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ADAM GALOS (WROCŁAW) 

OBRAZ POLAKA W NIEMCZECH W XIX WIEKU 

Na temat stosunków polsko-niemieckich w XIX w., w tym także 
na temat stanowiska opinii niemieckiej wobec Polaków istnieje, jak 
wiadomo, ogromna literatura naukowa. Choć opinia ta Polakami zajmo
wała się mniej niż innymi sąsiadami, np. Francuzami, przecież liczba 
wypowiedzi jest wręcz nieprzebrana. Wśród dotychczasowych prac do� 
minują takie, w których ograniczono się do stanowiska literatury nie
mieckiej 1, historiografii 2, do opinii' niektórych tylko grup ludzi 3, lub 
zamykano się w węższych granicach chronologicznych, częściej w pierw
szej niż w drugiej połowie XIX w. 4 Nie brak wprawdzie prób spojrze
nia na całe zagadnienie 5, ale mają one bardzo ogólny charakter. Choć 
istnieje wiele luk, zgromadzony materiał jest niezwykle bogaty. Po
zwala on na szukanie pewny�h problemów, nawet jeśli odpowiedź �a nie 

1 Z prac dawniejszych ważniejsze: R. F. Ar n o 1 d, Geschichte der deutschen 
Polenliteratur, t. I, Halle 1900; J. F 1 a c h, Polska w niemieckiej literaturze pięk
nej dawniej i dziś (Biblioteka Warszawska, 1903, t. II); z nowszych: A. W i 11,

Polska i Polacy w niemieckiej prozie literackiej XIX w., Łódź 1970.
2 Np. G. S. Bie d er m a  n n, Polen im frteil der national-preussischen His

toriographie des 19.Jhdts, Erlangen 1967.

3 Np. J. Fe 1 d m  a n, Polska i Polacy w sądach polityków pruskich w epoce

porozbiorowej, Katowice 1935.

4 Np. J. Mi.i 11 er, Die Polen in der offentlichen Meinung Deutschlands 1830-
1832, Marburg 1923; W. H a  11 g ar t e  n, Studien iiber die deutsche Polenfreund
schaft, Mi.inchen-Berlin 1928; J. B er g er, Powstanie listopadowe w niemieckiej 
liryce (Przegląd Zachodni, 1952, t. II); A. G er e  c k  e, Das deutsche Echo auf 
die poln. Erhebung von 1830, Wiesbaden 1964; J. S e e  p e  1, Das Polenbild der 
Deutschen vom Anfang des 19.Jhdts bis zum Ende der Revolution von 1848, Kieł

1967; E. K o  1 b, Polenbild und Polenfreundschaft der deutschen Fri.ihliberalen 
(Saeculum, t. 26, 1975). 

5 Np. J. S tr o.y n o w s k i, Polen und Deutsche, Stuttgart 1973; M. S z y r o c k  i,

Das Bild des Polen in der deutschen Literatur und das Bild des Deutschen in der 
Literatur der Volksrepublik Polen, Di.isseldorf 1975. Ostatnio ukazała się praca 

H. K. Ro s e  n t h a  1 a, German and Pole: National Conflict and Modern Myth, 
Gainesville 1976, w której jest sporo ciekawych uwag, choć jej - punkt ciężkości 

spoczywa na XX w. 
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będzie niepełna, może nawet prowizoryczna. Wątpliwości nasuwają sa
me źródła. Operować można przede wszystkim wypowiedziami polity
ków, publicystów, wojskowych, historyków cŻy literatów. Nigdy nie da 
się dokładnie zważyć, w jakim stopniu wyrażały one opinie piszących, 
w jakim miały one na celu formowanie opinii słuchacza czy czytelnika, 
a jeszcze bardziej, w jakiej mierze to formowanie było skuteczne. Trze
ba także pamiętać, że nieraz czym innym było stanowisko wobec sprawy 
polskiej bądź spraw polskich, a czym innym obraz Polaka. Sprawa pol
ska z epoki „Polenfreundschaft" czy później die polnische Frage z cza
sów nasilenią antypolskiej polityki rządu pruskiego były w poważnym 
stopniu odpersonifikowane, a Polacy przybierali w tych pojęciach po
stać symbolu, żywiołu czy tłumu. 

Nie przesadzając znaczenia, jakie dla opinii niemieckiej miał stosu
nek do Polaków, wypowiedzi było nie tylko wiele, ale były one nieraz 
sprzeczne między sobą 6. Ogólnie biorąc, w pierwszej połowie XIX w. 
mieszały się ze sobą ujemne charakterystyki Polaków z ocenami życzli
wymi, czasem wręcz entuzjastycznymi. Od połowy wieku przewagę, 
i to zdecydowaną, uzyskały oceny ujemne, nawet jeśli ta negatywność 
wyglądała różnie, a niekiedy towarzyszyło im uznanie dla niektórych 
osiągnięć polskich. Taka ewolucja nie jest niczym zaskakującym. Ogra
niczenie do rtiej byłoby właściwie powtórzeniem tego, co niejednokrot-
nie stwierdziła już dotychczasowa literatura.. 

Toteż zamiast przedstawiać złożone przemiany obrazu Polaka w opi
nii niemieckiej, bardziej celowe wydaje się zbadanie genezy takiej właś
nie ewolucji. Przy znacznej skrótowości wywodów konieczna jest przy 
tym daleko idąca selekcja materiału. Wybór ten jest, oczywiście, dysku
syjny. 

Jednym z czynników, które oddziaływały na formowanie się obrazu 
Polaka Vf XI:X w., był spadek po wieku poprzednim. Nietrudno odgad
nąć, że społeczeństwo p�lskie w dobie rozbiorów budziło mało entu
zjazmu. Nawet jeśli oceny nie zawsze przybierały skrajny obraz, jak 
w wydanym w Niemczech w 1780 r. paszkwilu pióra zwolnionego 
w Polsce oficera francuskiego Kemorvanda L' Orang-Outang de L' Euro

pe au le Polonais, tel qu'il est 1, to ·potrafiono napisać: ,,do zrobienia 
2. niedźwiedzi ludzi nie pomoże ani pióro, ani język" s, a upadek pań-

a Wg Rosenthala w ciągu niemal całego XIX w. można mówić tylko o ko
rzeniach konfliktu polsko-niemieckiego, który dopiero w latach 1894-1921, a szcze
gólnie po I wojnie światowej, z „regionalnegoP stał się „narodowym" _(por. tytuły 
dwóch pierwszych rozdziałów). Wpływ na negatywny stosunek do Polaków wywarł 
fakt, że Niemcy zetknęli się w XVIII w. z Polską upadającą 

1 „Polak jest najgorszym, najpodlejszym, najnędzniejszym, najbardziej godnym 
pogardy, najnieuczciwszym, najgłupszym, najbardziej niezdolnym, najpodstępniej
szym i najtchórzliwszym stworem między wszystkimi małpami" - A r'n o Id, 
op. cit., s. 144; See pel, op. cit., s. •13. 

s Ar n o 1 d, op. cit., s. 109. 
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stwa widziano w upadku społeczeństwa. Wielokrotnie podkreślano anar
chizm Polaka 9, w Polsce dostrzegano tylko „despotów ze spiżowymi ber
łami i helotów w szmatach" 10, powszechny brud, ciemnotę, nędzę obok 
luksusów. Jeśli czasem obraz szlachcica przybierał bardziej urozmaicony 
charakter 11, były to wypadki stosunkowo rzadkie. 

Także ci Niemcy, którzy swoje opinie formowali na podstawie wra
żeń z pobytu na ziemiach polskich, niewiele różnili się od tych ogólnych 
sądów. Demokrata G. Forster, przebywający w latach 1784-1787 w Wil
nie, obcesowo określał Polaków jako świnie, pisał o „mieszaninie fana
tycznego i prawie nowozelandzkiego nieokrzesania i francuskiego prze
rafinowania", o zgniłej szlachcie, o chłopie, który długotrwałą niewolą 
zepchnięty został na bydlęcy poziom bezczucia i nieopisanego lenistwa, 
z jakiego i przez stulecie nie podniesie się na poziom europejski. ,,Wśród 
wszystkich narodów Europy tylko Polacy tak daleko pogrążyli się 
w ciemnocie i barbarzyństwie, że zniszczyli u poddanych ostatni ślad 
myśli ludzki�j'' 12

. Rzadkie opinie z pogranicza polsko-niemieckiego pod
kreślały także brud, nierzetelność, lekkomyślność i niegospodarność 
Polaka 13. 

Niektóre opinie wynikały z osobistej urazy do Polaków 14, ale na 
pewno nie to było najważniejsze. Z małymi wyjątkami nawet u tych 
piszących, którzy zetknęli się z Polakami, nie mówiąc o innnych, zna
jomość spraw polskich była znikoma 15. Choć nie da się tego ustalić, 
wydaje się, że obok rzeczywistych stosunków ą.a ziemiach polskich w du
żej mierze na obraz Pola:ka wywierały wpływ pewne aprioryczne zało
żenia, wynikające ze stosunków w Niemczech. Wzorca w Polsce nie 
mogli szukać ani zwolen�icy, ani przeciwnicy absolutyzmu. Dla zwo
lenników silnej władzy poczucie wolności u Polaka było anarchią. Nie
raz w obrazie chłopa pojawiały się akcenty programu józefinizmu, w ob
razie szlachcica - u jednych poglądów biurokratycznych, u drugich 
potępienia feudalnego anachronizmu. Słabość i upadek państwa polskie
go stwarzały dogodne wa_runki do potępienia wszystkiego; było rzeczą 
charakterystyczną, że do 1791 r. nie dostrzegano żadnych przejawów 

9I to począwszy od Fryderyka II; por. cytowany nieraz fragment Die Werke,

t. II, Berlin l912, s. 36.
10 A r n o 1 d, op. cit., s. 83-84.
11 U Z. Wernera Polak jest „samowładny, ale dzielny, rubaszny i niewykształ

cony, ale rycerski i pełen galanterii wobec kobiet" - G. K o  z i e  ł e k, Zacharias.

Werner und Polen (Zeitschrift f. Slawistik,. t. XVI, 1971, s. 442-443).
u B i e d  e r  m a  n n, op. cit., s. 53:..._54; Se e p e  1, op. cit., s. 11-12, 14; o innych 

podróżujących Niemcach por. Ar n o 1 d, op. cit., s. 85 nn. 
13 A r n o 1 d, op. cit., s. 83. 
14 Np. Clausewitz w czasie przejazdu przez Księstwo Warszawskie miał być 

źle potraktowany przez polskich oficerów - Se e p e  1, op. cit., s. 27-28. 
1s Ar n o 1 d, op. cit., s. �4, stwierdza wręcz, że. była terra incognita. 
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czy prób naprawy Rzeczypospolitej. Pierwsze oznaki tworzenia się owe
go obrazu przyniosła Konstytucja Trzeciego 'Maja, a następnie postać 
Kościuszki (bardziej postać niż samo powstanie) 16. Nie brakło nadal 
wypowiedzi zdecydowanie ujemnych, ale obok nich pojawił się nurt 
innych, w których zapominano o złych stosunkach społecznych czy o bra
ku gospodarności u Polaka. Po raz pierwszy Polak pr�ybrał postać bo
jownika o wolność, co było zapowiedzią obrazu tak rozpowszechnionego 
po 1830 r. Kilka czynników spowodowało wyłonienie się takiego nurtu. 
Jednym były z pewnością wypadki w samej Polsce, charakter przemian, 
a zwłaszcza rozpoczęcie walki o wolność. Chyba jednak niemniej ważne 
było oddziaływanie na Niemcy rewolucji francuskiej. Nieraz i nie bez -racji 
stwierdzano już współcześnie,· że pojęcia „Polenfreup.d" i „Franzosen
freund" często (choć nie bez wyjątków) pokrywały się ze sobą. 

W tworzeniu się w Niemczech obrazu Polaka w· końcu XVIII w. do
strzec można wiele cech, które znalazły kontynuację w następnych dzie
sięcioleciach, choć zmieniające się warunki wprowadzały korekty. Pła
szczyzna kontaktów z Polakami powiększała się z wolna. Jakkolwiek do 
1806 r. państwo pruskie zajmowało znacznie więcej ziem polskich niż 
od 1815 r., sprawy polskie po kongresie wiedeńskim budziły żywą uwa
gę. Więcej także Polaków pojawiało się na terenie Niemiec, aby przy
pomnieć choćby studia na wyższych uczelniach. Już i przed 1830 r. byli 
to- nie tylko arystokraci, z którymi stykał się Niemiec w niektórych mia
stachi uzdrowiskach. Brak bezpośrednich śladów tego, by migracja Niem
ców do Królestwa wywarła poważniejszy wpływ na opinie o Polakach, 
ale i tak liczba osób jeżdżących do Warszawy czy Galicji była znaczna. 

A przecież .wpływ tych wszystkich kontaktów był ograniczony. Jeżeli 
wśród reportaży i opisów trafiały się oryginalniejsze (pisał je np. Heine, -
choć znał sprawy polskie dość ogólnie, w tym słabe miał kontakty lite
rackie z Polakami 11; także Harro Harring, choć zarzucał Polakom bru.d 
i nieporządek, malował obraz urozmaicony 1s), to przeważały niemal ste
reotypowe, niewiele różniące się od starszych o lat kilkadziesiąt. Z po-

- jęciem Polaka łączył się nadal brud, nędza, ,;nieograniczone dążenie do
władzy ... dzika gwałtowność i nikczemna skłonność do niewolnictwa,
brak poczucia prawa i bezwarunkowa podległość" 19

. 

W rezultacie, gdy dochodziło do zajmowania stanowiska wobec spraw 
polskich, gen!za formowania obrazu Polaka była niekiedy wręcz osobli-

1s ,See pe 1, op. cit., s. 13, 44; R. F. Ar n o 1 d, Taddii.us Kosciuszko in der

deutschen Literatur, Berlin 1898, s. 13-17; B er g er, op. cit., s. 613; J .Ch o der a, 
Die deutsche Polenliteratur, Poznań 1966; W i 11, op. cit., s. 66-68. 

11 M. F is c h b a c h  - P o  spe 1 o va, Polnische Literatur in Deutschland, Mu
senheim 1960, s .  35. 

rn H. H a r r.i n g, Memoiren ilber Polen unter Russische Herrschaft, b. m. w. 
183!1_, s. '233 nn., B ie d er m a n n, op. cit., s. 3715-37'6. 

10 Relacj a J. G. Ko hla z 1841 r., por. też relacje C. G oehr inga, E. M. Arndta 
i wielu innych. See pe 1, op. cit., s. 138-141; ·w i 11, op. cit., s. 35. nn. 
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wa. Niech posłużą dwa przykłady. Wiadomo, że w setkach wierszy na 
tematy polskie, pisanych w okresie „Polenfreundschaft", obraz Polaka 
jest mglisty. Nieraz powstawały one na skutek jakby mody na podobną 
tematykę. Najpłodniejszy z poetów jej uiegających, Ernst Ortlepp, au
tor około 50 wierszy, w znacznej mierze wiadomości o Polakach czerpał 
z prasy i w rezul�acie wiele jego wierszy pasowałoby do każdego naro
rndu 20. Nie był on pod tym względem wyjątkiem; dobrze, jeśli niektó
rzy, jak H. Laube, opierali się na opowiadaniach uczestników powsta
nia 21. Jest rzeczą charakterystyczną, że znajomość literatury polskiej, 
jej tłumaczenie i omawianie nie rosło proporcjonalnie do zainteresowa
nia Polską, że można było nazwać ją „nieznaną literaturą" 22. 

Ignorancja w sprawach polskich przy tworzeniu obrazu Polaka nie 
była bynajmniej przywilejem filopolskich poetów z doby po powstaniu 
listopadowym. Innym bowiem przykładem może być historiografia pru
ska, której przedstawiciele jakże często ferowali surowe wyroki nie 
tylko w stosunku do szlacheckiej Rzeczypospolitej, ale także do całego 
narodu, nie mówiąc już o tym, iż niejedno określenie, odnoszące się do 
czasów przedrozbiorowych, miało w intencji piszących odnosić stę do 
współczesności. Na pewno w sprawach polskich wiele do powiedzenia 
mieli tacy historycy, jak Roepel czy Caro, ale nie ich sądy, lecz orzecze
nia Treitschkego czy Sybla pozostawiły znacznie trwalsze ślady na obra
zie Polaka 23, jaki powstawał w społeczeństwie niemieckim. Tymczasem 
nie napisali oni żadnej pracy o historii Polski, traktowali jej dzieje jako 
część walki słowiańsko-germańskiej, nigdy nie korzystali z żadnych źró
deł polskich, a „przy apodyktycznych wypowiedziach o Polakach w zdu
mienie musi wprowadzić, z jak wielką lekkomyślnością... orzekali o na
rodzie i kraju, o którym nie posiadali żadnej dokładnej wiedzy" 24. 

Choć więc nie można pomijać zagadnienia relacji między rzeczywi
stymi stosunkami na ziemiach polskich a ich obrazem w opinii nie
mieckiej, najważniejsze w tych rozważaniach będą te czynniki formu
jące obraz Polaka, które tkwiły w samym społeczeństwie niemieckim. 
Powodowały one niekiedy odpowiednie dobieranie pewnych cech Pola
ka, kiedy indziej karykaturalne ich przerysowywanie, chyba rzadziej 

20 Ger e c k  e, op. cit., s. 49-50. Inny autor stwierdza, że w o góle po eci czer

pali inf ormacje z prasy, a że brako wało w nich szczegółów, ,,fantazją sztuko wali 

te niedob ory lub często obracali się w o gólnikach"-B er g er, op. cit., s. 629. 

_21 Fi s  c h b a c h-P o s p e 1 o w a, op. cit., s. 35.
22 T amże, s. 3, 33; F 1 a c h, op. cit., s. 456 (cho ć trudno się zgo dzić, że Po len

dichtung „wo jo wała tylko samymi frazesami", gdyż nie w tych kategoriach na

leży rozpatrywać zagadnienie). 
23 O wpływach Treitschkego pisano wielo kro tnie, o znaczeniu całej historio 

grafii pruskiej por. B i e d e r m a  n n, op. cit., s. 245-254. 

24 Bi e d  er m a  n n, op. cit., s. 82; por. też tamże, s. 2, 10, 243, 278 nn., 300; 

Se e p e  1, op. cit., s. 46. Wg Ro senthala historia szła na po mo c  Treitschkemu-po li

tykowi. 
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przydawanie obrazowi Polaka cech zgoła nieprawdziwych. Nie o mniej 
czy bardziej dokładne odbicie rzeczywistości chodzi, ale czy i w jakim 
stopniu rysy Polaka wynikały ,ze stosunków wewnętrznych w samych 
Niemczech i jaką w nich odgrywały rolę. 

Nie jest to zagadnienie całkiem nowe. Tu i ówdzie już dawno dostrze
gano związek między stanowiskiem wobec Polaków a pozycją wobec 
różnych problemów niemieckich, przy czym najczęściej pisali o tym 
przeciwnicy tak ocenianych kierunków. Treitschke stwierdzał „pokre-

. l 

wieństwo wyboru" między radykalizmem a sarmacką anarchią szla-
checką 25

. Jeden z badaczy pisze, że w ogóle wewnętrznopolityczna mo
tywacja w XIX i XX w. miała silniejszy wpływ na sympatie i antypa
tie narodów, niż się dotąd przyjmuje, i podkreśla, iż jak rzadko motywa
cję taką wykazać można w stosunku wczesnych liberałów do Polaków 2s. 

Niemniej nie próbowano dotąd z tego punktu widzenia spojrzeć na 
całokształt obrazu Polaka w opinii niemieckiej. Nie jest t.n, oczywiście, 
proste. Z jednej strony wspomniana ilość materiału przytłacza i utrud
nia wnikliwą ocenę większej liczby wypowiedzi. Z drugiej zaś strony 
w licznych wypadkach związki takie były luźne, mało widoczne lub 
w ogóle ich nie było. Motywy i postacie polskie w wielu powieściach 
niemieckich XIX w. oznaczały bardziej szu�anie egzotyki na mało zna
nym terenie aniżeli przedstawianie obrazu Polaka. Całe zaś zagadnie
nie, odmiennie od stosowanych dotąd sposobów, spróbujemy przedstawić 
na podstawie kilku cech przypisywanych Polakom. 

W długim szeregu wypowiedzi z przełomu XVIII i XIX w. wielką 
rolę odgrywały te cechy Polaków, które charakteryzowały ich stosunek 
cło państwa. Obiektywną ich motywacją był upadek państwa polskiego, 
ale dla znacznej czę§ci piszących nie miały żadnego znaczenia projekty 
i próby reform w Polsce. Tak było z wieloma politykami pruskimi tego 
czasu 21, także z tymi, którzy przebudowywali Prusy po klęsce jenaj
skiej.· Dla Steina ze zmienności, lekkomyślności, obżarstwa i pieniactwa 
szlachty, lenistwa mieszczan, ciemnoty, niechlujstwa, pijaństwa i nie
okrzesania chłopów wynikał brak zdolności do rządzenia się, brak wy
trwałości zaś powodował, że dla wydobycia lepszyc!-1 cech, których ist
nienia nie zaprzeczał, potrzebne było dopiero odpowiednie wychowa
nie 2s. Długa lista wad, które znalazł u Polaka Knesebeck, prowadzi do 
stwierdzenia, że nie dorósł on do konstytucji; nie mniejsze zarzuty Bo-

2s Tr e i  t s c h k e, Deutsche Geschichte, t. IV, Leipzig 1927, s. 206; w pewnym 

sensie w tym samym kierunku zdążał Hallgarten, gdy podzielił Niemców, zajmują

cych stanowisko wobec Polakow, na Polenfreunde, -feinde i Benutzer. 
2s Ko 1 b, op. cit., s. 127; H. -E. V o 1 k s  m a  n n, Der poln. Aufstand 1830/31 und

die deutsche Oeffentlichkeit {Zeitschrift f. Ostforschung, ,1967, s. 44,1), silną reakcję 

na powstanie w Badenii tłumaczy poczuciem ucisku bawarskiego. 
21 Pisał o tym obszernie F e 1 d m  a n, op. cit. 

�s S e e p e 1, op. cit., s. 23. 
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yena kulminują w zdaniu, iż gdy Polak otrzyma· władzę, nadużywa 
jej 29. 

Prostszym wytłumaczeniem takich wypowiedzi może być stwierdze
nie, że stanowiły one usprawiedliwienie zaborów i zagarnięcia przez 
Prusy rozległych terenów ziem polskich. W ten sposób anarchizm Po
laka, który był tylko rzekomą wolnością, zastąpiony został przez unor
mowane stosunki, zapewniające znacznie większą swobodę 30. Tkwiło 
w tym chyba jednak i coś więcej. Odpychający obraz Polaka jako oby
watela, jak się wydaje, miał służyć również do wytłumaczenia podstaw 
nowej państwowości pruskiej, którą przeciwstawiano ideom rewolucji 
francuskiej. Zwycięski Francuz, choćby znienawidzony, mniej się do 
podobnej operacji nadawał. 

Polak stał się-tymczasem przedstawicielem narodu bez państwa i od
tąd problemem stało się, czy i w jaki sposób jego działalność zwraca· się 
przeciwko istniejącym państwom. Jeszcze w 1800 r. publicysta i jako
bin A Rebmann bronił Polaków, pisząc, że „Die Polen sind keine· Re
bellen" 31. W następnych dziesięcioleciach przedstawiciele pruscy na zie
mi-ach polskich, jak gen. von Roeder, gen. von Grolman, Th. von Bern
hardi czy E. �on Flottwell, podkreślali u Polaka te cechy, które w spo-

• 

sób jak najbardziej ujemny charakteryzowały stosunek do państwa (tra-
dycyjny już anarchizm, nieobowiązkowość, lekceważenie praw, przekup
ność) 32, przy tym cechy te zostały zabsolutyz9wane, odnosiły się nie 
tylko do ówczesnego stosunku do państwa ·pruskiego, ale czyniły z Po
laka stałego buntownika i antypaństwowca. W okresie „Polenfreund
schaft" sytuacja wyglądała inaczej. Z jednej strony Polacy w powsta
niu listopadowym walczyli w obronie quasi-państwowości Królestwa 
Polskiego, z drugiej filopolskie nastroje występowały najsilniej wśród 
liberałów z Niemiec południowych i południowo-zachodnich. W swoim 
dążeniu do zjednoczenia nastawieni byli oni antyprusko, a. zwłaszcza an
tyrosyjskó·. Im później, tyrri bardziej rozchodziły się. pod tym względem 
drogi opinii polskiej i niemieckiej. Polak coraz bardziej przeciwstawiał 
państwu naród i wypowiadał się przeciwko pierwszemu, skoro miał do 
czynienia z wrogimi sobie państwami rozbiorowymi. Niemiec w cora·z 
większym stopniu ulegał koncepcji zmitologizowanego państwa o niemąl 
sakralnych cechach, państwa wychowawcy narodu (za Fichtem) czy 
państwa wyraziciela obiektywnego rozwoju procesu historycznego (za 

29 Ta mże, s. 33, 110-113. 
;o Por. np. F. von Co 11 n, Vertraute Briefe, na podstawie See pe 1, op. cit., 

s. 21; u T r  e i  t s c h k eg o, op. cit., t. I, s. 143: ,,n iesz częśliwy lud w Wielk opol sce
i na Mazowszu po raz pierwszy od wiek ów mógł poznać sprawiedliwą i opiekuńczą
administra cję".

s1 Fiir Polens Fre;ihe.it, wyd . M. Hackel, Ber.lin b.d. (cyt. dalej Hackel), s. 102. 
s2 se e pe 1, op. cit., s. 114 nn ., 126-128; Th. von B e r n ha r d  i ,  Denkschrift

zum poln. Aufstande von 1863 (Hi st. Zei tschr ift, 1894, s. 33-58). 
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Heglem). �prawa odbudowy państwa polskiego po raz ostatni w XIX w. 
przy tworzeniu obrazu Polaka odegrała rolę w 1848 r. Był to czas, gdy 
pod wieloma względami zmieniało się stanowisko opinii niemieckiej wo
bec Polaków. Jednym z naczelnych motywów, przewijających się przeż 
.znane przemówienie Jordana w parlamencie fra�kfurckim, było odma
wianie Polakom wszelkich zdolności do utworzenia takiego państwa, 
a przecież „prawo natury orzeka, że narodowość nie ma żadnego prawa 
do samodzielności tylko na podstawie swojego istnienia, ale przez siłę 
utrzymania się w postaci państwa między innymi państwami" 33. Podob
ny wniosek wysuwał Wutke ze stwierdzenia, że Polacy nie wyłoniii 
,,żadnych urzędników, mało prawników, żadnych duchownych ewange
lickich" itd. 34 Memoriał Niemców z Poznańskiego straszył, że oddanie 
rządów Polakom pznaczałoby przywrócenie przywilejów stanowych, nie
równość i bezprawie 35. Argumenty te zwracano przeciw lewicy, skoro 
,,być demokratą oznacza ... wydać 700 tys. Niemców nikczemności pol
skiego bojarstwa" 36. Zmiana stanowiska była jednym z przejawów p0-
rażki liberalizmu, zwłaszcza południowoniemieckiego o zabarwieniu an
typruskim. W następnym pokoleniu możliwość zjednoczenia Niemiec łą
czyła się coraz wyraźniej z państwem pruskim, co odczuwali nawet prze
ciwnicy bismarckowskiego programu scalenia „krwią i żelazem". Poglą
dy takich ideologów, jak Treitschke, oznaczały połączenie konserwatyw
nej myśli państwowej Bismarcka z nacjonalizmem i dążeniem do „Macht
staat". Zdaniem Droysena i Treitschkego to państwo kształtowało cha
rakter narodu 37. Polak z obrońcy wolności zmienił się w takiej sytuacji 
w wiecznego spiskowca czy wywrotowca, który wietrzy, gdzie i kiedy 
można obalić istniejący porządek 3B. Tymczasem najlepszym dla niego 
wyjściem byłoby poddanie się rządom obcym 39. 

33 Mu 11 e r, op. cit., s. 5. 
34 Polen und Deutsche, Leipzig 1846, s. 47, 50. 
35 S e e  p e  1, op. cit., s. 174. 
36 G. Ku h n e, Mein Tageby.ch in bewegter Zeit, Leipzig 1863, s. 428; R. We

be r, Verhćiltnis der kleinbiirgerlichen Demokratie in Sachsen zur poln. Frage 
-(ZeitsĆhrift f. Geschichtswissenschaft, 1968, s. 860). Choć nie zajmujemy się tutaj 
specjalnie stanowiskiem opinii niemieckiej w Austrii, należy stwierdzić! że i nad 
Dunajem w latach 1846-1848 nastąpił pod tym względem wyraźny przełom. W i 11, 
.op. cit., s. 19, 48-49. 

31 P. Jo a c h i m  o w s k i, Vom deutschen Volk zum deutschen Staat, Gottingen 
1956, s. 94. 

3s Por. prace takich autorów, jak Knorr czy H. Blum. Ten ostatni pisał: ,,Die 
Herren Polen, hauptsachlich die Polen die Anstifter und Radelsfiihrer der blutigen 
Berliner Revollution waren" (Die deutsche Revolution 1848-1849, Berlin 1898, 
s. 192). Dla Treitschkego emigracja polsk9 była przekleństwem Europy jako „Herd
des Unfriedens" (Deutsche Geschichte, t. IV s. 85). Podobnie pisał Lamprecht.

30 „Der Pole will gefiihrt und geleitet sein zu seinem eigenen Besten und im 
Interesse des Staates, zu dem er gehort. Die Freiheit der Bewegung, die Vereinsbe
rechtigung, fi.ihrt ihn immer auf Abwege. Konstitutionelle Freiheiten passen nicht 
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Po 1871 r. bardziej typowe staje się określanie Polaka jako nielo
jalnego obywatela państwa. W znanej mowie z 1886 r. Bismarck mówił 
o Polakach (prawda, że o szlachcie - o stanowisku wobec poszczegól
nych grup społeczeństwa polskiego będzie jeszcze mowa) jako o obywa
telach z 24-godzinnym wypowiedzeniem. Treitschke pisał o Polakach
jako o najgorszych poddanych. Nawet krytyk polityki antypolskiej,
Hans .von Delbruck, stwierdzał: ,,Polacy są obywatelami, na których ·

. nigdy nie można polegać" 40_ Takie określenia, jak „Landes-" czy „Hoch-
verrater", przytaczać można na tuziny 41. Miało to wprawdzie służyć do
uzasadnienia antypolskich kroków, ale częstotliwość· podobnych zarzu
tów jest tak wielka, że nie mogła pozostać bez wpływu na formowanie
cbrazu Polaka. Przed wybuchem wojny w 1914 r. z najwyższą podej
rzliwością traktowano w Prusach polskie przygotowania wojskowe, choć
deklarowane jako antyrosyjskie, a psychozie uległa biurokracja, wietrzą
ca za rzekomymi polskimi zapasami broni 42• 

Z . drugiej strony przeciwnicy polityki rządu starali się podważyć 
takie zarzuty, powołując się czy to na przykłady z zabbru pruskiego, 
czy na Galicję. W okresie Capriviego, a i później, w okresie I wojny 
światowej, jednym z argumentów zwolenników ugody było uznawanie 
Polaków za „staatserhaltendes Element" 43. W tym zaś czasie pozycja 
państwa w opini niemieckiej stała niezmiernie wysoko, a jednym z ko
ronnych argumentów w walce z wszelką opozycją było zarzucanie jej 
krytykowania nie rządu, ale właśnie państwa. 

Znaczenie tej cechy obrazu Polaka było wielkie. W niej tkwiła za
sadnicza wrogość opinii niemieckiej wobec utworzenia państwa pol
skiego w 1918 r., przekonanie, że czymś zgodnym z naturą są rządy 
niemieckie nad Polakami, czymś z naturą sprzecznym - istnienie 
mniejszości niemieckiej pod rządami polskimi. 

W jakiejś mierze odwrotnością obrazu Polaka jako obywatela jest 
obraz Polaka jako powstańca czy rewolucjonisty. W pierwszej połowie 
XIX w. dla żywiołów antypolskich obawa przed rewolucją była dodat-

fi.ir i hn. Die Konstitution hat schon das alte Polen zugrundegerichtet und kein 
einsichtsvoller Pole wird heute, wenn er offen, unter vier Augen sprechen kann 
und keine Hintergrunde legt, in Abrede stellen, dass das parlamentarische Regime 
fur die heutigen Polen nicht passt" (memoriał ministra, H. N e  u b  a c h, Die Aus

weisungen von Paten und Juden aus Preussen, Wiesbaden 1967, s. 240-241) . 
. 40 Tr e i  t s c h k e, DeutŚche Geschichte, t. V, s. 39; "H. D e  1 b r  ii ck, Die Po!en

po!itik, Berlin 1894, s. 6. 
41 Por. np. Tr e i  t s c h k e, op. cit., t. II, s. 242-244; B 1 u m, op. cit., s. 193-

194. 
42 A. Ga 1 o s, Nowa orientacja wobec Polaków w 1915 (Sobótka, 1971, s. 596-

597). 
43 W. Mu n ś (er rń a n n

," 
Die preussisch-deutsche Polenpo!itik' · der Capriviteit; 

Munster ,1936, s. 49; F. Sc h i  n k e 1, Po!en, Preussen und Deutsch!and·, Wrócław 
1931, s. 53. 

2 - Sobótka 



148 Adam Galos 

kowym bodźcem do formowania negatywn'ego obrazu Polaka. Prowa
dziło to niekiedy do stwierdzania, że taki naród nie pasuje do ówczesnej 
E uropy 44• Pozytywny obraz Polaka-powstańca występował w pracach 
historyków liberalnych, a w potocznym ujęciu określenie Polaka stało 
się synonimem „nieugiętego bojownika w walce o wolność" 45. W poezji 
okresu „Polenbegeisterung" dominuje szlachetny Polak 46., Prostota, 
desperacja i odwaga Ostatnich dziesięciu z czwartego pułku to cechy, 
które występują najczęściej. Bohaterstwu i wierności towarzyszy nad.
wyraz często śmierć (E. Ortlepp, Der sterbende Pole, Herwegh, Der

sterbende Trompeter, w wierszu A. Kahlerta, Der Polenhauptmann, cały 
oddział stojąc wokół dowódcy ginie pod nawałą), bo do wolności dąży się 
przez śmierć (G. O. Marbach, An Polen nach der Schlacht von Ostrolen

ka) i śmiercią bohaterską na wolność się zarabia, aibo gdy nie można 
znieść klęski, pozostaje samobójstwo 47. Teatralnie zostają udrapowane 
postacie starca z wypłakanymi oczami nad piątym już umierającym sy
nem (Ortlepp) czy matki z martwym synem na łonie, przypomin�jącej 
Pietę '(Mosen) 4s_ Co prawda, na tragizm obrazu wpłynął fakt, że zain
teresowanie Polakami obudziło się dopiero po klęsce powstania 49, nie
mniej w dramatyzacji wiele jest podobieństw do antycznych walk Gre
ków z Persami; a u niejednego z piszących ważniejszy od Polaków jest 
przeciwnik 5o, całe zaś uniesienie „było zbyt emocjonalne, aby było głę
bokie" 51. Jeżeli znaleźć można podobieństwa do obrazu Tella czy Joan
ny d' Arc, to tym silniej występuje tendencja, aby bardziej za pomocą 

44 Geschichte der neuesten Zeit, na podstawie Se e p e  1, op. cit., s. 129-130.

45 Np. Sc h 1 o s  s er, Weitgeschichte, t. XVI, s. 380; Str o y n o w s  Id, op. cit.,
�- 7. 

46 S. Le o n h ar d, Deutsche_ Poleniieder, t. II, Kraków 1916, s. 216, 224, 235, 

241 i in. 
· 47 M. K a  g e, Das Widerhall des poln. Novemberaufstands (1830) im Deutschen

Reich (Deutsche Monatshefte in P olen, 1938/39, s. 276). ,,Polengedichte" poetów 
austriackich stanowią część twórczości ogólnoniemieckiej, tym bardziej że wobec 
trudności publikowania w Austrii część z nich przenosiła się do Niemiec połud
niowych. I w nich obraz Polaka zawierał cechy bojownika w walce za świętą ideę 
wolności, szlachetność, męstwo, ofiarność. I one jednak były raczej wzorcem do 
naśladowania niż realnym obrazem, zwłaszcza że prasa czerpiąca wiadomości 
z „Preussische Staatszeitung" i głównej kwatery rosyjskiej przynosiła opisy bardzo 
tendencyjne. G. Se i d  e, Regierungspolitil< und offentliche Meinung im Kaisertum
Oesterreich a.nliisslich der polnischen Novemberrevolution (1830-1831), Dis. Mun

chen 1968 (Wiesbaden 1971), s. 68, 74, 87-89. 

4B Le o n h ar d, op. cit., t. I, Kraków 1914, s. 54-55, 98, 122-124, 134-135;

Ber g e r,_opd:tt., s. 651.

49 Ha l l g ar t e n, op.·cit., s. 19. 

50 Z 26 utworów P latena w 10 dominującym elementem jest nienawiść- do 
caratu. G er e  c k  e, op . dt., s. 44---4'6; Ber g er, op. cit., s. 631-6·34. 

51 W. Ro s z k 9 w s  k a, Z dziejów polsko-niemieckich stosunków kulturalnych
w XIX w. (Przegląd Zachodni, 1952, nr 11/12, s. 507).
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obrazu walki Polaków niż ich samych pobudzić do bohaterskich czynów 

Niemców, którzy, jak stwierdzała pieśń . bawarskiego podoficera, ,,czują 

się Polakom blisko pokrewni" 52. Historyk Spazier nazywał „Polenbe

geisterung" ,,pożądanym wentylem dla własnych żądań wolności" 53. 

Pod tym względem obraż Polaka także ulega zmianie w 1848 r., i to 

nie tylko dlatego, że tym razem walczył on z pruskimi wojskami. Na
wet jeśli przyznawano Polakom dzielność, to z reguły towarzyszyło jej 
,,brutalne okrucieństwo wobec bezbronnych Niemców i Żydów" 54; nie

raz mówiono zresztą o tchórzostwie, a samo wystąpienie Polaków tłu-
. maczano tym, że poczuli oni ustępliwość rządu, którą zrozumieli jako 
słabość 55. Nie brakuje opisów rabunków, gwałtów i morderstw, popeł

i;ianych przez polskich powstańców 56. Obraz jest bardziej plastyczny niż 

z czasów poezji filopolskiej, ale o ileż bardziej negatywny. W okresie 
powstania styczniowego spod piór publicystów nacjonalistycznych uka

zuje się obraz powstańca, niekiedy od poprzedniego mało różny, choć tym 
razem Polak walczył z· wojskami rosyjskimi. Nie bez powodu często 

pisano o powstańczych żandarmach (Hangegendarmerie) 57• Jeżeli w nie

których powieściach obraz jest inny, mowa jest o tragizmie walki z góry 
skazanej na niepowodzenie ss, bo przecie-ż były to już tylko słabe od
dźwięki dawnych sympatii. 

Niezależnie od takiego czy innego stanowiska wobec sprawy polskiej 
opinia niemiecka nie miała zrozumienia dla walki powstańczej i party
zanckiej. Gdy w czasie I wojny światowej w nowych Polenlieder pró
bowano nawiązać do dawnych tradycji, w wierszach było wiele wezwań 
do walki przeciw Rosji, wyrażnie w bezpośrednich celach politycznych, 
trafiały się znowu określenia „szlachetny Polak", ale nie było. żadnego 
obrazu Polaka walczącego 59_ 

s2 W e rner, op. cit., s. 247-248; Vo I k s  m a  n n, op. cit., s. 450; w 7 utworach 

Platena jako motyw naczelny występowało wezwanie pod adresem własnej ojczyzny 

(Ge r e  c k  e, op. cit., s. 44-46); Polacy jako wzorzec por. także_ Le o n h a r d, op.

cit., t. I, s. 79. Austriak F. Grillparzer w wierszu Warschau nacisk położył na oskar

żenie polityki Metternicha. S e i d  e, op. cit., s. ·89. 

53 Ost und West, Stuttgart 1836, s. 169 n.· 

54 S y b e  I, Die Begrilndung ·des deutschen Reiches, t. I, Miinchen 1930, s. 114-

115. 

5s S. G r  a b  o w s k i, Das Kruzifix, Berlin 1857; W i 11, op. cit., s. 56-61, 82-86. 

56 W powieści G. F r  e y t a g  a, Sou und Haben, dzielnych Niemców oblega 

polska dzicz. W powieści J. N i e  t s c h n e r  a, Das Polen-Attentat im Jahre 1846, 

Wien 1846, chodzi wprawdzie o Galicję, ale obraz jest typowy; autor odmawia 

Polakowi wszelkich szlachetniejszych cech. W i 11, op. cit., s. 48-49. 

51 Por. np. E. Ho v e r, Der polnische Aufstand des Jahres 1863, Berlin 1904, 

s. 35. S y be I, op. cit., t. I, s. 552, mimo przyznawania Polakom pewnych walo

rów, pisał o „eine beisp"iellose Reihe wilder Freveltaten".

58 W i 11, op. cit., s. 61-62, 86-90. 

59 S. Le o n h a r d, Neue Polenlieder 1914-1915, Kraków 1916. 
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Nieidentyczny z pojęciem Polaka-powstańca był obraz Polaka-żoł

nierza, w tym ostatnim bowiem wypadku chodziło bardzfej o żołnierza 

polskiego w armiach zaborczych, zwłaszcza w armii pruskiej. Kiedy 

w okresie wojen napoleońskich Polacy stanowili w tej armii nieraz 

mocno niepewny element, nie zwracano na to zbytniej uwagi. Ale były 

to czasy, gdy po stronie Napoleona stały liczne kontyngenty niemieckie. 

Major Schill starał się porwać żołnierzy do walki przeciw Francuzom 

wbrew dworowi, a gen. York podpisywał konwencję w Taurogach, 

przynajmniej pozornie, bez zgody swojego króla. Już w połowie XIX w. 

propagowany był obraz polskiego żołnierza, lojalnego i wiernego wobec 

państwa i króla pruskiego, nawet w walce przeciw powstańcom 1848 r. 60 

Dotyczyło to głównie chłopa czy niekiedy ogólniej - prostego człowie

ka, któregó przeciwstawiano w takich wypadkach buntowniczej. szlach

cie (choć w opisach wypadków 1848 r. pisano czasem o szlachcie i kosy

nierach). Znana jest powszechnie pozycja, jaką w Prusach, a później 
w znacznej mierze także w Rzeszy Niemieckiej, zajmowała armia. Re

formy czasu „Befreiungskriege", w tym także wprowadzenie powszech

nej służby wojskowej, zainicjowały pojęcie - jest rzeczą inną, w jakim 

stopniu prawdziwe - armii obywatelskiej. Poważnego uszczerbku do

znało ono w 1848 r., resztki jej r�alnych podstaw zniszczyły reformy 
Hoona, ale wbrew temu pozycja wojska nowym blaskiem zajaśniała 

w okresie 1864-1871. Tysiące Słowików w armii pruskiej wytwarzało 

pozytywny obraz polskiego rekruta, o czym już nieraz wspominano_,__ 

Pozostałości jego tułały się w sferach wojskowych jeszcze i w na
stępnym pokoleniu, gdy jednak okres nasilenia polityki antypolskiej 

szczerbił ten konterfekt. w sposób coraz wyraźniejszy. W 1898 r. prze

wodniCZcif'Y związków wojackich, gen. Spitz, w przemówieniu w Weis

senfels mówił, że Polak wstępujący do związku to obłudnik i oszust. 

Gdy w jednej z powieści Clary Viebig niemiecki ksiądz nad grobem 
polskiego rekruta, zmarłego na udar słoneczny, określa go jako „dziel

nego żo_łnierza w sł)Ażbie swego -króla", przębija w tych słowach ironia. 

W dramacie Beyerleina, Der Zapfenstreich, polski żołnierz gra rolę 

arlekina 61. W czasie I wojny światowej nie brakowało p9dejrzeń żoł-

nierzy polskich o zdradę 62. 

Obraz Polaka niekiedy mieszał się, a bardzo często graniczył z obra

zem Słowianina. Ten, ostatni brał swój początek od Herdera z jego 
Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit z 1791 r. Kocha-

60 Por. n p. L. s c h n ei d er, Zur Geschichte des preuss. Heeres im Jahre

1848 (Soldatenfreimd, 1849), n a  podstawie W i 11, op. cit., s. 56. Tr ei t s c h k e, 
op. cit., t. II, s. 128. . . 

61 F i a c h, op. cit., s. 560; J. C h o d er a, Polska i Polacy w twórczości Ger

harda Hauptmanna (Przegląd Zachodni, 1955, s. 482). 
62 „Przegląd Wszechpolski" z 1 VIII 1898; Deutsches Zen tral-Archiv Merse

burg, Rep. 77, Tit: i884, n r  4, t. I, k .. 246. 
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jącym wojnę i przygody Germanom Herder przeciwstawił spokojnych 
słowiańskich pasterzy, rolników, kupców i górników, którzy zajmowali 
opuszczone przez tamtych tereny i pracowicie je zagospodarowywali. 

Był to lud wesoły i muzykalny, gościnny aż do rozrzutności, zamiło
wany w wiejskich swobodach, posłuszny, niechętny wszelkim sporom 

i rabunkom. Wrodzona łagodność wydała ich jednak na łup zaborczości 
Franków i Sasów, co na wielu terenach spaczyło charakter Słowiani- · 

na, czyniąc go podejrzliwym, okrutnym i nadając mu cechy psychiki 
niewolnika 63

• Zaczynało się więc od obrazu sielanki. Nie przeszkadzało 

temu rzekome pochodzenie Słowian z Azji, gdyż w pierwszej połowie 
XIX w. motywy azjatyckie występowały nieraz w literaturze niemiec

kiej (dlatego Laube w 1833 r. mógł napisać o azjatyckim pochodzeniu 
Polaków jako o pochlebnym ozdobniku) 64. 

Ten obraz Słowianina; a wraz z tym i Polaka-Słowianina, szybko 
uległ radykalnej zmianie. Jeszcze u Arndta w 1808 r. zestawione były 
obok siebie cechy takie, jak wytrwała dzielność i zamiłowanie do wol
ności, ale też lekkomyślność, niestałość, rozrzutność i brud 65. Jeszcze 
Droysen wiele czerpał z Herdera, ale kładł nacisk na to, że pod wpły

wem walk z Niemcami wzrastały złość, okrucieństwo i nienawiść do 
zachodniego sąsiada, cechujące Słowian aż do dnia dzisiejszego 66

. Już 
jednak A. W. Schlegel stwierdzał, że jedynym państwem czysto sło
wiańskim była Polska. Z tego zaś wynika, iż nie ma co żałować, że 
wiele szczepów słowiańskich dostało się pod twarde rządy niemieckie 67

. 

U Treitschkego przybrało to postać jeszcze bardziej zdecydowaną; pi
sał, że Słowianin „ukazuje nam się, prawdę powiedziawszy, jako uro
dzony niewolnik" i „nie miałby nic przeciw temu, gdyby wszyscy Sło
wianie pogrążyli się w morzu, oni jednak istnieją i jeden Allach wie, . 

. po co ich stworzył" ss. I tak już będzie dalej, gdy Th. Mommsen w zna
nej odezwie z 1897 r. An die Deutsche in Oesterreich nazwał Słowian 
,,apostołami barbarzyństwa, którzy niemiecką pracę kulturalną pół ty
siąca lat pragną pogrzebać w przepaściach swojej dzikości" 69. W drugiej 
połowie XIX w. zdarzało się, że terminów Polak i Słowianin używano 

63 Por. See pe 1, op. cit., s. 15. 

64 iHac ke l, s. 115. Podobnie O .  Sp a zie r, Ge,schichte des poln. Volkes und 

seines Feldzuges tim Jahre 1831, t .  'I, Ansbach 18'3<1, s. 5, 11 i in . 
65 See pe 1, op. cit., s. 26-26 . W 1848 r. A rndt ocenia ł Polaków i inne nar ody 

słowiańskie jak o mniej war tości owe niż N iemcy (Polenlii.rm und Polenbegeisterung, 

Be r lin 1848, 'por. Rose n t ha 1, op. cit., s. 20; B .  Gr z e ś, J. Ko z ł o w ski, 

A. K r  am sk i, Niemcy w Poznańskiem, Poznań 1976, s. 127-128).
66 Deutsche Politik, t. I, s. 23-25.

67 S ee pe 1, op. cit., s. 20-21 . 
68 Aufsii.tze und Reden, t. IV, Leipzig 1886, s. 328; Briefe, t. III, Leipzig. 1920,

s. 430; Bi ed e r  ma n h, op. cit., s. 16, 161. ,
60 z. Kacz ma rcz yk, Kolonizacja niemiecka na wschód od Odry, Poznań

1945, s. 232. 
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wymiennie; o Polakach myślał C. Grunhagen, gdy pisał o „tępym le
nistwie Słowian", i Treitschke o „niekarnym barbarzyństwie Słowian" 10. 

Geneza takiej ewolucji wydaje się być odmienna niż w wypadku in
nych obrazów Polaka. W pierwszej połowie XIX w. antysłowiańskie 
wypowiedzi nie mogły odgrywać poważniejszej roli w kołach urzędo
wych, już choćby ze względu na stosunki z Rosją, a powód ten i póź
niej miał swoje znaczenie (znana była afera z jednym z przemówień 
Wilhelma II z pierwszych lat XX w., w którego tekście drukowanym 
Słowian zamieniono na Polaków). W kołach liberalnych hamował je 
choćby stosunek do Polaków. Natomiast jednym ze stymulatorów na
cjonalizmu niemieckiego było przekonanie o wypieraniu r.iemczyzny ze 
wschodniej_ Europy właśnie przez Słowian. Ruch narodowy Czechów 
spowodował poważny niepokój wśród Niemców nie tylko monarchii 
austro-węgierskiej (choć tam spowodował tworzenie od lat osiemdzie
siątych licżnych Schutzvereine i ułatwił agitację Schonererowi). Polacy 
zaczynali się ukazywać jako część _słowiańskiej falangi. Odwrotnie w mo
mentach szukania jakichś form porozumienia się z nimi (np. w erze 
Capriviego i w czasie I wojny światowej) przypominano sobie o „za
chodnim charakterze" Polaków. 

W obrazie Polaka z końca XVIII w. w sposób drastyczny podkreślo
r.y był podział społeczeństwa na dwie zasadnicze grupy. Miał to być 
lud „niewolników prowadzonych hałaśliwie przez lekkomyślną i awan
turniczą arystokrację" 71. Ze szczególnym nasileniem podkre$lano te 
przeciwieństwa w ciągu pierwszej połowy XIX w. - błyszczący luksus 
obok brudu i nędzy, kultura i wykształcenie obok tchórzostwa i nie-
wolniczego poddaństwa 72

. W wypowiedziach polityków i. administrato
rów pruskich opieka nad pognębionym chłopem była jednym z walnych 
argumentów dla uzasadnienia rozbiorów. Później chodziło także o 

1
wy-·

tłumaczenie oporu przeciw rządom pruskim, stawianego przez szlachtę, 
gdy chłop, podnoszony z dotychczasowego upodlenia, · pozostawał wier
ny królowi 73

• 

W okresie „Polenbegeisterung" wielokrotnie podkreślano jedność 
Polaków (L. Borne, A. Platen, H. Laube) 74

. Wewnętrzne walki w czasie 
powstania listopadowego psuły obraz symbolu walki o wolność, więc 

10 c. Gr ii n n ha g e n ,  BresLau unter den Piasten ais deutsches Gemeinwesen,

Wrocł aw 1861, s. 2; Tr ei t s c h k e, Hist. u. poLit. Aufsii.tze, Leipzig 1865, s. 34 . 

Już w 1847 r. J. Venedey jedn ym tchem pisał „Sło wi anie, Polacy" (Vierzehn Tage 

Heimatluft, Leipzig 1847, s. 348). 
11 S y b e 1, Geschichte der RevoLutionszeit, t. I, Fran kfurt 1882, s. 286 . 

72 See pe 1, op. cit., s. 223-224 . 
1s Por. np . Bern hard i, op. cit.; Tr ei t s c ,h k e, Deutsche Geschichte, t. II,

s. 249. 

74 Hackel, s. 134, 141, 162 . L aube pisał także o sporach między Polak am i

S e e pe 1, op. cit., s. 100. 
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zamykano na nie oczy lub wzywano Polaków do jedności, jaką wykazali 
niegdyś Szwajcarzy 1s. 

W d_rugiej połowie XIX w. rozróżnianie poszczególnych grup społe
czeństwa polskiego znalazło się w powszechnym użyciu nacjonalistycz
nej publicystyki. Formy, jakie przybierały :r:oszczególne wypowiedzi, 
były przy tym tak różnorodne, że trudno znaleźć dla nich· wspólny mia
now�ik. Wprawdzie obok tego istniał nurt rodzący się już w okresie 
iiberalizmu, a kulminujący w nacjonalizmie, który przeciwstawiał Pola
ka i Niemca, tworzył z pierwszego „negatywny przeciwobraz" (negati
ves Gegenbild) drugiego, czy też traktował Polaków jako niezróbico
waną masę, ale nie on dominował 76. 

Z obrazu, który istniał już w końcu XVIII w., przyjęto zwłaszcza 
podział na chłopów i szlachtę. Straszliwy obraz ciemnoty i upodlenia, 
nieraz wręcz zezwierzęcenia, funkcjonował długo w XIX w. 77 Znacznie 
już wcześniej pojawiły się wypowiedzi odmienne. Czasa�1 chłop zasłu
giwał na lerszą ocenę ze względu na przypisywaną mu skłonność do 
poddawania się rygorowi 78 •. Po 1815 r. wiele opinii formowanych było 
pod kątem widzenia wprowadzenia uwłaszczenia 79

• W 1848 r. na lewicy 
z rzadka zabrzmiały głosy jakby pewnej zazdrości, że chłop polski bie
rze żywszy udział w ruchu narodowym niż niemiecki. W, kilkadziesiąt 
lat później w powieściach o tematyce polskiej jeszcze rzadziej zjawiała 
się bardzi�j sympatyczna postać chłopa 80. Wszystkie te obrazy były jed
nak wy1jątikowe, a zasadniczy nurt, choć najgorsz� cechy ulegały zła
godzeniu (trudno było powielać bez zmian straszliwy obraz- z końca 
XVIII w., gdyż oznaczałoby to uznawanie rządów pruskich za całkowi
cie bezowocne), wiele zachował ze swoich pierwowzorów. Czasem tylko 
rasizm znajdował swoje odbicie w obrazie chłopa, germańskiego czy 
aryjskiego pochodzenia, gnębiónego przez sarmackiego szlachcica 81. 

Nie lepsze były obrazy sz�a_chty, choć zarzucano jej inne wady. Cza
sami komuś spodobał się styl życia rodziny szlacheckiej (nawet Moltke
mu w 1829 r.) 82, czasem ktoś porównując jej poziom z poziomem chło-

1s B er g er, op. cit., s. 647-649. 
16 Spa z i er, Ost und West, s. 108; Vo l k s  m a n n, op. cit., s. 451; Seepel,

op. cit., s. 120---12.2; por. też znany wywiad BUov„a, ,v k tórym Pulak-królik 

przeciwst;iwiony został Niem cowi-zającowi, ale w ty m wypadku chodziło tylko 

o jedną cechę - szybkość roz mnażania się.
11 Trei tschke w 1871 r .  widział w Polsce „Thiergesi ch ter", Ust do żony, Briefe,

t .  III, s. 334-335. 
18 Bismar ck do Schlozera· 31 I 1886; memoriał Tiedemanna z 1886 r ., N e  ub a c h, 

op. cit., s. 232-233, 237. 

79 se e pe I, op. cit., s. 37. 
80 Por. np. F 1 a c h,. op. cit., s. 560-561. 
81 Por . np. O .  W ab er, Preussen und Pol'en, Mlin chen 1907; E. S c h m i d t, 

Geschichte des Deutschtums im Lande Posen, Bydgoszcz 1904, s. 127. 
82 See pe 1, op. cit., s. 91-92. 
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pa wyraził podziw dla znaczenia cywilizacji 83, rzadko pojawiały się 
akcenty podziwu parweniusza dla gestu, wielkopaństwa i charmu, ale 
ponad podobnymi oderwanymi głosami (nie licząc okresu Polenbegei- I 

sterung, gdy jednak występował raczej Polak-rycerz, nie szlachcic) do
minowała fala pogardy. Szlachcicowi przypisywano „niewiarygodną głu-
potę polityczną", reakcyjność, wrogość wobec ustępstw na rzecz chło-
pów i wobec oświaty, pieniactwo (szlachcic bez procesu to jak pies bez· 
ogona), r�zrzutność itd. 84 Dla jednych, o bardziej liberalnym nastawie-

niu, szlachcic był reliktem przeszłości, aby użyć stosunkowo łagodnego 
wyrażenia Heinego 85• Dla innych to „zuchtlose Junkertum" było uoso
bieniem anarchii, ale zarazem oporu przeciw rządom pruskim, stąd tyle 
o szlachcie pisał każdy z autorów memoriałów do władz. Głosów było
tak wiele, iż nie sposób przytoczyć choćby drobną ich cząstkę,. Dwie
uwagi nasuwają się przy tym. Jedna, że obraz szlachcica służył często
do charakteryzowania w ogóle Polaka, a druga, że obraz ten, okrutnika,
gwałciciela, wyzyskiwaczą, jest jedną z najczęściej spotykanych postaci
w powieściach o tematyce polskiej przez lat kilkadziesiąt od połowy
XIX w.

Kariera obrazu ciemnego chłopa i brutalnego szlachcica jest uderza
jąca. Choć setki podobnych wypowiedzi pochodziły od różnych osób, 
w swojej większości nacjonalistyczna publicystyka niemiecka była po
chodzenia mieszczańskiego. Swój antypolski charakter, gdy stał się on 
ostatecznie dominuj,ący, wyrażała ona w widzeniu Polaków jako przed
stawicieli zacofanego społeczeństwa feudalnego. Jeszcze długo po utra
cie rewolucyjności i haseł demokratycznych, a nawet gdy w praktyce 
polityc:z;nej nie brakowało kompromisów z konserwatystami i junkram,i, 
pozostawały hasła wymierzone przeciwko wielkim właścicielom ziem
skim i reprezentowanemu przez nich -systemowi. I te właśnie hasła 
kierowar:io przeciw Polakom, co wyrażało się w widzeniu Polaka w prze
szłości, rządów polskich w Galicji, w pewnej mierze także Polaka w za
borze pruskim, a czasem wręcz Polaka w ogólności. Był to także obraz 
społeczeństwa rolniczego malowany przez ludzi miast, handlu i prze
mysłu 86

. Dopóki Polska nie ma mieszczaństwa, dopóty nie ma wolności 
i na nią nie zasługuje, pisał w 1846 r. Nietschner 87. Rzadziej pojawiały • 
się głosy takie, jak Spaziera, który dostrzegał wprawdzie nędzę wsi, ale 
z pewnym sentymentem pisał o zamiłowaniu Polaków do życia wie}
skiego, albo Heinego, który utrzymywał, że życie na wsi nie szkodzi tak 

83 Tamże, s. 148:-
84 T r  e i t s c h k e, Deutsche Geschichte, t. II, s. 529; M. La u b  e r t, Studien

zur Geschichte der Provinz Posen, t. II, Poznań 1908, s. 30, t. III, Poznań 1943, 
s. 177 i in.

as E. J. Krzyw o n, Heinrich Heine und die Polen, Koln-Wien 1972, s. 74.
86 R o s e n t h a 1, op. cit., s. 87, pisze o przeciwstawianiu polskiego chłopa nie

mieckiemu mieszczaninowi, uosabiającemu kulturę. 
87 W i 11, op. cit., s. 48. 
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wykształceniu jak harmider miast 88• Choć w końcu wieku dostrzegano 
już powstawanie polskiego mieszczaństwa, z faktu, że rozwijało się ono 
w rywalizacji z mieszczaństwem niemieckim, wynikało szukanie jego 
genezy w zasługach rządów pruskich i w udziale w jego składzie ele
mentu niemieckiego. 

A przecież tak ujemnie oceniane społeczeństwo polskie okazywało 
się żywotne, a w zaborze pruskim skutecznie przeciwstawiało się poli
tyce rządu. Motorem działania Polaków w opinii niemieckiej były uczu
cia narodowe, stąd. konieczność zajęcia się obrazem Polaka-patrioty. 
W okresie „Polenfreundschaft" obraz ten był jasny i niemal jednolity. 
Polak walczy o wolność swojej ojczyzny, poświęca dla niej życie - to 
nieraz wzorzec do naśladowania przez Niemców a9

_ Jak w wielu innych 
wypadkach, obraz ten zaczyna załamywać się w okresie Wiosny Lu
dów. Polacy przede wszystkim nienawidzą Niemców, przestrzegał Wutt
ke, a podobnie pisał Schuselka, choć kończył słowami Jeszcze .Polska sp_ 
W 1863 r. nie brak wprawdzie wzmianek o patriotyzmie Polaków, ale 
coraz silniejszy staje się nurt przedstawiający Polaków jako nacjonali
stów. Tert dawniej, aby użyć słów Spaziera, ,,nieszczęśliwy, godny li
tości" naród staje się zbiorowiskiem ludzi, którzy pod wpływem „intry
ganckiego ducha sarmackiego" bez żadnego uzasadnienia, ?- za to przy 
użyciu wszelkich, choćby moralnie godnych potępienia środków dążą 
do swoich mglistych celów narodowych 91. Do wyjątków należał W. Lieb
knecht, gdy wspomina polską patriotkę, piękną kelnerkę 92. Jeszcze po
jawiały się sformułowania, w których nasilenie uczuć narodowych 
u Polaków 93 przeciwstawiano rzekomemu indyferentyzmowi niemieckie
mu, ale miało to swoje konkretne cele (np. aby skłonić partie niemieckie 
w okręgach polskich d� kompromisów wyborczych). Jednocześnie coraz 
bardziej podkreślano, że ten polski nacjonalizm ma zdecydowanie anty
niemiecki charakter. Padały słowa, że każdego Polaka cechuje „dzika 
nienawiść do Niemców" i zawsze skłania się on tam, gdzie może znaleźć 
wrogów niemczyzny 94. Obiektywne uzasadnienie poglądy takie znajdo-

as S e e p e  1, op. cit., s. 63-64; Kr z y w  o n, op. cit., s. 98. 
so „Als man den Polen ihr Vaterland antastete, da stieg ihre Liebe zur Lei

denschaft und sie kampften dafilr wie ftir eine bedrohte Geliebte"-Hac el, 

s. 115 n.
oo H. W u t  t k e, Polen und deutsche Politik, Schkeuditz 1846, s. 2; F. S c  h u

s e 1 k a, Deutschland, Polen und Russland, Hamburg 1846, s. 316. 

91 T r  e i  t s c h k e, Deutsche Geschichte, t. III, s. 436, o „sarmatische Schlauheit". 

Charakterystyczna była ocena Libelta, któremu patriotyzm nie pozwolił cofnąć 

się przed zdradą - M. L a  ub e r  t, Beitrćige zur Lebensgeschichte, s. 171. 

9t Hackel, s. 221. 
9a „Der Pole glaubt an seine Nationalitat als den Trager seines politischen 

Handelns" (Sten Berichte sejmu pruskiego, 1892/93, t. II, s. 879; 1890/92, t. V. 

s. 3149). Por. też Ro s e  n t h a  1, op„ cit., s. 50-51.

94 Tr e i s  c h k e, Deutsche Geschichte, t. I, s. 437; t. IV, s. 205; S y b e  1, op.

cit., t. I, s. 126-127; N e  u b  a c h, op. cit., s. 238 i in. 
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wały w rzeczywistych nastrojach społeczeństwa polskiego w końcu 
XIX w., ale bardziej charakterystyczne było to, że pojawiały się wów
czas, gdy do szczytu dochodziła polityka antypolska. Nacjonalizm polski 
miał przy tym postać skrajnie nietolerancyjną, wręcz niszczącą 95. W for
mach karykaturalnych występowało to w powieściach, typu. ,,Ostmar
kenromane" od końca XIX w. 96 Można mieć wątpliwości, czy i w ja
kim stopniu takie obrazy kształtowały skutecznie poglądy poważniej
.szej części opinii niemieckiej, gdyż powieści te nie miały większeg·o 
znaczenia. Chyba jednak w jakimś stopniu przekonanie o rosnącym !)a
.sileniu uczuć narodowych wśród Polaków, a także o wzrofrie nastawie
nia· antyniemieckiego wchodziło w skład obrazu Polaka .. Do końca zresz
tą zawierał on w sobie pewne elementy dodatnie, uznanie polskiego pa
triotyzmu 97, wynikające z podziwu, może nieuświadomionego, dla utrzy
mywania się poczucia jedności wśród Polaków po przeszło stuletnim roz
biciu państwa, gdy zn.acznie głębsze były różnice w zjednoczonym spo
łeczeństwie Rzeszy Niemieckiej. 

Łączyła się z tym obawa przed polonizacją. Przy wytwarzaniu obra
zu wroga ważnym nieraz elementem jest zwrócenie uwagi ńa jego za
·borczość. W wdrunkach rozbiorowych zaborczość polska, obok sukcesów
gospodarczych, mogła się wyrażać tylko takimi · przejawami, jak mniej
czy więcej podstępne wynaradawianie przeciwników. Nie było tego zu
pełnie w pierwszej połowie wieku. Po stronie niemieckiej wierzono wte
dy w możliwość czy to asymilacji państwowej, czy germanizacji na
.skutek kulturalnej przewagi Niemców.- U podstawy oskarżeń o polo
nizację w pewnej mierze tkwiły rzeczywiste naturalne procesy (sprawa
Bambrów koło Poznania, polonizacja osadnictwa fryderycjańskiego), obok
tego ,miały one stanowić uzasadnienie kroków antypolskich, przezna
·Czonych dla „wzmocnienia niemczyzny". Jako elementy powodujące po
lonizację widziano kobietę i Kościół.

Obraz Polki przechodził różne przeobrażenia. W końcu XVIII w. wi-

95 W odniesieniu do przeszłości Treitschke · pisał, że „die alte sarmatische 
Adelsrepublik aille nichtpolnische N-ationalitaten grausam misshandelt hatte" 
(Deutsche Geschichte, t. V, s. 253), a teraz cele polskie są podobne. W 1871 r. za
powiadał, że gdy Polacy dostaną swobodę w Galicji, ukażą swoje prawdziwe obli
cze, ,,otwartą i arogancką tyranię pr;eciw wszystkim nie-Polakom" (Aufsii.tze und

Reden, 1929, s. 524'--52:5). Od 1903 r. dziesiątki razy piętnowano prześladowanie 
-Ukraińców przez Polaków�

96 Teofil Werner z powieści Ku r p  i u n a, Der Mutter Blut, syn Niemca i. Pol
ki, ulega namowom polskich agitatorów, zostaje wmieszany w tajny spisek i mar
nuje życie. Polak; były oficer gwardii królewskiej z powieści B e r  g a, Am alten

Markt zu Posen, gdy chciał zostać wierny królowi, kończy zamordowany przez 
rozwydrzonych współziomków. 

97 O demokratyzacji poczucia narodowego wśród Polaków por. np. odczyt 
skrajnego nacjonalisty, D. Schafera, na posiedzeniu Hakaty, Unser Recht auf die

,Ostmarken, Berlin 1911. 
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dziano przede wszystkim intrygantki i ladacznice, nieraz błyskotliwe 
i zdolne, górujące nad słabymi mężczyznami, czarujące, rzadziej dziel
ne, ale przeważnie powierzchowne 98• _Odmiennie niż w wypadku innych 
obrazów, ci, którzy bliżej poznali Polskę, wyrażali się o kobietach lepiej. 
Z.· Werner wyróżniał trzy typy Polki - ideał kobiecości, typ kobiety 
sarmackiej, surowej i wytrwałej, oraz typ dziewczyny budzącej się do 
życia, energicznej i świadomej swego uroku 99. H. Harring podziwiał 
urodę Polek, przekonany, że Ewa z pewnością była Polką 100. Tylko za
ciekły w antypolskości Treitschke bezapelacyjnie stwierdzał, że „wszyst-· 
kie bez wyjątku są wstrętne" 101. Z czasów „Polenbegeisterung" pocho
dzi obraz Polki-bohaterki (do stworzenia go posłużyła najbardziej Emi
lia Plater, której poświęcono kilka utworów,. potraktowana wyjątkowo 
ciepło i serdecznie) 102, ale także obra:c matki-Polki, nie złamanej cier
pieniem własnym i ojczyzny, oraz obraz żony czy kochanki, wysyłającej 
nkochanego w bój 1°( Nawet znacznie bardziej sceptyczny Heine, choć 
uważał, że na żony bardziej nadąją się Niemki, przyjmował obraz „pięk
nej, szlachetnej Polki" i wzywał: ,,teraz na kolana lub przynajmniej 
kapelusze z głów - mówię o kobietach polskich" 104. 

Gdzieś w drugiej połowie XIX w. pojawia się Polka jako przeciw
niczka niemczyzny, patriotka czy nacjonalistka. W postaci pozytywnej 
widać ją już u L. Sacher.:.Masocha, jako wzorową matkę i żonę, wypeł
niającą z całą troskliwością swe obowiązki w domu, zarazem z bez-przy
kładnym oddaniem walczącą o wolność narodu, w postaci karykatural
nej w powieściach typu „Ostmarkenromane" 1o5_ Marginalne znaczenie
mają takie postacie, jak awanturnica, nawiązująca kontakty ze św-iatem 
przestępczym dla zamordowania męża, czy typ prostytutki (obok Włosz
ki - Amandas und Wandas) 1os_ 

Zawsze jednak przeważał obraz kobiety aktywnej. Może j est to prze-

98 Por. np. Ar n o 1 d, op. cit., s. 81-82; R a  u m er, Polens Untergang, Leipzig 
1832, s. 18. 

oo K o z i e  ł e k, op. cit., s. 442. 
100 B i e  d er m a n n, op. cit., s. 326. 
101 Briefe, t. III, s. 335. 
102 W i 11, op. _fit., s. 75; Berg er, op. cit., s. 649. 
10a Berg er, op. cit., s. 652; L e  o·n h a r d, Polen!ieder, t. I, s. 101-102; 

H. De 1 br il c k, Deutsche Polenlieder, Berlin 1917, s. 32-35.
104 Kr z y w  o n, op. cit., s. 82-83; Se e p e  1, op. cit., s. 40--42. 
10s U Clary Viebig, Das schlafende Heer, młody Va lentin _ Bramer, kolonista 

z Na drenii, ożenił się z polską dziewczyną. Kiedy poloniza cja szła opornie, żona 
odeszła od niego, a „Wałek" utonął w bagnie, daremnie starając się dotrzeć do 
ukocha nej. Ha nsa Wa ldberga z powieści V. Be t h u  s y - H u  c, Hans der Pole,

konta kty z przewrotnymi Polka mi doprowa dziły niema l do poloniza cji, a w każ
dym ra zie. do smutnych doświa dczeń. Por. też W i 11, op. cit., s. 54-55. 

100 G. F. B or n, Geheimnisse einer W eltstadt, 1871, na podsta wie W i 11, op. 
cit., s. 105; Kur e 11 a ,  Wohnung und Hiius!ichkeit (Neue Deutsche Rundscha u, 
1899, Deutsche Sozialgeschichte, t. II, Milnchen 1974. 
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ciwstawienie ideałom kobiety niemieckiej, może pojawiaJące się niekiedy 
dzielenie narodów na „męskie" i „kobiece", w których rola kobiet wy
rastała ponad normę kosztem pozycji mężczyzny 101. 

Polak-katolik to zagadnienie obszerne. W pierwszej połowie XIX w. 
katolicyzm Polaków rzadko wysuwany był na plan pierwszy (częściej jesz
cze w XVIII-wiecznych opiniach z czasów Oświecenia i w niektórych me
moriałach biurokracji). Nieraz pisano o duchowieństwie, przeważnie łą
cząc je ze szlachtą, brakuje natomiast księży w poezji czasu „Polen
begeisterung" 10s. Obraz Polaka-katolika łączył się ze wzrastającym na
stawieniem antypolskim libe�ałów, a następnie z Kulturkampfu. Prote
stant i liberał Kościołowi przypisywał fanatyzm i przesądy; gdyby nie 
duchowieństwo, Polacy według niego staliby na wyższym poziomie in
telektualnym 109. Zaroiło się _wkrótce od postaci księży, ciemnych i za
ciekłych, cb gorsza, mających posłuch u chłopów. Z ochotą podchwyco
no motyw stworzony przez sprawę Barbary Ubryk 110. Rychło ducho
wieństwo znalazło się w pierwszym szeregu wrogów państwa pruskiego. 

Podział religijny Niemców według liberałów był nieszczęściem naro
du, odróżniającym go od innych, w których po reformacji i kontrrefor
macji przewagę uzyskał albo katolicyzm, albo protestantyzm. Ostatecz
ne jednoczenie państwa, wymierzone przeciw Austrii, ostoi katolików 
niemieckich, jeszcze bardziej pogłębiało dążenie do zlikwidowania i tego 
podziału, stąd Kulturkampf, dla Bismarcka zjawisko przede wszystkim 
polityczne, dla liberałów miał znaczenie głównie ideologiczne. Obraz 
Polaka.:.katolika nie· funkcjonował, oczywiście, w katolickich częściach 
Niemiec (ale Bawaria czy Nadrenia leżały daleko i tam w ogóle wiele 
ze wspomnian:·ch cech obrazu Polaka nie występowało lub występo
wało w słabszym stopniu). Gdzie indziej natomiast można pytać, czy ka
tolicyzm Polaków nasilał czarne barwy, czy też wzrost antypolskiego 
nastawienia powodował posługiwanie się także niechęciami wyznanio
wymi. W każdym razie, zarówno w odniesieniu do przeszłości, jak. 
i współczesności towarzyszyły temu dodatkowe cechy. A więc Polak-ka
tolik był fanatyczny, łączyło się to z ciemnotą 111, był nietolerancyjny -
z jakim upodobaniem pisano o wszelkich przejawach nietolerancji 
w dawnej Polsce (choćb�- o Thorner Blutbad 112). Gdy dochodziło do

... 

101 „Wedłu g słowiańskiego zwyczaju kobiety panują na d mężczyznami", pisał 
w memoriale z 6 I 1886 Tiedemann, Bisma rck pop rawił „słowiański" na „polski" 
(N e u b  a c h, op. "Cit., s. 238). O obrazie Polki por. też R o s  en t h a 1, op. cit., s. 16-

17, llO. 

10s B er g e r, op. cit., s. 644. 
109 S e e p e  1; op. cit., s. 45-,---46. 
110 ·Por. np. powieść Wassermanna o porwaniu Ży dówki przez Felicjanki

w Krakowie. F 1 a c h, op. cit., s. 559. 
111 Die bigotten Polen Oberschlesiens, Tr ei t s c h k e, Deutsche ·Geschichte, 

t. V, s. 285. 
112 w i 11, op. cit., s. 28. O nietolerancji Polaków pisał nawet Roepel. B i e d  er-

m a n n, op. cit., s. 129 n. 
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sprzęgnięcia z nacjonalizmem, a może także adresując ten obraz do ka
tolików niemieckich, katolicyzm Polaka stawał się jednocześnie podej
rzany, służył celom narodowym, m. in. polonizacji Niemców 113.

Jedną z najczęściej podnoszonych cech Polaków była lekkomyślność, 
niegospodarność, słowem - w odniesieniu do jednostki to, co wobec 
narodu określano terminem „polnische Wirtschaft" 114. Występowały 
one niezmiennie od końca XVIII w: Odnosiło się to też do ocen kultury 
polskiej. Mało o tej stronie obrazu Polaka pisali jego przyjaciele. Heine 
cenił polski teatr i dostrzegał, że Polak od wojaczki przechodzi do nau
ki 115, inni wspominali o niektórych osiągnięciach kulturalnych, przy 
czym uznanie dla· muzyki dotrwało do XX w. Natomiast niegospodar
ność Polaka potępiana była rowszechnie. Polak w przeszłości to albo 
szlachcic, który słowami Bismarcka pod - sobolowym fµtrem nie miał 
koszuli, albo ciemny chłop, nie będący w stanie niczego zmienić w swej 
nędznej gospodarce. Polak współczesny to znowu szlachcic, którego 
tenże Bi�marck wysyłał do Paryża i Monte Carlo dla tracenia majątku, 
oraz chłop, który lepsze warunki zawdzięcza dobroczynnym wpływom 
kultury niemieckiej i administracji pruskiej. Znaczenie kultury polskiej 
oceniano jako równe zeru 116. 

Trudno odmówić realnych podstaw· wielu z tych twierdzeń. Obok 
tego jednak .obraz ten powstawał z pozycji stereotypu cnót mieszczań
skich, których brakowało Polakom. Zwrócono już uwagę, że niepowo
dzenia w antypolskiej polityce pruskiej, skuteczna walka Polaków o zie
mię, rozwój mieszczaństwa i organizacji gospodarczych nadszarpnęły 
podstawy tego obrazu 117. Ale zmiany tłumaczono najczęściej pozytyw
nym i negatywnym (przez walkę) oddziaływaniem rządów niemiec
kich 11s, jednocześnie zaś, gdy nowe wartości Polakom przypisywali 
Bulow i Miquel, miały one na celu uzasadnienie pytrzeby jeszcze więk
szego zaostrzenia antypolskiej polityki. 

Obraz powyższy jest z natury rzeczy bardzo. uproszczony. Nie 
uwzględnia liczebnie przeważających części narodu niemieckiego. Ale 
ta „milcząca większość" zwykle nie posiadała własnego obrazu Polaka. 

113 Odnosiło się to także do księży, ,,leidenschaftlichsten polnischen Redner 
im Landtage", przywódców spisku przeciw państwu (Bismarck do Schlozera 
:n I 1886, N e u b a  c h, op. cit., s. 237). 

rn Termin „polnische Wirtschaft" używany był już na przełomie XVIII

i XIX w., a kilkadziesiąt lat póżniej pisano, że jest „przysłowiowy" (Preussische 
JahrbGcher, 1866, s. 396). Treitschke w charakterze każdego Polaka dostrzegał 
,,ein grosses Mass von Hirnlosigkeit" (Politik, t. II, s. 106). 

11s Kr z y w  o n, op. cit., s. 38, 94, 111-113. 
11s Preussische. Jahrbilcher, 1861, s. 453-454; por. też wyniki ankiety krytyki 

Feldmana na: początku XX w. 
111 Wiele na ten temat pisał J. Feldman. Pojawiały się twierdzenia, że robot

nicy polscy pracują lepiej od niemieckich (memoriał Tiedemanna z 6 I 1886), 
i wiele podobnych. 

11a Por. np. C. B r a n d e n b u r g  e r, Polnische Geschichte, Leipzig 1907, s. 200-
206.
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Dla robotnika pojęcie Polaka mogło się łączyć z wizerunkiem towarzy
sza pracy, ale także Lohndrtickera, który mniejszymi wymaganiami ha
muje wzrost zarobków, członka częściej organizacji narodowych i ka
tolickich niż klasowych. Dla mies�kańca wielu zakątków Rzeszy Polak 
był pojęciem niemal egzotycznym, o cechach mglistych i mało wyraź
nych konturach. Tłum na Dworcu Śląskim w Berlinie patrzył na pol
skich robotników sezonowych na wpół z ciekawością, na wpół ze współ
czuciem, a przechodnie komentowali widok słowami „dumme Pola-· 
cken" 119• 

W pierwszej połowie XIX w. można było mówić o zderzeniu się 
w opinii niemieckiej dwóch typ_ów - nieokiełznanej dążności do wol
ności polskiej szlachty oraz trzeźwej, surowej dyscypliny biurokracji 
pruskiej 120. Później narzucony obraz był pochodzenia mieszczańskiego, 
choć niejedno przejmował z „oficjalnego", pruskiego,. antypolskiego ste
reotypu, poprzednio raczej odtrącanego. Kształtował się nie tylko pod 
wpływem rzeczywistego stanu rzeczy, ale także przemian światopoglą
du mieszczaństwa niemieckiego. 

Sprawa zaś miała niebagatelne znaczenie. Nie należy sądzić, aby po
wszechne przyjęcie znajdowały najbardziej odrażające formy obrazu 
Polaka - dzikiego Mongoła, który grozi zniszczeniem kulturze zachodu, 

· wilka, którego - choć nie jest temu winnf, że taki właśnie jest - na
leży tępić (jak napisał kiedyś Bismarck). Abstrahując jednak od tych
skrajnych określeń, obraz Polaka budził niechęć 121, a w każdym ;-azie
uniemożliwiał traktowanie go na równej stopie, choć uznawanie Pola
ków za „podludzi" było wyjątkiem. Ważne to było dla okresu I wojny
światowej, gdy opinia niemiecka stanęła wobec sprawy polskiej w no
wej postaci, i dla czasów po 1918 r., gdy trzeba było układać stosunki
z nowo odb1:1dowanym państwem polskim. .

DAS BILD DES POLEN IN DEUTSCHLAND IM 19. JAHRH{JNDERT 

Auf das Bild des !P-0len in DeutscMand im 19. Jh. hatten sich die Anschau
ungen der vorigen Zeit ausgewirkt, insbesonders die Tatsache, dass das Interesse 
fur die polnische Problematik in der Epoche des Verfalls des polnischen Staates 
angestiegen war. Von Bedeutung war der Umstand, dass von seiten derjenigen, 

m Deutsche Sozialgeschichte, Miinchen 1974, s. 207-208.
120 A. Per de 1 w i tz, Die Posener Polen von 1815--1914, Piła 1936, s. 6; por.

też Tr ei t s c h k e, Deutsche Geschichte, t. IV, s. 545-550. H. La e n  e n, Polnische

Tragodie, Stuttgart 1958, s. 203-204.
121 Może groźniejsze od zdeklarowanych powieści antypolskich były negatywne 

typy Polaków lub przynajmniej o polskich nazwiskach w utworach wielu pisarzy, 
nieraz wybitnych, w końcu XIX i na początku XX w., jak woźny Janetzky 
u Hauptmanna, dorobkiewicz Schramowsky u Maxa Halbego i inni, por. F 1 a c h, 

· op. cit., s. 553; Ch o d e r  a, Polska i Polacy w twórczości Gerharda Hauptmanna,

s. 484-485.
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die mit dem preussischen Staat v�rbunden waren, die negativen Eigenschaften der 
Polen hervorgehoben wurden, urn auf diese Weise tjie Beteiligung Preussens an
der Annexion Polens zu rechtfertigen. • 

iBei zumeist geringer fKeńntnis der Polen hing der Charakter der Ausserungen 
tilber die Polen im grossen ,Masse von den inneren Umgestaltungen in Deutsch
land a1b; die grosste Rollle spielte hier die Revolution von 11848. 

Unter dem Einfluss dieser Faktoren anderten sich die Meinungen iiber 'solche 
Fragen, wie das Verhaltnis des Polen zum Staat, das Bild des polnischen Auf
;tandischen und Verschworers, des Polens als Solda ten und Slawen. In „ der Zeit 

der Polenfreundschaft wurde die Einheit der polnischen Nation betont, spater 
tauchten negative Charakteristiken des Bauern und des Adligen auf. Der pol
nische Patriot verwandelte sich in einen Nationalisten, -pejorative Merkmale 
erhielt das Bild der polnischen Frau. Die fruhere Losung „polnische Wirtschaft" 
wurde zum Sinnbild einer rlickstandigen Landwirtschaft, entworfen vom Men
schen aus der Stadt und der Industrie. 

Der anwachsende antipolnische Nationalismus verursachte, <lass man sich 
immer neurerer Argumente bediente, und manche · alten erhielten neuen Sinn -
das Interesse des preussischen Staates wurde durch das Wohl der deutschen Na
tion ersetzt. 




