Menschen: eine volkstümliche Anatomie, Biologie, Physiologie und Entwicklungsgeschichte des 
Menschen Bd I–V, Franckh’sche Verlagshandlung, wyd. 1, Stuttgart 1922–1931 [dalej cyt.: Leben I–V]. Kolejne tomy ukazywały się 
w latach 1922, 1924, 1926, 1928 i 1931. Do tego, w latach 1926–1927 ,w celu uspójnienia szaty graficznej serii, wydawca opublikował 
drugą edycję pierwszych trzech tomów. 

2 Cornelius Borck zwraca uwagę na to, że w okresie Republiki Weimarskiej wydawnictwo zaczęło intensywnie zajmować się 
popularyzacją techniki, co przejawiało się publikacjami dotyczącymi radia oraz sprzedażą zestawów w rodzaju „mały chemik”. C. B o r c k, 
Communicating the Modern Body: Fritz Kahn’s Popular Images of Human Physiology as an Industrialized World, „Canadian Journal of 
Communication”, 32, 2007, s. 501.
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do której zachęcał „Kosmos”(na jego łamach Kahn zresztą również publikował). Książka Kahna odróżniała 
się od większości publikacji wydawnictwa mających zestandaryzowany format – kieszonkowy rozmiar, 
objętość ok. 80 stron – który został w latach 20. przejęty także przez inne wydawnictwa3. W tym modelu 
mieściła się wcześniejsza książka Kahna wydana w Franckh’sche Verlagshandlung, Die Zelle (1919). Das 
Leben des Menschen natomiast była kosztowną publikacją. Pięć tomów zawiera łącznie ponad tysiąc róż-
nych materiałów wizualnych, w tym około 150 wkładek z kolorowymi ilustracjami. W jej przygotowanie 
zaangażowana była znaczna, zmieniająca się w czasie prac wydawniczych, grupa grafików4. 

Materiały ilustracyjne z Das Leben des Menschen były reprodukowane również w artykułach prasowych 
autorstwa Kahna oraz w kalendarzach przeznaczonych w pierwszej kolejności dla członków Gesellschaft 
für Naturfreunde , w których niekiedy zamieszczano też fragmenty jego tekstów . Poszczególne ilustracje 
były wykorzystywane wielokrotnie, powstawały analogiczne ujęcia tych samych przedstawień wykonywane 
przez różnych grafików. Co ciekawe, wydawnictwo korzystało z odmiennych wersji ilustracji w kolejnych 
dodrukach książki5. W rezultacie powstał zbiór ilustracji heterogenicznych pod względem stylistycznym, 
lecz tworzący specyficzne wizualne środowisko z powtarzającymi się tematami. W publikacjach prasowych 
Kahn poszerzał załączane materiały wizualne o zdjęcia pochodzące z różnych instytucji medycznych, 
a także ilustracje z innych publikacji naukowych6.

Wydawnictwo zapewniło Das Leben des Menschen intensywną reklamę. Od początku kampanii było 
podkreślane znaczenie warstwy wizualnej publikacji. Na reklamie zapowiadającej pierwszy tom (umiesz-
czonej w katalogu berlińskiej wystawy poświęconej Kahnowi) ilustracja zajmuje połowę powierzchni 
strony. Inna reklama, dotycząca specjalnej oferty zakupu dwóch tomów, zawiera pomniejszone fragmenty 
różnych ilustracji. W tym wypadku dominacja materiału wizualnego nad treścią jest szczególnie wyraźna7. 
Część ilustracji sprzedawano także w formie samodzielnych plakatów.

Ogólną cechą wizualnej strony publikacji Kahna była jej różnorodność. Graficy oraz ilustratorzy zatrud-
niani przez Franckh’sche Verlagshandlung operowali rozmaitymi stylami, odnosili się również do różnych 
konwencji obrazowania. Ta wizualna heterogeniczność pierwotnej publikacji Kahna ustąpiła w latach 40. 
spójnej, przemyślanej estetyce jego anglojęzycznych książek. Cornelius Borck w swym tekście poświęconym 
Kahnowi podkreśla świadomy wybór estetyki dokonany przez autora w chwili wejścia na amerykański 
rynek wydawniczy8. Wybrane ilustracje w dalszym ciągu były różnorodne, jednak widoczne jest w nich 
dążenie do osiągnięcia wizualnego języka nowoczesnego naukowego racjonalizmu. 

Kontekst publikacji Kahna w Franckh’sche Verlagshandlung stanowiły ówczesne kulturowe przemiany 
stosunku względem ciała, które znalazły swe odzwierciedlenie również w ewolucji typów medycznych 
prezentacji ludzkiego organizmu. Tradycja anatomicznych przedstawień, wywodząca się jeszcze z XVI w., 
ze współpracy Jana van Calcara z Wesaliuszem przy De humani corporis fabrica (1543), uległa w 2. 
połowie XIX w. istotnym przekształceniom. Udoskonalanie mikroskopów, a także pojawienie się fotografii, 
a następnie radiografii doprowadziło do powstania nowych typów przedstawień ludzkiego ciała, a także do 
radykalnego unaukowienia oraz profesjonalizacji ilustracji dzieł z dziedziny medycyny – czego symbolem 
stał się atlas anatomiczny Henry’ego Graya (1858). W rezultacie ilustracje tego rodzaju zostały wyłączo-
ne ze świata sztuki, która odwróciła się od naturalistycznego ukazywania ludzkiego ciała9. Ilustracjom 
w opracowaniach medycznych zaczęły towarzyszyć nowoczesne wykresy zawierające wyniki mierzalnych 
badań (np. EKG) oraz graficzne zobrazowania danych statystycznych. Równolegle, wraz z przemianami 
społecznymi towarzyszącymi powstawaniu nowoczesnych państw oraz nowoczesnej kultury masowej poja-

3 Za przykład niech posłuży lewicowa Urania, pomyślana jako wehikuł edukacji robotników na temat nauki uważanej przez 
środowiska socjalistyczne za postępową: np. teorii ewolucji, socjologii wiedzy, teorii racjonalnego planowania. Zob. N. H o p w o o d, 
Producing a Socialist Popular Science in the Weimar Republic, „History Workshop Journal”, 41, 1996, s. 117–153.

4 Borck sugeruje, że zatrudniony był cały dział graficzny wydawnictwa, prawdopodobne wydaje się również czasowe zwiększanie 
zatrudnienia. B o r c k, op. cit., s. 504.

5 Ibidem, s. 505.
6 New York, Leo Baeck Institute, Center For Jewish History, Arthur and Fritz Kahn Collection, https://archive.org/details/arthur-

fritzkahn [dalej cyt. AFKC] II.2.A 198, 376, 377.
7 Zob. U. v o n  D e b s c h i t z, T. v o n  D e b s c h i t z, Fritz Kahn – Man Maschine / Maschine Mensch, Springer, Wien 2009, 

s. 31.
8 B o r c k, op. cit., s. 508–509.
9 Por. M. K e m p, M. Wa l l a c e, Spectacular Bodies: The Art and Science of the Human Body from Leonardo to Now, Hayward 

Gallery, University of California Press, Berkeley, Los Angeles, London, 2000, s. 16–17. 
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wiały się nowe rodzaje wizualnego przekazu wiedzy – diagramy umieszczane w rozmaitych poradnikach 
zdrowotnych, fotografia kryminalistyczna, tablice fizjologiczne. Zróżnicowanie sposobów prezentowania 
ludzkiego ciała przez Franckh’sche Verlagshandlung było zatem odpowiedzią na społeczne zapotrzebo-
wanie związane z nową kulturą ciała (Körperkultur) stanowiącą istotny element ruchu reformy życia 
(Lebensreform) – jednego z najważniejszych zjawisk w kulturze niemieckiej początku XX w., łączącego 
między innymi higienistów, wegetarian, eugeników i nudystów. 

GRAFICY

Uta i Thilo von Debschitz zidentyfikowali z imienia i nazwiska dziesięciu grafików, którzy tworzyli 
szatę graficzną do Das Leben des Menschen. Na ilustracjach umieszczonych na kartach pięciu tomów opus 
magnum Kahna można dostrzec drugie tyle sygnatur innych artystów10,część ilustracji zaś jest pozbawiona 
jakichkolwiek podpisów. Wydaje się jednak, iż można założyć, że przy publikacji pracowało około dwu-
dziestu grafików. Niektórzy twórcy, tacy jak Ottomar Trester, Roman Rechn czy Fritz Schüler, współpra-
cowali przy wszystkich bądź przy większości tomów, inni, jak Toni von Haken, Arno Krugel czy Arthur 
Schmitson – tylko przy wybranych rozdziałach z jednego bądź dwóch tomów. Jeszcze inni, jak Ewald 
Streletzki, stworzyli jedynie pewien typ przedstawień do konkretnego rozdziału.

Grafiki wykonane przez artystów związanych z Franckh’sche Verlagshandlung były wykorzystywane 
przez Kahna również w publikacjach prasowych oraz rozmaitych broszurach. Na użytek artykułów w prasie 
powstawały także osobne ilustracje , które najczęściej wykonywał Fritz Schüler., ale Kahn współpracował 
też z grafikami danej gazety czy czasopisma, w których zamieszczał swe teksty, na przykład z rysowni-
kiem Ferdinandem Barlogiem w czasopiśmie UHU. 

Niektórzy graficy, jak Georg Helbig i Rudolf Oeffinger, współpracowali z Kahnem już przy jego 
pierwszych publikacjach. Helbig ilustrował zarówno Milchstrasse, jak i Die Zelle, Oeffinger natomiast – 
jeden z głównych ilustratorów książek wydawanych w serii „Kosmos Bücherei” – wykonał ilustracje do 
Milchstrasse, jako grafik użytkowy zajmował się przede wszystkim ilustracją książek, głównie popular-
nonaukowych, wpisując się w estetykę nurtu reformy życia, projektował też ekslibrysy.

Zespół grafików zgromadzonych przez Franckh’sche Verlagshandlung na potrzeby Das Leben des Men-
schen był liczny, o zróżnicowanym przygotowaniu, doświadczeniu i dorobku twórczym. Arthur Schmitson 
od ostatniej dekady XIX w. współpracował z wydawnictwem J.F. Lehmann Verlag, dla którego wykonywał 
setki ilustracji do publikacji z serii Lehmann’s medizinische Atlanten oraz Lehmann’s mediz. Handatlan-
ten11. Willy Planck był stałym współpracownikiem „Kosmosu”, Alwin Freund-Beliani ilustrował książkę 
erotyczną Fritza Kehrena Hinter Amors Kulissen (1920), Ottomar Trester zaś wykonał oprawę graficzną 
do wydania operetki Augusta Neidharta Die Strohwitwe (1920). Co najmniej dwaj ilustratorzy – Roman 
Rechn oraz Fritz Schüler – byli z wykształcenia architektami, z kolei Toni Nelissen-Haken, czyli Toni 
von Haken-Schrammen, prowadziła eksperymenty z łączeniem grafiki i fotografii12. Schmitson miał więc 
zdecydowanie największe doświadczenie w ilustrowaniu publikacji medycznych, najprawdopodobniej był 
również najstarszy z całego zespołu13 i przypuszczalnie kontrolował i wspomagał młodych grafików przy 

10 Opieram się w tym miejscu na spisie ilustracji książki von Debschitzów wydanej w wydawnictwie Taschen, U. v o n  D e b -
s c h i t z, T. v o n  D e b s c h i t z, Fritz Kahn, Taschen, Köln 2013, s. 383–387. Osoby ujęte w spisie (alfabetycznie): Alwin Freund-Beliani, 
Helmut Grundner, Toni N. Haken, Georg Helbig, Arno Krugel, Roman Rechn, Arthur Schmitson, Fritz Schüler, Ewald Streletzki, Ottomar 
Trester. Grupa nierozszyfrowanych sygnatur uwzględnionych przez Debschitzów: Donalies, G. Edelstein, R. Landsberg, H. Orlowski. 
Do tego należy dodać sygnatury Churfurst oraz A.B. Henninger (?) oraz Willy’ego Plancka, odpowiedzialnego za niektóre dodatki oraz 
materiały promocyjne (wykresy, plakaty itd.).

11 Schmitson wykonał ilustracje do kilkunastu publikacji z tych serii, np. Atlas und Grundriss der Gynäkologie Oskara Schaeffera 
(1899), Atlas der deskriptiven Anatomie des Menschen Johannesa Sobotty (1904– 1907). Nie udało mi się dotrzeć do informacji, aby 
którykolwiek z pozostałych zidentyfikowanych autorów zajmował się tworzeniem ilustracji medycznych przy innych okazjach niż praca 
nad publikacją Kahna.

12 Jeśli chodzi o próby identyfikacji pozostałych grafików, to czysto hipotetycznie można domniemywać, iż za H. Orlowskim 
może się kryć grafik Hans Orlowski (1894–1967), za G. Edelsteinem zaś – rysownik komiksów August, „Gus” Edelstein (1898–?).

13 Helmut Grundner może być tożsamy ze studentem berlińskiej Kunstakademie, urodzonym w 1906 r. Toni N. Haken, czyli Toni 
Nelissen-Haken, urodziła się w 1897, Roman Rechn w 1892. Alwin Freund-Beliani, wedle wszystkich dostępnych informacji, działał 
jedynie w latach 20. i 30.
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pracy nad ilustracjami anatomicznymi., których wykonanie, zwłaszcza w kolejnych tomach, powierzano 
właśnie im.

Taki podział pracy z jednej strony pozwalał wydawcy prawdopodobnie zaoszczędzić na kosztach, 
z drugiej zaś odpowiadał specyfice publikacji operującej w celach popularyzatorskich szerokim wachlarzem 
wizualnych kodów oraz konwencji. Ilustracje wykonane przez grafików sąsiadowały z różnymi zdjęciami 
oraz rozmaitymi wykresami, diagramami, tabelami. Szczególnie istotne wydaje się jednak to, iż dzięki 
zaangażowaniu grupy młodych, prawdopodobnie ubogich14, artystów autor Das Leben des Menschen miał 
większą kontrolę nad wykonaniem poszczególnych ilustracji. Z późnego okresu życia Kahna zachowały 
się wstępne rysunki-projekty 15, które sugerują , że mógł mieć też istotny udział w projektowaniu szaty 
graficznej swych pierwszych publikacji. Młodzi wykonawcy zyskali jednak możliwość sygnowania swoich 
prac na skalę niespotykaną w ówczesnych wydawnictwach naukowych. Zadecydował o tym prawdopo-
dobnie właśnie zastosowany zróżnicowany język wizualny, pełen przedstawień radykalnie odmiennych 
od tych, które można było znaleźć w ówczesnych atlasach medycznych lub innych książkach popular-
nonaukowych. 

PODSTAWOWE TYPY PRZEDSTAWIEŃ

Różnorodne przedstawienia ludzkiego ciała w twórczości Kahna możemy posegregować na kilka pod-
stawowych typów. Każdy z nich ma odmienną estetykę, która odsyła do innych kulturowych kontekstów. 
Das Leben des Menschen, zbierając te konwencje, wytyczyło pole sposobów wizualizacji ciała w obrębie 
dyskursu popularnonaukowego doby Republiki Weimarskiej. Większość grafików zatrudnionych przy pro-
jekcie tworzyła różne typy przedstawień – od rysunków anatomicznych, poprzez graficzne diagramy oraz 
ilustracje będące tłem dla diagramów po imaginacyjne przedstawienia (np. trawienia) oraz różne rysunki 
i scenki rodzajowe. Musieli się oni sprawnie poruszać pomiędzy różnymi graficznymi konwencjami oraz 
odmiennymi estetykami. Pierwszy typ przedstawień jest bezpośrednio związany ze sposobami prezento-
wania ludzkiego ciała w atlasach medycznych na początku XX w. W publikacjach Kahna – szczególnie 
w Die Zelle, artykułach prasowych z 1. połowy lat 20. oraz w Das Leben des Menschen – zamieszczone 
są liczne rysunki anatomiczne pokazujące budowę fragmentów ludzkiego ciała. Standard w tym zakresie 
wyznaczył trzytomowy Handatlas der Anathomie das Menschen Wernera Spalteholtza (Lipsk, 1895–1903). 
Atlas zawiera 935 ilustracji autorstwa artystów związanych z Kunstakademie w Lipsku. Ponad 600 grafik 
i akwarel wykonał Bruno Heroux16. Jego prace oraz pozostałych ilustratorów stały się punktem odniesie-
nia dla wydawców dzieł medycznych w Niemczech oraz krajach anglojęzycznych. Do 1931 r. Handatlas 
miał w Lipsku czternaście wydań 17 i stanowił wzór jeszcze w połowie lat 30., czego dowodziła wystawa 
„Das Wunder des Lebens”, zorganizowana w Berlinie przez związanego z Bauhausem Herberta Bayera , 
na której zaprezentowano zarówno ilustracje z dzieła Spalteholza, jak i z Das Leben des Menschen.

Kanoniczna pozycja Handatlas der Anathomie das Menschen sprawia, że zrozumiałe staje się dążenie 
Franckh’sche Verlagshandlung do stworzenia nowego języka wizualnego przedstawiania ludzkiego ciała. 
Typy wypracowane na potrzeby Das Leben des Menschen odbiegają od utartych sposobów wizualnej 
reprezentacji organizmu człowieka, podając w wątpliwość pozytywistyczno-naukowy charakter publikacji. 
Nadają one wydawnictwu wymiar poetyckiej wizji, która jedynie częściowo zakorzeniona jest w racjonal-
nym, medycznym spojrzeniu na człowieka. Wykonany przez Schmitsona zespół ilustracji dodrugiego tomu 
stanowi tego najlepszy przykład. Grafik zastosował tu odmienny język wizualny od tego, którym operował 
pracując dla J.F. Lehmann Verlag. Ciało stało się tajemniczym pejzażem. W ilustracjach tych pobrzmie-
wa echo romantycznego obrazowania natury, wizualnie zbliżając się do symbolicznegoneoromantyzmu 
Arnolda Böcklina. Skojarzenia z teatralną twórczością Böcklina pojawiają się przede wszystkim w serii 

14 Dla przykładu – Roman Rechn porusza ten wątek w swoim życiorysie przy okazji przystąpienia do Bauhausu. Zob. http://
archive.thulb.uni-jena.de/ThHStAW/receive/ThHStAW_file_00000400, s. 213. 

15 v o n  D e b s c h i t z, v o n  D e b s c h i t z, Fritz Kahn, Köln 2013, s. 380, 388. 
16 Szerzej na temat ilustratorów atlasu D. W i l l i a m s, The History of Werner Spalteholz Handatlas der Anathomie des Menschen, 

„Journal of Audiovisual Media in Medicine”, 29, 2003, No. 4, s. 164–170.
17 Angielski przekład ukazał w 1905 r. i cieszył się znacznym powodzeniem.
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prac przedstawiających podróż komórki po organizmie18. W przypadku grafiki wyobrażającej komórkę 
płynącą rzeką układu krwionośnego zobrazowany fragment organizmu ludzkiego przywodzi na myśl eks-
presjonistyczną architekturę Hansa Poelziga, wchodząc w swego rodzaju symbiozę z neoromantycznym 
nastrojem przenikającym ten zespół ilustracji.19. W tym samym tomie znajdziemy inne przedstawienia 
„niesamowitej” architektury ludzkiego organizmu – na przykład Georg Helbig pokazał budowę szkieletu, 
odwołując się do wznoszenia piramid.

W następnych tomach wizualna metafora organizmu jako tajemniczego krajobrazu stopniowo zanika. 
Ślad estetyki Schmitsona zauważalny jest w anatomicznych ilustracjach tworzonych przez młodszych 
autorów (van Haken, Grundner, Rechn, Trester). Części ludzkiego ciała są przedstawione jako niesamowite 
struktury20. Efekt ten został osiągnięty przez prezentację fragmentów ciała na wzór architektonicznych 
przekrojów. Dodatkowo został wzmocniony dzięki operowaniu ekspresjonistycznymi bryłami i liniami, 
a także wyrazistymi zestawieniami kolorystycznymi. 

Ilustracje te miały być czymś więcej niż tylko suchym opisem naukowym. Kahn chętnie używał 
metaforyki poetyckiej oraz literackiej, starając się popularyzować nauki ścisłe przede wszystkim wśród 
klasycznie wyedukowanych mieszczańskich odbiorców. Kwintesencję jego strategii stanowi Einstein Sonata 
(Quasi Una Fantasia) z 1920 r., w której popularnonaukowy tekst ustrukturyzowany został na podobieństwo 
formy muzycznej21. Kiedy w 1924 r. „Kosmos” anonsował drugi tom Das Leben des Menchen, określił 
zamieszczony fragment tekstu jako „naturwissentschaftlichen Novelle”, a więc utwór literacki na pogra-
niczu nauki oraz literatury pięknej22. Wydaje się więc, że „niesamowite” ilustracje miały odwoływać się 
do konkretnej tendencji w kulturze niemieckiej doby Republiki Weimarskiej, do pragnienia odnalezienia 
jedności kultury w nowoczesnym świecie; tendencji wyrażającej się w „upoetyzowaniu” nauk ścisłych – 
co tak mistrzowsko wyszydził Tomasz Mann w zakończeniu pierwszego tomu Czarodziejskiej góry23. 

Wydaje się, że nieprzypadkowo ważną rolę w zespole ilustratorów Das Leben des Menschen odgrywali 
architekci. Podstawową metaforą ukazywanialudzkiego ciała w książce Kahna jest metafora architektonicz-
na. Struktura organizmu człowieka stanowi rodzaj organicznej budowli, której logikę można przestrzennie 
zobrazować. Tę budowlę daje się rozłożyć na podstawowe elementy, stanowiące jej budulec, można też 
przedstawić jej przekrój. Tak rozumiana „organiczna” koncepcja architektury współgra z ideami , które na 
przełomie wieków dominowały w protomodernistycznych kręgach secesji oraz art nouveau. Jak zauważył 
Harry Francis Malgrave, pod koniec XIX stulecia w niemieckich sporach o to, „w jakim stylu powinniśmy 
budować”, zaczęto stosować język teorii nauk ścisłych: Darwinistycznego ewolucjonizmu oraz psycholo-
gii percepcji24. Heinrich Wölfflin w Prolegomena zu einer Psychologie der Architektur (1886) operował 
pojęciem stylu, mającym oddziaływać na odbiorców dzięki zdolności odzwierciedlania „ducha czasów”, 
Henry Van de Velde zaś w Die Renaissance im modernen Kunstgewerbe (1901) uznał, że forma stała się 
nowym ornamentem definiującym nowoczesną architekturę25. Doszło do intrygującego powiązania natury 
i racjonalizmu – formy odwołujące się do natury stały się wzorcem racjonalnej „logiki przyrody”. Stąd 
też „biologiczna architektura”, która stanowi istotną część ilustracji Das Leben des Menschen, odwoływała 
się do korzeni funkcjonalistycznego myślenia o budownictwie. Dla Van de Velde prawa, które rządzą 
nowoczesną architekturą, są tożsame z siłami określającymi pracę inżyniera. Stąd też budowle stanowią 
– jak by to ujął Le Corbusier – „maszyny do mieszkania”. Budynek ludzkiego organizmu również zostaje 
potraktowany jako maszyna – a także jako rezerwuar energii. 

Metafora ludzkiego ciała jako maszyny związana jest z tradycją XIX-wiecznej ideologii produktywi-
zmu, która – jak pokazał to w znakomitej książce Anson Rabinbach – odcisnęła silne piętno na kulturze 

18 Leben II, tabl. XXVI–XXXVI.
19 Leben II, tabl. XXV.
20 Np. Leben III, tabl. X, XVII, XXVII, XXVIII, XXXIII, s. 149, 231, 297; Leben V, tabl. IV, V, XV, XVII.
21 F. K a h n, Einstein Sonata, „Berliner Tageblatt”, 2 IV 1920, dodatek, s. 2, przedruk i tłumaczenia w v o n  D e b s c h i t z, v o n 

D e b s c h i t z, Fritz Kahn , Köln 2013, s. 313–321.
22 v o n  D e b s c h i t z, v o n  D e b s c h i t z, Fritz Kahn, Köln 2013, s. 329. 
23 T. M a n n, Czarodziejska góra, tłum. J. Kramsztyk, Warszawa 1999, s. 564–566, 570. 
24 H. F. M a l l g r a v e, Introduction, [w:] O. Wa g n e r, Modern Architecture. A Guidebook for his Students to this Field of Art, 

The Getty Center For the History of Art and the Humanities, Santa Monica 1988, s. 21–24. 
25 H. Va n  d e  Ve l d e, Die Renaissance im modernen Kunstgewerbe, Bruno und Paul Cassirer, Berlin 1901, s. 97–108.
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niemieckiej od 2. połowy XIX stulecia aż do upadku III Rzeszy26. Zestawienie człowieka oraz nowocze-
snej maszyny w kulturze niemieckiej związane jest bezpośrednio z myślą Hermanna Helmholtza. Uznał 
on, że świat jest jednolitym rezerwuarem odnawialnej energii, która stanowi paliwo wszelkiej aktywności, 
zarówno organizmów żywych, jak i maszyn. Energia zużywana przez „ludzkie maszyny” miała stać się 
obszarem nowej nauki, nakierowanej na racjonalne zwiększanie wydajności pracy człowieka27. Wizje 
ludzkich maszyn w kulturze niemieckiej końca XIX w. były więc nieodłącznie związane z zagadnieniem 
energii. W ilustracjach publikacji Kahna jest to doskonale widoczne.

Zacznijmy od zespołu przedstawień jednostki ludzkiej jako organizmu potrzebującego kalorii. Jest to 
odrębna grupa wśród omawianych ilustracji, ponieważ ciało człowieka nie stanowi ich głównego tematu. 
Istotna jest sama energia, wyrażana poprzez kaloryczną wartość pożywienia. Takie ujęcie można lepiej 
zrozumieć w kontekścieówczesnych rozmaitych publikacji propagujących produktywistyczny sposób 
postrzegania świata oraz zasadniczą reformę systemu robotniczej pracy. Edukacyjny przekaz tego typu 
przedstawień wykorzystywany byłw książkach i w różnych formach kultury masowej. Na przykład wpi-
sujące się w ten nurt ilustracje Ewalda Streletzkiego do trzeciego tomu Das Leben des Menschen zostały 
przedrukowane w kalendarzach pisma „Kosmos” na lata 1928 i 192928. Na jednej z kart kalendarza na 
rok 1928 (29–30 kwietnia) zreprodukowano ilustrację przedstawiającą zmierzający do tunelu ludzkiej 
paszczy „pociąg żywności”, którą człowiek pochłania w ciągu życia (skład pociągu wypisany został na 
przydrożnej tablicy). Proces żywienia ukazano jako mechaniczną konieczność dostarczenia organizmo-
wi konkretnych towarów. Przyjęcie koncepcji „przeciętnego człowieka” umożliwia ujęcie tego tematu 
w kategorie normatywne: mamy do czynienia z dyskursem naukowych faktów. Ilustracja Streletzkiego 
z kalendarza na rok 1929 (28–31 lipca) pokazuje jednak, że relacja pomiędzy pracą a energią jest bar-
dziej złożona – zanim człowiek będzie mógł przyjąć kaloryczny pociąg, musi zostać wykonana praca, 
która umożliwi konsumpcję. Streletzki zestawił sześć produktów o różnej wartości kalorycznej (wyraźny 
jest w tym miejscu edukacyjny wymiar ilustracji jednoznacznie zalecającej spożycie ryżu jako wysoko-
kalorycznego posiłku). Ciało ludzkie ukazane zostało podczas pracy, która jest nie tylko nacechowana 
pozytywnie, lecz rozumiana jako warunek ludzkiej egzystencji. W jednej z ilustracji nieznanego autora, 
zamieszczonej w Man in Structure and Function, relacja ta została wytłumaczona w następujący sposób: 
„człowiek, który żywi się roślinami oraz zwierzętami, staje przed takim samym problemem co architekt, 
który musi wybudować pojedynczy gmach z różnych materiałów z kilku budynków w różnych stylach. 
Aby tego dokonać, musi najpierw zburzyć te budynki”29.

Bezpośrednie przedstawienie związku pomiędzy pracą ludzkiego organizmu a pracą maszyn jest głów-
nym tematem większości ilustracji publikacji Kahna. Wizja człowieka-maszyny stanowi podstawowy temat 
jego pism, jednak znaczenie Kahna polega przede wszystkim na wypromowaniu wizualnych przedstawień 
tej kulturowej metafory Idea szukania analogii dla funkcjonowania ciała w wytworach techniki pojawiła 
się wraz z rozwojem mechanistycznej wizji świata. Nowożytna tradycja literackiego opisu człowieka jako 
maszyny wywodzi się od Kartezjusza (Medytacje o pierwszej filozofii, 1641; De Homine, 1662) i swoje 
ukoronowanie znalazła w Człowieku-maszynie (1748) Juliena Offraya de La Mettrie. Pierwsze grafiki 
posługujące się tego typu wizualnym językiem odnajdujemy w Les oeuvres d’Ambroise Paré (1585), 
z którego pochodzi znana ilustracja mechanizmu protezy dłoni przedstawionego jako przekrój przez samą 
dłoń. Dalej posunięte analogie zastosowano w dziele De Motu Animalium Giovanniego Alfonsa Borellego 
(1680), w którym rozwinięta została geometria działania ludzkich stawów, mięśni i kończyn. W XVIII w. 
podobny język wizualny odnajdziemy w rozmaitych automatonach, ale ich logika jest odmienna – mecha-
nizmy udają żywe, nie odwzorowują jednak funkcjonowania ludzkiego ciała. Wyjątek stanowi traktat 
Wolfganga van Kempelena Mechanismus der menschlichen Sprache (1791)30. Autor przedstawił w nim 
zasady funkcjonowania ludzkiego głosu, przekładając je od razu na język techniki w celu skonstruowania 

26 A. R a b i n b a c h, The Human Motor: Energy, Fatigue, and the Origins of Modernity, University of California Press, Berke-
ley–Los Angeles 1992.

27 Wydajność była przez produktywistów rozumiana długoterminowo. Różnili się oni tym od późniejszych wyznawców fordyzmu 
oraz tayloryzmu, dążących do maksymalizacji wydajności rozumianej wąsko jako osiągnięcie najwyższego rezultatu pracy w określonej 
jednostce czasu. Produktywiści zwracali uwagę na to, że „ludzkie maszyny” się zużywają, należy więc maksymalizować wyniki poprzez 
optymalizację ich zużycia.

28 Leben III, s. 262, 263; AFKC II.2.A 417, 425.
29 v o n  D e b s c h i t z, v o n  D e b s c h i t z, Fritz Kahn, Wien 2009, s. 79 (cyt. w przekładzie A. Michnika).
30 W. v o n  K e m p e l e n, Mechanismus der menslichen Sprache, Dagen, Wien 1791. 
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syntezatora mowy (który zresztą wtedy powstał i jest wykorzystywany do dziś). W rezultacie wytworzył 
się wówczas język technicznych analogii, po który 130 lat później sięgnie Kahn.

Tym, co łączy tę grupę ilustracji publikacji Kahna, jest wyraźny nacisk na operowanie analogiami. Ich 
celem jest czytelne zestawienie ludzkiego organizmu z wybranymi „rezerwuarami energii”. Przedstawienia 
są dynamiczne, pokazują przepływy, przemiany oraz obieg energii. Charakterystyczną cechą ich kompo-
zycji jest rozbicie przestrzeni na segmenty poprzez rozczłonkowanie ciała na szereg elementów. Ludzki 
organizm jawi się jako skomplikowana maszyneria, która stanowi układ naczyń połączonych. W efekcie 
można te przedstawienia potraktować jako alegorie nowoczesnej kondycji ludzkiej. Istotą doświadczenia 
nowoczesności staje się fragmentaryzacja rzeczywistości, przejawiająca się w nowoczesnym podziale pracy. 
Ilustracje te tchną optymizmem, wynikającym z założenia zwycięstwa modelu produktywistycznego, spod 
którego jednak przebija niepokojąca automatyzacja tayloryzmu. 

Główny podział w tej grupie ilustracji wynika z przedmiotu odniesienia dla ludzkiego ciała. Można 
bowiem wyróżnić trzy typy analogii obecnych w tych pracach: przyrodnicze, technologiczne oraz społecz-
ne. W pierwszym przypadkumamy do czynienia z licznymi ilustracjami zestawiającymi ludzki organizm 
z procesami zachodzącymi w obrębie świata roślin (np. plansze przedstawiające fenomen oddychania 
w kontekście procesu fotosyntezy). W analogii technologicznej metafora maszyny podporządkowana jest 
organizmowi, który działa „niczym” pociąg, samolot etc. (istotne jest tu odwrócenie tradycyjnej relacji, 
w której widz odnosi ciało do techniki). W tym wypadku organizm ma własną technikę stanowiącą wzo-
rzec dla świata maszyn, tak jak w ilustracji G. Edelsteina, przedstawiającej podobieństwo działania układu 
nerwowego i dzwonka do drzwi31. Prędkość ludzkiego działania wielokrotnie zestawiana jest z techniką 
przepływu informacji lub podróży. Autorzy tych analogii zmierzają do wniosków o prymacie ludzkiego 
ciała nad techniką, która jest wtórna wobec przyrody i człowieka.

Wreszcie trzeci rodzaj – społecznych analogii – prowadzi do przedstawień „ludzkich fabryk”.. W tych 
pracach produktywistyczny światopogląd przejawia się w pełni. Funkcjonowanie organizmu oparte jest na 
przepływach energetycznych, będących modelem społecznych interakcji. To one napędzają energetyczną 
maszynerię człowieka. Spośród trzech analizowanych sposobów przedstawiania ludzkiego ciała ten para-
doksalnie najwięcej ma wspólnego z klasycznymi przekrojami anatomicznymi. Analogie przyrodnicze oraz 
technologiczne nastawione są na interakcje z rzeczywistością zewnętrzną, która stanowi punkt odniesienia 
dla działania organizmu człowieka. Tymczasem „ludzka fabryka”, zaludniona przez małe ludziki, skupia 
uwagę na wnętrzu organizmu, przekształconym w artystyczną strukturę. Wspomniana ilustracja Edelsteina 
stanowi przykład próby połączenia tych modeli. Uwaga nakierowana jest na element zewnętrznej analogii 
opisującej nie w tylko sam przepływ energii, lecz również ową wewnętrzną strukturę.

Model ten stanowi echo XIX-wiecznej dominacji metafory organicznej. Plansze ilustrujące teksty 
Kahna są przepełnione myśleniem spod znaku Herberta Spencera, które w XX w. straciło już rację bytu. 
Charakterystyczne operowanie analogiami przywodzi na myśl jednak również dążenie w okresie między-
wojennym do przezwyciężenia opozycji kultury i techniki. Ów rys biegł w poprzek kultury niemieckiej 
od Bauhausu poprzez filmy Fritza Langa po ideologię otaczającą budowę hitlerowskiej sieci autostrad. 
Wpisanie się weń było istotnym czynnikiem sukcesu wydawniczego Das Leben des Menschen. 

MIEJSCE NA ARTYSTYCZNEJ MAPIE REPUBLIKI WEIMARSKIEJ

Różnorodność ilustracji publikacji Kahna sprawia, że można pokusić się o umieszczenie ich w kontek-
ście rozmaitych tendencji artystycznych Republiki Weimarskiej. Czasy Neue Sachlichkeit, dzisiaj opisywane 
są raczej jako okres dominacji nurtów postekspresjonizmu. Możemy w tym wypadku mówić o postek-
spresjonizmie użytkowym, dopasowanym do konkretnej rynkowej potrzeby. Te z ilustracji Kahna, które 
miały największe oddziaływanie, zrywały z realistyczną prezentacją ludzkiego ciała, zmierzając w stro-
nę obrazowania kreującego specyficzny realizm magiczny, oparty na symbolach nowoczesnej techniki. 
W wypadku tych ilustracji nie mamy do czynienia z portretami – które stanowiły ważny nurt twórczości 
wielu artystów Neue Sachlichkeit – lecz diagramami.

31 Lebens II, s. tabl. XVII, AFKC II.2.A. 397.
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Powierzchowne wizualne skojarzenia dotyczące podejścia wobec ludzkiej sylwetki odsyłają w pierwszej 
kolejności do twórczości dadaistów. Pozostawiając na boku kwestię bezpośredniego wpływu dadaistycznej 
twórczości na ilustratorów Das Leben des Menschen, estetyczne gusty redakcji Franckh’sche Verlagshan-
dlung lub samego Kahna, przyjrzyjmy się punktom stycznym między sposobami konceptualizacji ludzkiego 
ciała i organizmu w kręgach dada oraz na kartach omawianych publikacji. 

Podstawowa zbieżność dotyczy kwestii fragmentaryzacji ciała. Przedstawienia „ludzkich fabryk”, 
operujące ciałem rozbitym na segmenty, nabierają ciekawego kontekstu w zestawieniu z pracami Geor-
ge’a Grosza czy Raoula Hausmanna. Relacja człowiek – maszyna stanowi jeden z głównych problemów 
w kręgu berlińskiego dada, ludzkie automaty nieustannie powracają tam w rozważaniach na płaszczyźnie: 
estetycznej, filozoficznej, politycznej oraz psychoanalitycznej32. Rozmaicie oceniane, maszyny są w krę-
gach dada uznawane za podstawowy komponent nowoczesności. Pytanie o nowoczesność jest w wypadku 
dadaistów pytaniem o związki człowieka z maszyną. 

Niezależnie od tego, jak jest oceniana, technologia mechanizacji w twórczości dadaistów rozbija 
tradycyjny podmiot. Konsekwencje dla podmiotu mogą być traumatyczne, jak w pracach Grosza, mogą 
być czynnikiem subwersji, jak w fotomontażach Hannah Höch, mogą też zapowiadać nadejście artysty 
przyszłości, jak w Tatlin w domu (1920) Raoula Hausmanna. Mechanizacja jednostki w ujęciu dadaistów 
ma jednak inny charakter niż w publikacjach Kahna. Ich sprzeciw przeciwko tradycyjnej podmiotowości 
prowadzi do radykalnego cięcia i poszukiwania nowej estetyki, podczas gdy publikacje Kahna tworzą 
obraz łączący nowoczesność z przekazem wartości produktywistów. 

Człowiek (mówiąc ściśle, mężczyzna33) wyłaniający się z dzieła Fritza Kahna nie jest istotą prote-
tyczną. Jego ciało nie ulega żadnym modyfikacjom. Tkwiąca w nim maszyneria jest czymś immanent-
nym i powszechnym, ocenianym jako piękno. Tymczasem człowiek dadaistów u l e g a  m e c h a n i z a c j i 
w wyniku konfrontacji z nowoczesnością. Cyborgizacja jednostki wyraża się w twórczości dadaistów 
poprzez dodawanie jednostkom mechanicznych elementów. Tatlin Hausmanna ma przetworzoną głowę, 
naruszona została granica jego organizmu. Do tego, posiada status osoby wyjątkowej. Kahn natomiast 
przedstawia interpretację powszechnych mechanizmów ludzkiej egzystencji. Oczywiście możemy znaleźć 
w twórczości dada również dążenie do uchwycenia tego, co powszechne, jednak przedstawiane wówczas 
diagnozy są znacznie bardziej pesymistyczne.

Ze względu na programowy optymizm w stosunku do technologii ilustracjom publikacji Fritza Kahna 
bliżej do różnorodnych przedstawień ludzkiego ciała, jakie pojawiały się w kręgu Bauhausu. Nie jest to 
podobieństwo przypadkowe – co najmniej troje grafików miało bezpośrednie związki z tym kręgiem. 
Toni van Haken studiowała w szkole, następnie związała się z Eberhardem Schrammenem, razem z któ-
rym w Bauhausie eksperymentowała z łączeniem grafiki oraz fotografii. Roman Rechn chciał uczyć się 
w Bauhausie , lecz nie został przyjęty. Natomiast Fritz Schüler współpracował z Miesem van der Rohe 
przy aranżacji wnętrz pawilonu na wystawę światową w Barcelonie w 1929 r. Różnorodność środowiska 
Bauhausu generowała heterogeniczną sferę wizualną – podobnie jak graficy zatrudniani przez Franc-
kh’sche Verlagshandlung. Najważniejsze podobieństwo zawierało się jednak w stosunku do nauki. Prace 
Kahna były elementem wielkiego ruchu racjonalizatorskiej reformy społecznej, który w 2. połowie lat 20. 
święcił w Republice Weimarskiej tryumfy, by załamać się pod wpływem wielkiego kryzysu oraz dojścia 
do władzy NSDAP. Wiadomo, że ilustracje z publikacji Kahna wykorzystywał podczas wykładów Walter 
Gropius, a w roku 1935, niedługo przed emigracją do Ameryki, pokazał je Herbert Bayer na wpomnianej 
już wystawie „Das Wunder des Lebens”34. 

Te zdarzenia mogą się wydawać nieistotne, świadczą jednak o polu wspólnych poszukiwań na prze-
cięciu nauki oraz estetyki. Podstawowym pojęciem, które łączy idee Bauhausu z przekazem zawartym 
w ilustracjach publikacji Kahna, jest funkcjonalizm. Ciało ludzkie przedstawiane jest w dziele Kahna 
jako funkcjonalny system naczyń połączonych, wzorcowy zakład pracy oraz wzorcowy budynek. Orga-
nizm człowieka stanowi racjonalną konstrukcję, której wewnętrzna struktura umożliwia maksymalizację 

32 Literatura na ten temat jest obszerna, natomiast większość wątków zbiera książka M. B i r o, The DADA Cyborg: Visions of 
the New Human in Weimar Berlin, University of Minnesotta Press, Minneapolis–London 2009. Zob. również B .  D o h e r t y, “See: 
“We are all Neurasthenics”!” or, the Trauma of DADA Montage, „Critical Inquiry”, 24, 1997, No. 1, s. 82–132. 

33 Mizoginizm ilustracji Kahna przeciwstawiających racjonalną męskość monstrualnej kobiecości omówił w swym tekście Borck. 
B o r c k, op. cit., s. 508–510.

34 Ibidem, s. 500.
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wydajności. Na omawianych ilustracjach nigdy nie ma przestojów w pracy: nikt nigdy nie musi czekać 
na wykonanie zadania przez podwładnego, nikt też niczego nie marnotrawi. Poszczególne części ciała nie 
strajkują. Pokazywane jest tylko ciało zdrowe. Ilustracje te wpisują się w nurt normatywnego kreowania 
wizji organizmu człowieka przez dyskursy medycyny. 

Ważnym elementem owych estetycznych paraleli zdają się sygnalizowane wątpliwości co do kierunku 
racjonalizatorskich tendencji drugiej połowy lat 20. Środowisko Bauhausu bynajmniej nie było bezkrytyczne 
wobec owych przemian rzeczywistości. Znajdowało to wyraz między innymi w różnorodnym podejściu 
do ludzkiego ciała. Z jednej strony ze szkołą związani byli tacy ludzie jak Umbo (Otto Umbehr), którego 
kolaż przedstawiający Egona Erwina Kischa pozostaje obok Tatlina w domu najwspanialszym weimar-
skim przykładem wiary w możliwości powstania nowego człowieka, żyjącego w symbiozie z otaczającą 
go techniką. Z drugiej jednak strony, na warsztatach teatralnych Bauhausu, prowadzonych przez Oscara 
Schlemmera, dominowało inne podejście względem ludzkiego ciała35. W spektaklach Schlemmera technicy-
zacja odsłania swoje irracjonalne oblicze. Groźne manekiny Baletu triadycznego pokazują, że mechanizacja 
ludzkiego ciała wcale nie musi mieć wiele wspólnego z racjonalizmem.

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na to, że ilustratorzy publikacji Fritza Kahna w niewielkiej mierze 
operowali bryłą. To, co poddawane jest rozmaitym zabiegom, to przede wszystkim przekrój. Obrys ciała 
pozostaje przeważnie nienaruszony, stanowi ściany budynku „ludzkiej fabryki”. Wnętrze fabryki jest już 
dzielone wedle rozmaitych podziałów. Podstawą wizualizacji organicznej metaforyki jest architektoniczne 
myślenie o człowieku. Wizualizacje „podziału pracy” w obrębie organizmu określają stosunki przestrzenne 
oparte na metaforach pracy przyporządkowanych do poszczególnych ludzkich narządów.

W kręgu lewicowej grupy kolońskich progresywistów ludzkie ciało również stanowiło fundamentalny 
temat artystycznej twórczości. Progresywiści operowali uproszczonym zarysem sylwetki człowieka, sche-
matyzacją połączoną ze zwielokrotnieniem. W ten sposób ukazywali umasowienie nowoczesnego społe-
czeństwa. Z jednej strony zainteresowani byli przedstawianiem mas, z drugiej zaś poszukiwali nowego 
wizualnego języka postulowanego racjonalizmu. W okresie międzywojnia środowiska radykalnej lewicy 
powszechnie posługiwały się argumentem „irracjonalności” systemu kapitalistycznego, przeciwstawiając go 
centralnemu planowaniu. Nieprzypadkowo Gerd Arntz, jeden z członków grupy, zaangażował się w latach 
30. w projekt stworzenia Isotype – zestandaryzowanego wizualnego języka statystyki. Wiązały się z tym 
idee racjonalizacji oraz tworzenia nowego modelu edukacji36. 

Zarówno w tekście Das Leben des Menschen, jak i w umieszczonych w książce ilustracjach dostrzec 
można napięcie między tworzeniem efektu naukowej racjonalności oraz wizjonerską opowieścią o możli-
wościach człowieka. Końcowym efektem tego zderzenia jest heterogeniczny amalgamat naukowości oraz 
irracjonalizmu37. Ilustracje książki pełnią nie tylko rolę naukową, lecz również poetycką oraz retorycz-
ną. Część z nich operuje jedynie obrazem komentowanym przez podpis, jednak większość z nich sama 
zawiera tekst. Połączenie obrazu z tekstem wzmacnia retoryczną siłę – informacje zostają zwizualizowane, 
przedstawienie zaś uzyskuje autorytet słowa pisanego. Podobny zabieg zaobserwować można w niektó-
rych grafikach Franza Seiwerta – związek między słowem oraz obrazem wzmacnia w nich retoryczną 
siłę politycznego przekazu. 

Zdecydowana większość ilustracji zawartych w publikacjach Kahna nie mieści się w kategorii nauko-
wych r e p r e z e n t a c j i  ludzkiego ciała – są to infografiki przekazujące idee. Okres dwudziestolecia to 
czas wielkiego rozwoju komunikacji wizualnej, również w nauce. Wspomniany już projekt Isotype, którym 
kierował Otto Neurath, stanowi tego najlepszy wyraz. W latach 20. powołane przezeń Gesellschafts- und 
Wirtschaftsmuseum w Wiedniu prowadziło badania nad projektem wypracowania nowego języka wizualnego 
statystyki oraz nauk społecznych. Pod koniec dekady Neurath zbudował zespół, który przystąpił do pracy 
nad pierwszymi publikacjami opisującymi założenia Isotype. Kluczową inspiracją dla estetyki projektu 
była twórczość Arntza, którego Neurath zaprosił do projektu po obejrzeniu wystawy jego prac38. Bogata 

35 J. K o s s, Bauhaus Theater of Human Dolls, „The Art Bulletin”, 85, 2003, No. 4, s. 724–745.
36 F. H a r t m a n n, Visualizing Social Facts: Otto Neurath’s ISOTYPE Project, [w:] European Modernism and Information Society: 

Informing the Present, Understanding the Past, Ashgate, Aldershot–Burlington 2008, s. 279–293.
37 Szerzej na ten temat C. B o r c k, Mind and Brain in Weimar Culture, http://media.mcgill.ca/files/Borck_Mind-_Brain 

-Weim.pdf.
38 M. T w y m a n, The Significance of ISOTYPE, [w:] Graphic Communication Through ISOTYPE, University of Reading, Depart-

ment of Typography and Graphic Communication, Reading 1975, s. 14.
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estetyka infografik Das Leben des Menschen przywodzi na myśl wystawy organizowane przez Neuratha 
w latach 20., kiedy to podstawowe założenia przyszłego Isotype prezentowane były na rozmaite sposoby, 
skutkując podobnym estetycznym chaosem. Estetyka wypracowana w kręgu kolońskich progresywistów 
zapowiada następny etap rozwoju języka infografik. 

Związki pomiędzy twórczością progresywistów i wizualną stroną publikacji Kahna obecne są jednak 
również na innym poziomie. Zestawienie to jest ciekawe nie w odniesieniu do ogólnych przedstawień 
ludzkiego ciała na ilustracjach pism Kahna, lecz do owych małych trybików, które tworzą „ludzkie fabryki”. 
Zarówno progresywiści, jak i ilustratorzy publikacji Kahna przedstawiają licznych, zestandaryzowanych 
pracowników. Arntz, Seiwert czy Augustin Tschinkel przedstawiali przede wszystkim robotników. Poprzez 
uproszczoną estetykę akcentowali ich ciężkie położenie oraz dehumanizacyjny wymiar pracy fizycznej 
doby tayloryzmu. W „ludzkich fabrykach”, jakie ilustrują teksty Kahna, zdają się pracować niemal wyłącz-
nie wysoko wykwalifikowani pracownicy wyższego szczebla, głównie naukowcy. Wielokrotnie „ludzkie 
trybiki” „ludzkich fabryk” ukazywane są w charakterystycznych białych ubraniach (kitlach) sugerujących 
naukowy charakter pracy. Robotnicy niekiedy również się pojawiają, jednak znacznie częściej występują 
w ilustracjach amerykańskich wydań książek Kahna. Jeśli przyjrzymy się sztandarowej ilustracji Der 
Mensch als Industriepalast (1930) – wydanej przez Franckh’sche Verlagshandlung również odrębnie jako 
promujący wydawnictwo plakat – dostrzeżemy, iż brak tam tradycyjnego robotniczego ubrania. Pracow-
nicy fizyczni „pałacu przemysłu” przedstawieni zostali w białych koszulach, brązowych kamizelkach oraz 
niebieskich spodniach; podobne przykłady można by mnożyć. Wydaje się, że na ilustracjach powstałych 
w okresie Republiki Weimarskiej realistycznie przedstawieni pracownicy fizyczni pojawiają się tylko na 
ilustracjach Streletzkiego.

METROPOLIS

To, jak konsekwentnie pracownicy „ludzkich fabryk” przedstawiani są jako pracownicy wysoko 
wykwalifikowani, wiele mówi o politycznym charakterze tych prac oraz o odbiorcach, do jakich były 
one adresowane. Na wspomnianym plakacie Der Mensch als Industriepalast w rozkładzie poszczególnych 
pomieszczeń oraz typie ubioru poszczególnych pracowników fabryki łatwo dostrzec można klasyczną 
hierarchiczną strukturę firmy przemysłowej. Budowa ludzkiego ciała odpowiada strukturze firmy, w któ-
rej umysł sprawuje merytokratyczną władzę nad resztą organizmu . Taka wizja przypomina stratygrafię 
społeczną w Metropolis Fritza Langa (1927); tam hierarchia społeczna wyraża się bezpośrednio przez 
miejsce , w którym dana jednostka mieszka i pracuje. Możni przebywają na szczytach miasta, robotnicy 
zaś żyją głęboko pod ziemią. Hierarchiczny układ splata się w Metropolis z ideologicznym przesłaniem. 
Film Langa nawołuje do porozumienia społecznego, w którym umysł (elity) oraz ręce (robotnicy) byliby 
złączeni dzięki sercu. Siegfried Kracauer jako pierwszy dostrzegł w tym marzeniu o społecznej jedności 
ugruntowanej na zbiorowych emocjach zapowiedź totalitarnego spektaklu władzy39.

Taką zapowiedź można dostrzec w samej figurze „ludzkich fabryk”. Stanowi ona bowiem element 
szerszego zjawiska pojmowania w Republice Weimarskiej rzeczywistości z perspektywy tzw. megapodmio-
tów: przede wszystkim wspólnoty narodowej lub wspólnoty klasowej40. Ilustratorzy Kahna przekształcali 
człowieka w megapodmiot produktywistycznych utopii podsuwanych w odpowiednio estetycznej formie 
odbiorcom w typie członków Gesellschaft für Naturfreunde.

To, co wiemy o Kahnie, składa się na obraz człowieka dalekiego od antydemokratycznych ciągot 
owej epoki. Produktywistyczne wizje postępu, do których nawiązywały jego publikacje, w okresie dwu-
dziestolecia poniosły jednak klęskę. Stało się tak między innymi w wyniku wytworzenia nowych narracji 
na temat nowoczesności przez środowiska radykalnej antydemokratycznej prawicy41. Owe narracje opar-
te były na hasłach przezwyciężenia sprzeczności nowoczesnego świata poprzez społeczną jedność oraz 
połączenie technicystycznych wizji przyszłości z idealizacją historii. Powstały w ten sposób reakcyjny 

39 S. K r a c a u e r, Od Caligariego do Hitlera, tłum. W. Wertenstein, Gdańsk 2009, s. 138–140.
40 P. S l o t e r d i j k, Krytyka cynicznego rozumu, tłum. P. Dehnel, Wrocław 2008, s. 460.
41 J. H e r f, Reactionary Modernism: Technology and Culture in Weimar and the Third Reich, Cambridge University Press, 

Cambridge 1984.
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modernizm z łatwością przechwycił i wykorzystał do swoich celów opus magnum Kahna. Wystarczyło 
jedynie dopisać jeden rozdział.

Pozostaje pytanie, jakie miejsce ilustracje publikacji Kahna zajmują w historii medycznych reprezen-
tacji ludzkiego organizmu. Zaproponowany w nich język wizualnych metafor nie przyjął się w medycy-
nie – uznany został za zwodniczy. Nie znaczy to jednak, że nie odcisnął swego piętna: doprowadził do 
upowszechnienia w medycynie różnych typów infografik, a także do dalszego rozwoju wizualnego języka 
medycznej edukacji pacjentów (profilaktyka, leczenie objawowe). Dzisiejszy renesans zainteresowania 
Kahnem opiera się jednak na czym innym. Napędzany fascynacją retrofuturyzmem oraz kulturą masową 
doby modernizmu powrót Kahna przywrócił popkulturze stworzone dla niego prace, czyniąc z nich arte-
fakty dowodzące istnienia negowanego42 związku między sztuką modernizmu a tradycją anatomicznych 
reprezentacji ludzkiego ciała. 

42 K e m p, Wa l l a c e, op. cit., s. 16–17. 
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REPRESENTATIONS OF THE HUMAN BODY  
IN THE ILLUSTRATIONS OF FRITZ KAHN’S PUBLICATIONS  

DURING THE PERIOD OF THE WEIMAR REPUBLIC 

Abstract

The text deals with representations of the human body in the illustrations of Fritz Kahn’s publications – an important popularizer 
of science during the years of the Weimar Republic. Associated with the publishing house Franckh’sche Verlagshandlung, Kahn was 
the author of numerous books on popular science, the most important being the five-volume Das Leben des Menschen, with successive 
parts published from 1922–1931. The book contained more than 1,000 illustrations, executed   by a group of about 20 engravers/graphic 
designers. 

The author of the present article analyzes the images from Kahn’s publications in a broader context. He demonstrates the spe-
cific nature of the publisher Franckh’sche Verlagshandlung, and reconstructs for us the circle of graphic designers and their way of 
working on the visual aspect of Das Leben des Menschen. He analyzes the various types of representations of the human body found 
in Kahn’s publications, and then places them within the tradition of depicting the human body (Wolfgang van Kempelem, nineteenth-
century productivists), as well as on the artistic map of the Weimar Republic (among others medical atlases, DADA, Bauhaus, Cologne 
Progressives).




