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Rozmowa online „»Głód świata« Arkadego Fiedlera” –
Poznań, 2 marca 2021
7 marca przypada 36. rocznica śmierci Arkadego Fiedlera, znanego pisarza i podróżnika, autora 32
książek wydanych w 23 językach na całym świecie.

O tytułowym bohaterze książki „Fiedler.  Głód świata”, rozmawiać będą: Piotr Bojarski  – historyk,
pisarz,  współtwórca  portalu  Poznańskie  Archiwum  Historii  Mówionej  –  autor  książki  i  Anna
Chmielewska-Metka z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Poznaniu.

Fiedler był synem znanego w Poznaniu wydawcy i działacza narodowego, Antoniego Fiedlera. Od
najmłodszych lat  należał  do zastępu skautowego „Iskry”.  W 1913 r.  manifestował  polskość przy
pomniku Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przyjaźnił się wtedy z Wincentym Wierzejewskim. Działał
czynnie w I wojnie światowej, Powstaniu Wielkopolskim oraz podczas Plebiscytu na Warmii, Mazurach i
Powiślu.  W okresie  II  wojny  światowej  przebywał  w  Wielkiej  Brytanii,  a  w  1946  r.  powrócił  do
rodzinnego Poznania. W powojennej Polsce prowadził spotkania z czytelnikami, ale nie angażował się
w życie polityczne. Po 1956 r. wzrosła jego pozycja wśród przedstawicieli partii i rządu, dzięki czemu
mógł  podróżować  i  pisać  kolejne  powieści  przygodowe.  Sprzedano  ich  ponad  10  milionów
egzemplarzy. O ponadczasowym charakterze książek Fiedlera świadczy również to, że „Dywizjon 303”
znajduje  się  nadal  na  liście  lektur  uzupełniających  w  szkole  podstawowej.  Zdaniem  Andrzeja
Wituskiego,  Prezydenta  Poznania  w  latach  1982-1990,  Arkady  Fiedler  był  jedną  z  pięciu  ikon
kulturalnego Poznania w czasach PRL.

Co robił podczas I wojny światowej? Jaką rolę odegrał w Powstaniu Wielkopolskim? Jakie relacje łączyły
go ze ścisłą polską elitą polityczną i artystyczną w dwudziestoleciu międzywojennym? Za czyją zgodą
napisał  książkę  o  polskich  lotnikach  z  Dywizjonu  303?  Czy  był  inwigilowany  przez  Służbę
Bezpieczeństwa? Dlaczego nie zaangażował się w działania opozycji w Poznaniu od 1956 roku? Co
skłoniło go do wsparcia Patriotycznego Ruchu Ocalenia Narodowego?
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