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PRZEZ CA E STULECIA WSPÓLNEJ HISTORII POLAKÓW I NIEMCÓW OBRAZ S SIADA
na trwa e wszed  do polskiej wiadomo ci zbiorowej i wpisa  si  na sta e do kul-
tury i literatury. Tradycyjnie Niemiec by  przez Polaków przyjmowany jako pro-
totyp „obcego”, co zosta o odzwierciedlone w ludowej etymologii s owa. Alek-
sandra Niewiara w badaniach nad wizerunkiem innych nacji u Polaków, prowa-
dzonych na podstawie materia u j zykowego z wybranych tekstów z XVII wieku
(dzienniki i pami tniki, relacje z podró y), których autorami byli przedstawiciele
polskiej szlachty, dowiod a, e Niemcy postrzegani w nich byli jako zawodowi
o nierze, a pod wzgl dem cech charakteru byli lud mi „wynios ymi” i „nieuf-

nymi”, „okrutnymi z natury”1. Autorzy podkre lali odwag  bojow  Niemców, ale
oceniali ich negatywnie z punktu widzenia kodeksu rycerskiego.

W wyniku licznych polsko-niemieckich konfliktów wyobra enia o Niemcach przy-
bra y kszta t zastyg ego stereotypu „wroga”, co znalaz o wyraz w j zyku polskim.
Przys owie „Póki wiat wiatem, nie b dzie Niemiec Polakowi bratem” datuje si  na
XVIII wiek i nie wychodzi z u ycia do wieku XX. Ten negatywny stereotyp Niemca
posiada  dodatkowo jeszcze jedn  – mistyczn  – p aszczyzn . „Niemiec” by  uto sa-
miany z diab em, którego w dawnych czasach „ubierano” w niepolski strój2. Chocia
w stereotypie Niemca mo na by o odnale  równie  cechy pozytywne (pracowito ,
czysto , dok adno , precyzyjno ), w ogólnym obrazie dominowa y negatywne
barwy. W polskiej wiadomo ci Niemiec wróg pocz tkowo wyst powa  jako Krzy-

1 A. Niewiara, Inni w oczach wojowników sarmackich – o stereotypie narodowo ci w XVII wieku,
w: J zyk a kultura, t. 12, Stereotyp jako przedmiot lingwistyki. Teoria i metodologia analizy empirycz-
nej, red. J. Anusiewicz i J. Bartmi ski, Wroc aw, Wyd. Uniwersytetu Wroc awskiego, 1988, s. 177.

2 A. D browska, S ownik eufemizmów polskich, czyli w rzeczy mocno, w sposobie agodnie, red.
D. Kopci ska, M. Krajewska, Warszawa, Wyd. Naukowe PWN, 1998, s. 233.
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ak, potem Prusak, który w okresie zaborów „plu  [Polakom – W.T.] w twarz”
i „germani ” ich dzieci – jak pisa a w Rocie Maria Konopnicka. W latach 30. XX
wieku pojawi  si  stereotyp Niemca nazisty obdarzonego cechami Hitlera i demo-
nicznie wynosz cego si  ponad anonimowy t um3. W tej ewolucji negatywnego ste-
reotypu coraz bardziej gin o jego ludzkie oblicze4. II wojna wiatowa nieuchronnie
uzupe ni a galeri  obrazów wroga o nowy stereotyp – Niemca faszysty.

W poezji okresu wojennego Niemiec jawi  si  przede wszystkim jako „butny”
naje d ca, który zostawia po sobie „stos trupów”, pysza kowaty („pycha germa -
ska”) posiadacz „Europy i […] pó wiata”, patrz cy z wysoka na inne narody5.
Mi dzy innymi dzi ki poezji satyrycznej w wiadomo ci zbiorowej formuj  si
i utrwalaj  uogólnione obrazy Niemca: „Co Niemiec – to cham”, „Germa cy to
winie”. W opisie wygl du na miejscu cech ludzkich pojawiaj  si  oznaki zwie-

rz ce: „pysk”, „ apy”, „rudy wi ski w os”, „rybie ga y”.
Jednak lata wojny i okupacji pokaza y te  inne spojrzenie Polaków na Niem-

ców. Jego g ównym ród em s  notatki w dziennikach przedstawicieli inteligencji
twórczej. Wiele wiadczy tam o moralnym i psychologicznym ciosie, jakiego
doznali Polacy, dla których Niemiec by  symbolem wysokiej kultury, o niezrozu-
mieniu faktu, e ten „wielki naród” (K. Wyka6) móg  tak zawini  wobec innych
narodów. Nieprzypadkowo w literackich i paraliterackich tekstach z lat wojen-
nych mo na znale  tak du  ilo  porówna  do niemieckiej kultury (nazwy dzie
sztuki, nazwiska ich twórców, cytaty, niemieckoj zyczne wtr ty itd.), które ujaw-
niaj ywe polsko-niemieckie zwi zki, szczególnie uaktywnione w okresie dwu-
dziestolecia mi dzywojennego.

Po wojnie, kiedy wysz a na jaw prawdziwa skala zbrodni dokonanych przez
hitlerowskie Niemcy, obraz Niemca w polskiej wiadomo ci i literaturze zosta
zast piony przez uproszczon  formu  „kata”, zawodowego mordercy, który
beznami tnie robi swoj  „robot ”.

Powszechna „niemiecka obecno ” by a charakterystyczna dla wszystkich ga-
tunków literatury powojennej. Przedmiotem zwi kszonego zainteresowania pro-
zy, poezji i dramaturgii sta  si  na kilka dziesi cioleci faszyzm, psychologia hitle-
rowca7. Obraz Niemca zyska  dwa wcielenia typowe dla negatywnego stereotypu:
demonicznej „p owej bestii” i n dznej w swej pod o ci istoty, co szczególnie
wyra nie da o o sobie zna  w prozie lat 1945–1949. O niezgodnym z prawd

3 K. Kuczy ska-Koschany, Mi dzy lustrami. Polacy o Niemcach – Polacy o Polakach, „Polonisty-
ka” 1999, nr 3, s. 175.

4 Tam e, s. 176.
5 J. Szczawiej, Poezja Polski Walcz cej 1939–1945. Antologia, t. 1, 2, przedm. K. Rusinek, wst p

J. Szczawiej, Warszawa, PIW, 1974, t. 2. s. 246, 263; t. 1, s. 371.
6 K. Wyka, ycie na niby. Pami tnik po kl sce, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1984, s. 235.
7 Wi cej na ten temat patrz: K. Ko niewski, Niemiec w naszej literaturze powojennej, „Polityka”

1982, nr 31, s. 5–13.
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historyczn  zaszczepianiu obu schematycznych obrazów pisa  w 1948 roku Ka-
zimierz Wyka, analizuj c ksi k  Seweryny Szmaglewskiej Dymy nad Birkenau
(1945): „[…] jeden to ten pos g germa sko-nordycki, pi kny, okrutny i milcz cy,
automatyczne narz dzie z a. Buduj  go przewa nie pisarze nieznaj cy j zyka nie-
mieckiego. Drugi, bardziej obyczajowo potraktowany, to ten Niemiec, który b d c
SS-manem te  w ko cu jest cz owiekiem, poniewa  bywa ma wini , lubi apówki
i nie chce i  na front. Buduj  go przewa nie pisarze znaj cy j zyk niemiecki”8. Zda-
niem Kazimierza Wyki Szmaglewskiej uda o si  unikn  tych stereotypowych obra-
zów, poniewa  nawet w warunkach obozu koncentracyjnego Niemcy w jej ksi ce s
„zró nicowani psychologicznie”. W a nie dzi ki prawdzie psychologicznej Dymy nad
Birkenau wyró niaj  si  na tle innych utworów o podobnej tematyce.

W wyniku zaszczepianych przez komunistyczn  propagand  standardowych
wzorców w kulturze pod wp ywem my lenia politycznego epoki stalinizmu,
dziel cego wszystkie sfery ycia spo ecznego na „dobro (sprawa socjalizmu)
i „z o” (wszystko, co socjalizmowi przeszkadza o), a tak e utworzenia w 1949
roku dwóch pa stw niemieckich w literaturze polskiej pierwszego powojennego
dziesi ciolecia (do po owy lat 50.) powsta  i utrwali  si  stereotyp Niemca faszy-
sty i Niemca antyfaszysty. Ów dychotomiczny podzia  doprowadzi  do powstania
szeregu utworów, których bohaterami byli „dobrzy” i „ li” Niemcy. Do „do-
brych” zaliczali si  niemieccy komuni ci i „m odzi Niemcy”, czyli nieznaj cy
faszyzmu obywatele nowego pa stwa niemieckiego. „Z ych” symbolizowali byli
hitlerowscy kaci i ich sprzymierze cy mieszkaj cy w RFN. Oba obrazy zyska y
pe en wyraz w poezji socrealistycznej.

Jednak tworzony w po piechu pozytywny obraz Niemca nie móg  w tych latach
wywrze  jakiegokolwiek istotnego wp ywu na polsk wiadomo  narodow .
Odwo ajmy si  do opinii Zbigniewa Jarosi skiego, który bada  zjawisko socrealizmu
w literaturze pi knej i stwierdzi , e „m ody Niemiec” uwolniony od wojennej prze-
sz o ci by  z tego powodu „w niewielkim tylko stopniu niemiecki”. By  on „raczej po
prostu NRD-owcem […] pozbawionym historycznej to samo ci” i pozostawa  dla
Polaków, którzy pami tali o zbrodniach nazistów, „okoliczno ciow  konstrukcj
propagandow ”, niedotykaj c  istoty polsko-niemieckiego konfliktu9.

W zwi zku z tym nie sposób nie podkre li  prawdziwego zainteresowania pro-
cesami zachodz cymi w Niemczech, które wyra a a w latach 40. i 50. polska
publicystyka. Pierwsze miejsce zajmowa y tu ksi ki reporta e Edmunda Jana
Osma czyka Sprawy Polaków (1946) i Niemcy 1945–1950 (1951) oraz inne zbiory
artyku ów i reporta y po wi cone tematyce niemieckiej. Autor (urodzi  si  na

l sku, jako korespondent wojenny uczestniczy  w zdobyciu Berlina) dobrze zna
Niemców, ich charakter narodowy i ostrzega  swoich rodaków przed niedocenia-

8 K. Wyka, Pogranicze powie ci, wyd. 3, Warszawa, Czytelnik, 1989, s. 82.
9 Z. Jarosi ski, Nadwi la ski socrealizm, Warszawa, Wyd. IBL, 1999, s. 222.
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niem pozytywnych cech s siedniego narodu, takich jak pracowito , poczucie
porz dku oraz przed jednostronnie negatywnym podej ciem do Niemców, które
zapanowa o w polskiej wiadomo ci po okupacji10. Przecie  w tych latach, jak
mo na przeczyta  w powie ci Artura Daniela Liskowackiego Eine kleine (2000),
dla S owian s owo „porz dek” znaczy o „tyle, co s owo Niemiec, a s owo Nie-
miec tyle, co […] faszysta”11.

A  do lat 80. XX wieku niemiecka problematyka w polskim pi miennictwie
ujmowana by a przez dychotomi  „kat – ofiara”. wiat „katów” pokazywany by
znacznie pro ciej, ni wiat ich „ofiar”. Na szerokim tle rozwi za  proponowa-
nych wówczas przez polsk  literatur  pi kn  daj  si  zauwa y  d enia najwi k-
szych pisarzy do zg bienia istoty systemu totalitarnego, który zrodzi  faszyzm,
jak te  psychologii zniewolonej przeze  jednostki. Zofia Na kowska w Medalio-
nach (1946) skoncentrowa a si  g ównie na losie ofiar, jednak w najbardziej zna-
nym opowiadaniu Profesor Spanner podj a prób  obna enia mechanizmów
niszcz cego wp ywu faszyzmu na ludzk  psychik . Jeszcze g biej wnikn
w psychologi  „kata” i „ofiary” Tadeusz Borowski, który w opowiadaniach
o wi cimskich (Po egnanie z Mari , 1948; Kamienny wiat, 1948) przedstawi
niezrównan  analiz  nazistowskiego obozu koncentracyjnego.

W latach 40. i 50. odst pstwem od stereotypowego obrazu Niemców sta a si
powie  Jana Dobraczy skiego Naje d cy (1946–1947), a tak e dramat Leona
Kruczkowskiego Niemcy (1949) i Adolfa Rudnickiego Manfred (1954). Opisuj c
wiat z punktu widzenia pisarza katolickiego, Jan Dobraczy ski po wi ci  swój

utwór losom trzech niemieckich o nierzy na tle szerokiej panoramy dzia a
wojennych (w Polsce, Rosji, Afryce i Anglii). Poruszy  problemy faszyzmu,
stosunku Niemców do narodów krajów okupowanych, pokaza  ewolucj  we-
wn trzn  jednego z bohaterów, ocala ego podczas wojny, który przeszed  nast p-
nie na katolicyzm. Pierwsza wersja sceniczna dramatu Kruczkowskiego zosta a
zaopatrzona w polityczny prolog i epilog, utrwalaj ce stereotypy Niemca faszysty
i jego przeciwleg ego bieguna. Po kilku latach od premiery w krakowskim Sta-
rym Teatrze w 1949 roku komentarz do dramatu, napisany pod wp ywem sytuacji
politycznej, zosta  usuni ty i od roku 1955 czytelnicy i widzowie ogl dali sztuk
w pierwotnym zamy le autorskim – jako prób  wyja nienia ludzkich postaw
i post pków bez stawiania znaku równo ci mi dzy przynale no ci  do narodu
niemieckiego i hitleryzmem. Adolf Rudnicki po czy  akcj  sztuki z motywem
jedno ci moralnej wszystkich bojowników o wolno  i mi dzynarodowej solidar-
no ci antyfaszystów. Tym samym nada  problematyce niemieckiej bardziej uni-
wersaln  perspektyw .

10 Zob. R. Matuszewski, Literatura polska 1939–1991, Warszawa, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne,
1992, s. 47.

11 A.D. Liskowacki, Eine kleine, Szczecin, Wyd. 13 Muz, 2000, s. 182.
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Po 1956 roku w ci gu dwóch kolejnych dziesi cioleci w literaturze PRL zary-
sowa a si  tendencja do wi kszego psychologizmu w prezentacji bohaterów
i motywów zwi zanych z niemieck  tematyk . Pojawi  si  obraz „zwyk ego”
Niemca. Pisarze zacz li d y  do pokazania jego ludzkich stron, opowiada  hi-
storie rodzinne. Te nowe dla twórczo ci literackiej tendencje rozwija a proza Kor-
nela Filipowicza, powie ci Zofii Posmysz, poemat publicystyczny Stanis awa Gro-
chowiaka Totentanz in Polen (1969), którego specyfika polega a na kontrapunkto-
wym po czeniu g osu poety i g osu zbrodniarza nazistowskiego. Najwyrazistsz
prób  „de-demonizacji” Niemca faszysty sta a si  ksi ka Kazimierza Moczarskiego
Rozmowy z katem (1977), której pierwszy fragment opublikowa a „Polityka” w 1968
roku. Moczarski da  pog bion  analiz  faszyzmu nie tylko jako zjawiska polityczne-
go, ale maj cego swoje korzenie psychologiczne i kulturowe. Taki w a nie aspekt
powy szej tematyki po raz pierwszy wniós  do literatury Andrzej Ku niewicz.
W swojej powie ci Eroica (1963) pokaza  ró ne ród a kszta towania psychiki eses-
mana, przyczyniaj c si  tym samym do amania stereotypu kata. Zarówno w tym, jak
i w innych utworach pisarz daleki by  od szablonu w ukazywaniu Niemców tylko
jako wrogów, co stara a si  zaszczepia  ówczesna oficjalna ideologia.

Koniec lat 70. mo na oceni  jako okres dalszych zmian w obrazie Niemca. Do
wiadcz cych o tym sygna ów wysy anych przez literatur  krytyk Leszek Szaru-

ga zalicza wiersze Krzysztofa Karaska zebrane w tomie Prywatna historia ludz-
ko ci (1979). Oprócz wierszy i prozy poetyckiej znalaz  si  tam poemat Deut-
sches requiem, w którym przedmiotem refleksji by a „dusza niemiecka” lat 30.
we wszystkich swoich wzlotach i upadkach12.

Kolejne dziesi ciolecie zapocz tkowa o istotny prze om w wyobra eniach Po-
laków o zachodnim s siedzie. Do literatury wesz y pokolenia urodzone w latach
50. i 60. Stopniowo odchodzi a w przesz o , nie znikaj c jednak ca kowicie
z polskiej pami ci, II wojna wiatowa. Zmienia o si  spojrzenie na Holocaust,
istot  Zag ady i jej miejsce w historii ludzko ci: kwestia ta przesta a by  odbiera-
na jako wy cznie niemiecka i sta a si  w pewnym stopniu równie  problemem
samych Polaków. Jeszcze nie zakorzenia si  w opinii publicznej, ale ju  coraz
cz ciej pojawia jako pretekst do dyskusji, idea pojednania z narodem niemiec-
kim, któr  jako pierwszy postanowi  wysun  polski Ko ció  katolicki w Or dziu
biskupów polskich do biskupów niemieckich (1965). Pomimo e w Polsce nie
zapomniano zbrodni hitlerowskich czasów okupacji, o czym przypomina o or -
dzie, znalaz a si  w nim odwa na jak na tamte czasy my l o niesprawiedliwo ci,
jakiej si  dopuszczono w stosunku do ludno ci niemieckiej by ych wschodnich
terenów Niemiec. My l ta zosta a wyra ona w formule zgodnej z duchem chrze-
cija skiej moralno ci: „Udzielamy przebaczenia i prosimy o przebaczenie”.

Sta o si  to powodem do ataków oficjalnej propagandy na polski episkopat i do

12 L. Szaruga, Od stereotypów do wyzwolenia z historii, „Polonistyka” 1999, nr 3, s. 145.
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oskar e  o zdrad  interesów narodowych, czego skutkiem by  cenzuralny zakaz
publikacji pe nego tekstu dokumentu. W tamtych latach polska wiadomo  nie
znajdowa a miejsca na lito  dla tych Niemców, którzy równie  ucierpieli z po-
wodu wojny i faszyzmu, dlatego pisarzom trudno by o odej  od obrazu wiecznej
ofiary, w którym wola o si  widzie  spo ecze stwo – jak pisze niemiecki slawista
Heinrich Olschovsky13. W opinii publicznej lat 80. my l o tragedii uchod ców
z Prus Wschodnich, odpowiedzialno ci Polaków za dziedzictwo niemieckiej
kultury materialnej na tych ziemiach by a zjawiskiem rzadkim. Jednak dzi ki
drugoobiegowym publikacjom14 mimo wszystko dociera a do okre lonych kr -
gów czytelniczych, jakkolwiek jeszcze si  w nich nie zakorzenia a.

Pod wp ywem tych i innych procesów (mowa jest tutaj tylko o najogólniej-
szych tendencjach w polskiej rzeczywisto ci i literaturze) w twórczo ci literackiej
lat 80. XX wieku utrwala si  dwojakie spojrzenie na Niemców. Z jednej strony
nie zanika powsta y w latach wojny i w powojennych dziesi cioleciach stereotyp
Niemca nazisty, z drugiej za  ro nie dystans wobec tego stereotypu. Pisarze ró -
nych pokole , w tym debiutanci z lat 80., d  do przeciwstawienia narzuconemu
przez propagand  podzia owi Niemców na „dobrych” i „z ych” interpretacji arty-
stycznych polsko-niemieckich stosunków, które dzisiaj odbierane s  jako swego
rodzaju alternatywa dla istniej cych szablonów – zarówno pod wzgl dem uj cia
tematu, jak te  obrazu Niemca.

Na prze omie lat 80. i 90. polsko-niemiecka historia przy pomocy rodków lite-
rackich zostaje przeniesiona ze sfery polityki i ideologii do obszaru kontaktów
mi dzyludzkich, gdzie dzia aj  konkretne osoby nale ce do ró nych kultur.
W tym kontek cie bardzo charakterystyczne s  rozwi zania fabularne powie ci
Andrzeja Szczypiorskiego Pocz tek (1986), a tak e proza jednego z najbardziej
wyró niaj cych si  polskich pisarzy wspó czesnych Paw a Huellego – „niemiec-
kie” motywy w jego powie ci Weiser Dawidek (1987), które zosta y potem roz-
wini te w opowiadaniach tworzonych na prze omie lat 80. i 90. (Opowiadania na
czas przeprowadzki, Londyn, 1991). W ród nich na szczególn  uwag  zas uguje
opowiadanie Przeprowadzka, w którym zawarta jest literacka interpretacja pro-
blemu przymusowych migracji, b d cych ród em psychologicznych konfliktów
mi dzy Polakami i Niemcami. Cofaj c czytelnika do lat 50., do wydarze  z w a-
snego ycia zwi zanych z przeprowadzk  rodziny narratora do Gda ska, do do-
mu, który przedtem by  w asno ci  Niemki, autor w niewielkim utworze pokaza
nie tylko ró ny stosunek Polaków (doros ych i dzieci) do Niemców, ale te  po-
wiedzia  nam, co za tym stoi – niezale ne od woli bohaterów decyzje co do ich

13 . , - , w: „Studia
Polonica”,  2003, s. 448.

14 J.J. Lipski, Dwie ojczyzny – dwa patriotyzmy (uwagi o megalomanii narodowej i ksenofobii Po-
laków), Warszawa, NOWA, 1981.
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losów, które powoduj , e w tym samym punkcie przestrzeni geograficznej jedni
zdobywaj , a inni trac  swoj  ojczyzn .

Procesy zachodz ce w spo ecznym i kulturalnym yciu Polski w latach 90.
w decyduj cym stopniu wp yn y na dalsz  ewolucj  literackiego stereotypu
i szerszego rozumienia „niemiecko ci”. Najnowsza literatura traktuje niemiec-
ko  ambiwalentnie. Z jednej strony jako mierciono n  si  niszcz c , negatyw-
ny element wspólnej historii, natomiast z drugiej – jako pozytywne dziedzictwo
kultury, osi gni cie ludzkiej cywilizacji15. Nieprzypadkowo w jednym ze swoich
publicznych wyst pie  Stefan Chwin powiedzia , e bliski jest mu duch niemieckiego
gotyku, niemieckiego romantyzmu16. W przestrzeni polsko-niemieckiego pogranicza
niemiecko  stanowi a o kulturalno-j zykowej specyfice poszczególnych miast, re-
gionów i ich spo eczno ci. Wielu polskich pisarzy d y do artystycznego zbadania
tego „obcego”, które cz ciowo sta o si  „swoim”, przyjrzenia si  od rodka niemiec-
kiemu wiatu w jego bezpo redniej styczno ci ze wiatem polskiej kultury.

Zwi kszona uwaga wobec tego, co jest „inne”, ró ne od „swojego” przyczynia
si  w pewnym sensie do umocnienia utrwalonego sposobu widzenia Niemca jako
„obcego”. Literatura nie neguje go ani nie podaje w w tpliwo . Jednak w a nie
na tej podstawie tworzy nowy obraz Niemca, a nawet – dokonuje przesuni
i przestawie  w jego warto ciowaniu. Pisarzy przyci ga sama odmienno  przed-
stawicieli innej ludzkiej spo eczno ci, mo liwo , albo te  raczej próba „dotarcia
do istoty obcego”17. Analizuj c powie  Chwina Haneman (1995), która otwo-
rzy a nowe perspektywy dla literackiego odzwierciedlenia wydarze  II wojny
wiatowej, Heinrich Olshovsky dostrzega jedn  z jej niew tpliwych zalet w tym,
e pisarz odszed  od klisz literackich. G ówny bohater zosta  pokazany jako in-

trowertyk, melancholik i romantyk, podczas gdy stereotyp ka e widzie  Niemca
jako kogo  energicznego, brutalnego, o silnej woli18. Do tego rodzaju konstatacji
wiedzie my l o „nacechowanym wspó czuciem wspó istnieniu” mi dzy Hanema-
nem i jego polskim otoczeniem, kiedy nie zanika „poczucie kulturowej obco ci”,
ale „nie powstaje te  nienawi ”19. Z podobnym miernikiem do rezultatów takie-
go do wiadczenia w literaturze ojczystej podchodzi Ewa Wiegandt, przyznaj c,
e „gda skie ksi ki” lecz  Polaków z niemieckich urazów20.
Wielu innych prozaików proponuje pozytywny obraz Niemca – nie w duchu

propagandowej retoryki z poprzedniej epoki, lecz z nut  szczerej sympatii i sza-
cunku dla narodu niemieckiego. Wspó czuciem dla rdzennych mieszka ców

15 Zob. np. K. wiklak, Bliscy nieznajomi. Proza pogranicza wobec narodowych stereotypów.
„Polonistyka” 1999, nr 3, s. 167–168.

16 Zob. J. Madejski, Autobiografia (S. Chwin: Kartki z dziennika), „Nowe Ksi ki” 2004, nr 8, s. 18–19.
17 . , …, s. 451.
18 Tam e, s. 453.
19 Tam e, s. 451.
20 Cyt. za: K. wiklak, Bliscy nieznajomi…, s. 168.
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l ska, którym w przededniu wyzwolenia Polak chce odebra  ich gospodarstwo,
przenikni ta jest powie  Feliksa Netza Urodzony w wi to Zmar ych (1995).
O ludzkich uczuciach Niemców do Polaków jako o swoistej indywidualnej ma-
nifestacji ich sprzeciwu wobec wiata przemocy opowiada ksi ka Marka Jastrz bca-
-Mosakowskiego lady na piasku (1994) rekonstruuj ca przedwojenn  histori
Prus Wschodnich oraz opowiadanie Mariana Pankowskiego Moja SS Rottenführer
Johanna (1997).

W nowy dla literatury polskiej, zró nicowany i zapadaj cy w pami  obraz
Niemca wcielaj  si  nie tylko ludzie – bohaterowie poszczególnych narracji.
Coraz cz ciej w najnowszej prozie rol  „innego” odgrywaj  rzeczy, które nosz
w sobie lady poprzednich w a cicieli. „Obce” przedmioty wyró niaj  si  na tle
„swojskiego” wiata szczególnym wygl dem i ukryt  w nich tajemnic , któr
nale y odkry . Narracja o konkretnym materialnym przedmiocie stopniowo prze-
chodzi w opowie  o zwi zanych z nim ludziach, ich losach, jak si  nast pnie
okazuje, wplecionych we wspólny rytm polsko-niemieckiej historii i pami ci
o trudnej przesz o ci. Rzeczy nieme, niemieckie – jak pisze A.D. Liskowacki –
w nieunikniony sposób odsy aj  do ich interpretacji, wyja nienia znacze , rodz c
sytuacj  kontaktu „swojego” i „obcego” (czyli podstaw  dla powstania dowolne-
go stereotypu), za  w naszym przypadku – nierzadko po czenia „obcego” ze
„swoim”. Sfer  kszta towania si  nowych wyobra e  Polaków o Niemcach wy-
pe niaj  te  inne znaki niemiecko ci w jej lepszym wcieleniu: topografia by ych
niemieckich miast (a wraz z ni  równie  ich historia), opisy domów, willi, zabyt-
ków architektury i sztuki, tytu y utworów muzycznych, nazwiska wielkich uczo-
nych, filozofów, pisarzy itp.

Ta cecha prozy lat 90., która przyjmuje „obce” w ca ej ró norodno ci jego wcie-
le  na podstawie swoistego dialogu kulturalno-historycznego ze „swoim”, dostrze-
galna jest w szeregu utworów. Wyró nimy tu Hanemana i wcze niejsz  powie
Chwina Krótka historia pewnego artu (Sceny z Europy rodkowowschodniej)
(1991), proz  Paw a Huellego, prozaiczny cykl trzech utworów Liskowackiego –
szkice wspomnieniowe Ulice Szczecina (1995), ksi k  z pogranicza gatunkowe-
go (opowiadanie-esej), Cukiernica pani Kirsch (1998) i wspomnian  ju  powie
Eine kleine. W podobnym kluczu niemiecki temat ujmuj  w swoich opowiadaniach
m odzi prozaicy – Miros aw Jasi ski (Skarb Montezumy) i Miros aw Spychalski we
wspólnym zbiorze Opowie  heroiczna (1989), a tak e w innych tekstach.

Hybrydalno  „swojego” i „obcego” znajduje wyraz mi dzy innymi w dwuj -
zycznych nazwach niemieckich miast: Danzig – Gda sk u Chwina, Stettin –
Szczecin u Liskowackiego, Breslau – Wroc aw u Chwina i w zbiorze esejów
Andrzeja Zawady Bres aw. Eseje o miejscach (1996), w którego tytule obie na-
zwy geograficzne zosta y symbolicznie po czone w jedno toponimiczne imi
w asne – neologizm Bres aw. O spleceniu przestrzeni narodowych, w których
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bytuj  ró ne kultury, mówi  stare i nowe nazwy ulic, placów i innych obiektów
polsko-niemieckiego pejza u kulturowego (Chwin, Liskowacki i in.). Ich przy-
wrócona do ycia historia wiadczy o minionym dualizmie kulturalnym jako
o konsekwencji naturalnych okoliczno ci yciowych Polaków i Niemców, a tak e
o tragicznych skutkach II wojny wiatowej.

Wa nym osi gni ciem literatury lat 90. jest d enie do wydobycia pami ci
z niebytu, opisania emocji i uczu  ludzi, którzy utracili niegdy  swoj  ziemi
rodzinn  i szukaj  teraz w miejscach dzieci stwa ladów swoich korzeni. Jest to
sfera bliskich Polakom i Niemcom sytuacji i stanów ludzkich, która staje si
jednym z nowych elementów reinterpretacji dawnych stereotypów.

Jeszcze jedna mo liwo  rewizji utrwalonych wyobra e  Polaków o Niemcach
otworzy a si  w zwi zku ze zwrotem w literaturze na prze omie XX i XXI wieku
ku problemom wiadomo ci narodowo-etnicznej oraz to samo ci narodowej
i indywidualnej. Porównanie swojego „ja” z „innym”, wyznaczenie granic „swo-
jego” i „obcego” sprzyja procesowi kszta towania w asnej to samo ci. Jednocze-
nie na obszarze polsko-niemieckiego pogranicza nie brakuje przyk adów, kiedy

w próbach samookre lenia bohaterów literackich mo na dostrzec jawn  przewag
czynnika geograficznego nad narodowo ciowym i historycznym. Jest to szcze-
gólnie zauwa alne w twórczo ci tych pisarzy, którzy rozwijaj  temat wyboru
ojczyzny duchowej. Oczywi cie literatura – je li nie unika trudnych tematów –
nie mo e si  ograniczy  wy cznie do czynnika geograficznego w prezentowaniu
czytelnikom pogl dów na ró ne narody, ale dzisiaj buduje ona ich obrazy w opar-
ciu o inn  ju  podstaw , wykorzystuj c przewa nie materia  kultury.

Wa ne by oby porównanie zmiany literackiego stereotypu ze zmian  obrazu
Niemca we wspó czesnym spo ecze stwie polskim, który kszta tuje si  w wia-
domo ci zbiorowej tylko cz ciowo pod wp ywem literatury.

Badania etnolingwistyczne oraz dane sonda y socjologicznych prowadzonych
w Polsce w latach 90. pokazuj , e u schy ku XX wieku dokona a si  wyra na
zmiana w tradycyjnych pogl dach Polaków na Niemców oraz przewarto ciowa-
nie ocen. Jerzy Bartmi ski wyró nia w historii polskiego stereotypu Niemca
pewne ustalone spo ecznie punkty widzenia („obcy” – dla prostego cz owieka,
„pludrak” – dla szlachcica, zaborca i wróg – dla polskiego patrioty broni cego
niepodleg o ci narodowej, hitlerowiec i zbrodniarz – dla ofiary przemocy militar-
nej), ko cz c ten imponuj cy paradygmat utrwalonych wyobra e  ostro kontrastuj -
cym z nim wizerunkiem Niemca: dla m odego inteligenta szukaj cego w asnego
miejsca we wspó czesnym wiecie Niemiec jest pracowitym, bogatym i kultural-
nym Europejczykiem21. Zdaniem Bartmi skiego wskazuje na to nowy etap funk-
cjonowania stereotypu: oceny Niemca staj  si  bardziej pozytywne, na plan

21 J. Bartmi ski, Stereotypy mieszkaj  w j zyku. Studia etnolingwistyczne, Lublin, Wyd. UMCS,
2007, s. 256–260.
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pierwszy wysuni te zostaj  aspekty „cywilizacyjne” zwi zane z prac , gospodar-
no ci , dyscyplin  spo eczn , rosn ce uznanie budz  cechy szczególnie po dane
w nowej rzeczywisto ci spo ecznej w Polsce22.

Wed ug danych ankiety niemieckiego tygodnika „Der Spiegel” (opracowana
przez instytuty i specjalistów obu krajów, przeprowadzona w 1991 r.) polscy
respondenci wymienili 13 pozytywnych i tylko 3 negatywne cechy (spo ród 16
znajduj cych si  na li cie) „typowego” Niemca23. Obraz Niemca zosta  wysoko
oceniony w rodowisku polskich studentów (na podstawie wyników bada  pro-
wadzonych przez Jerzego Bartmi skiego)24.

Dzisiaj w spo ecze stwie polskim mo na zaobserwowa  nastroje wiadcz ce
o rosn cym zaufaniu i sympatii nowych pokole  Polaków do Niemców. T  realn
tendencj  w ich my leniu odzwierciedla i ze swej strony umacnia literatura,
w której rozwój obrazu Niemca p ynie innym nurtem. Jest rzecz  zupe nie oczy-
wist , e wyja nienie skomplikowanego mechanizmu wypierania z obszaru arty-
stycznego stereotypów negatywnych przez pozytywne stanowi zadanie niewykonalne
bez szerokiego kontekstu politycznego, spo ecznego i kulturalnego zwi zanego
z problematyk  wzajemnej percepcji narodów.
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P O R T R A Y I N G  G E R M A N S  I N  C O N T E M P O R A R Y  P O L I S H  L I T E R A T U R E

The author addresses the issues of Polish perception of Germans in post-war literature, with consid-
eration of historical-cultural context. The text shows changes undergoing in the views of Poles on
Germans, which is expressed in a tendency to supplant the negative ethnic stereotypes that existed
until the late 1980s, with a new permanent portrayal, which, in comparison with the previous epochs,
contains far more positive features.

22 Tam e, s. 259.
23 „Forum” 1991, nr 38, s. 9. Niemcy zachodni byli nastawieni do Polaków bardziej krytycznie, wy-

ró niaj c 12 cech negatywnych i tylko 4 pozytywne.
24 J. Bartmi ski, Stereotypy mieszkaj  w j zyku…, s. 246–265.


