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OBRAZ POLAKA W LITERATURZE NRD I RFN ORAZ OBRAZ 

NIEMCA W LITERATURZE POLSKIEJ PO 1945 ROKU. 

PROBA TYPOLOGII 

_Badania historycznoliterackie zajmujące się dziedziną stosunków nie
miecko-polskich 1 mają swoją bogatą tradycję. Temat ten pasjonował 
zarówno polskich, jak i niemieckich autorów 2

• Dzięki pracom wielu ba
daczy możn!ł dzisiaj prześledzić genezę i rozwój motywu polskiego 
w jednej z najciekawszych literatur europejskich, jaką jest bez wątpie
nia literatura niemieckiego obszaru językowego. 

Jest rzeczą oczywistą, że literatura ta nie żawsze mówiła o narodzie 
polskim pozytywnie, lecz często uderzała w nutę nacjonalizmu, silnie 
zabarwionego nienawiścią do naszego kraju. Równocześnie „problem 
niemiecki" w ciągu dziejów zmuszał zawsze nas, Polaków, do ciągłej 
czujności. Zaś apokalipsa zbrodni hitlerowskich dokonanych w czasie 
II wojny światowej na wielu narodach świata, a w ·głównej mierze na 
narodzie polskim, każe nam na sprawy niemieckie patrzeć ze szcze
gólnie krytycznym dystansem, i to też znalazło swoje odbicie w litera
turze. 

1 Pod pojęciem niemiecko-polskich stosunków literackich rozumiemy cały 
kompleks badań: społeczny, polityczny i kulturalny obraz Polski w literaturze 
niemieckiego obszaru językowego, recepcja literatury niemieckiej w Polsce oraz 
polskiej w \uaj_ach niemieckiego obszaru, wzajemne wpływy obu literatur, ich 
twórców itp. 

2 Por. R. F. A r  n o 1 d, Geschichte de� deutschen Polenliteratur von den An

fii.ngen bis 1800, t. I, Halle 1900; S. Le o n ha r d, Pisma Laubego o Polsce. Przy

czynki do stosunków polsko-niemieckich z czasów powstania listopadowego i emi

gracji oraz antologia Polenlieder deutscher Dichter, t. J-IT, 191il, 19117; IM. Hak:
k e 1, Skizze zu einer Geschichte der deutschen Polenliteratur unter besonderer

Berucksichtigung der Lyrik aus den Jahren 1830-1834, Jena 1954; tenże, Fur

Polens Freiheit. Achthundert Jahre deutsch-polnischer Freundschaft in der Lite
ratur, 1952; J. C ho de r a, Literatura niemiecka o Polsce w latach 1918-1939, Ka
towice 1969.
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• Sytuacja polityczna, jaka powstała po 1949 r. na skutek podziału Nie-
miec i powołania do życia NRD, wymaga innego podejścia do zagad
nienia.

Powstanie socjalistycznego państwa niemieckiego było wydarzeniem, 
które zapoczątkowało nowy rozdział w stosunkach polsko-niemieckich. 
Punktem zwrotnym stał się układ między PRL a NRD o wytyczeniu 
ustalonej i is_tniejącej polsko-niemieckiej granicy państwowej, zawarty 
w dniu 6 VII 1950 r. w Zgorzelcu 3. 

Polityka kulturalna prowadzona przez partię i rząd NRD miała 
wpływ nie tylko na bezpoś°rednią wymianę doświadczeń i osiągnięć po
między obydwoma krajami, lecz także na obraz polskiej rzeczywistości 
w literaturze pięknej. 

W latach 1949
:-

1975 powstało wiele utworów, w których autorzy sta
rali się zawrzeć urozmaicony obraz Polski i Polaków. Pewnym uzupeł
nieniem, zwłaszcza w odniesieniu do lat pięćdziesiątych, jest duża ilość 
artykułów prasowych (np. w „Blick nach Polen"). 

Praca niniejsza przynosi analizę dzieł zgrupowanych według klucza 
chronologicznego, tzn. całość piśmiennictwa o Polsce została podzielo
na na utwory mówiące o naszym kraju do 1939 r., następnie w okresie 
1939-1945 oraz po 1945 r. 

Liczba utworów poświęconych poszczególnym okresom jest rozłożo
na nierównomiernie. I tak lata sprzed II wojny światowej zostały spor

tretowane w nielicznych pozycjach, przy czym niemal nie występują 
utwory poświęcone w całości tej tematyce. L. Sługocka wskazuje, że 
przyczyną było duże zainteresowanie współczesnością wśród pisarzy 
niemieckich, a tematykę polską znaleźć można najczęściej we wspom
r,ieniach 4• Uogólnienie to sformułowano w 1964 r., jeszcze przed ukaza
niem się powieści J. Bobrowskiego Levins Muhle (1964), uważanej za 
jedną z najbardziej reprezentatywnych dla twórczości pisarzy NRD 
o tematyce polskiej 5. J. Bobrowski dał artystyczny wyraz swemu lite
rackiemu credo, pragnąc „ukazać nieszczęśliwy i pełen winy stosunek
narodu niemieckiego wobec jego wschodnich sąsiadów, aż do najśwież
szej przeszłości, i w ten sposób przyczynić się do przezwyciężenia ten
dencji rewanżystowskich" 6

• 

Akcja powieści Levins Miihle toczy się na ziemi chełmińskiej, nad 
Drwęcą, w 1874 r., a bohaterami utworu są ludzie pogr;micza. ,,I mu
siałbym powiedzieć, że najtężsi chłopi byli Niemcami, Polacy we wsi 

s Por. m. in.: Polska - NRD. Materiały i dokumenty, opr. J. Sulek i M. To
mala, Warszawa 1970. 

1 L. S I u go c ka, Die deutsche Polenliteratur auf dem Gebiet der Deutschen

Demokratischen Republik in der Zeit von 1945 bis 1960, Poznań 1964, s. 16. 
s Cho der a, op. cit., s. 344. 
s Lebenslauf (J. Bobro wski, Selbstzeugnisse und neue Beitri:i.ge- ii.ber �ein

Werk, Berlin 1975, s. 14). 
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byli najbiedniejsi, choć zapewne nie aż tak biedni, jak w polskich drew
nianych wsiach leżących wokół dużej wsi. Ale tego nie mówię. Zamias 
tego powiadam: Niemcy nazywali się Kaminski, Tomaschewski i Kossa
kowski, a PolaĆy Lebrecht i German. I tak rzeczywiście było" 1. ,,Jest 
to więc oskarżenie niemieckiej kolonizacji - pisze W. Szewczyk -
również oskarżeniem. układu klasowego wytworzonego przez koloniza
torów" 8

• 

J. Bobrowski, jak rzadko który z niemieckich pisarzy, znał i rozu
miał antagonizm niemiecko-polski. Jego twórczość jest jednoznacznym 
protestem przeciwko nacjonalizmowi, · krzywdzie i wyzyskowi w każdej 
postaci. Głęboko humanistyczna zawartość jego liryki i prozy pozwala 
,,vidzieć w Bobrowskim jednego z najwybitniejszych pisarzy NRD. Do 

... najbardziej znanych jego wierszy należy utwór pt. Mickiewicz, o którym 
S. H. Kaszyński pisze, iż „jest jednak jednym z najbardziej głębokich 
i sugestywnych portretów, choć nie jest bynajmniej pierwszym wierszem 
niemieckim o naszym \'/ieszczu, jest za to utworem o wyjątkowym kli·
macie intelektualnym" o. 

Do dalszych świadectw tematyki polskiej w twórczości pisarzy NRD 
należy opowiadanie L. Furnberga Begegnung in Weimar (1952), przy
noszące opis spotkania Mickiewicza i Odyńca z Goethem. Wydarzenie 
to, wielokrotnie opisywane, zyskało dzięki Furnbergowi na podniosłoścl 
i randze intelektualnej. 

Wielu pisarzy NRD poświęca swą uwagę postaci polskiego robotni
ka czy górnika. I tak do tematyki tej nawiązuje T. Harych w swych 
autobiograficznych powieściach Hinter den schwarzen Waldern (1951) 

oraz Im Geiseltal (1952). Ukazuje nędzę polskiej wsi w pierwszych dzie
siątkach lat XX w. oraz emigrację zarobkową Polaków dp Niemiec. 
Powstała w 1958 r. jego powieść Im Namen des Volkes? przynosi oskar
żenie niemieckiego wymiaru sprawiedliwości, do. czego asumpt dała po
stać polskiego robotnika rolnego Jakubowskiego, niesłusznie skazanego 
na karę śmierci. Powieść jest ostrym protestem przeciwko nacjonali
stycznym wynaturzeniom w życiu społeczno-politycznym republiki wei
marskiej. 

O wyzysku polskich emigrantów, o rozczarowaniu i nędzy pisał tak
że pochodzący z Szarleja na Górnym Śląsku H. Marchwitza 10

. Doświad
czenia swoje zawarł jeszcze przed powstaniem NRD na kartach I części 
trylogii Die Kumiaks (1934) oraz powieści autobiograficznej Meine Ju-

1 J. B obrowsk i, Levins MuhLe, Leip zig 1971, s. 5. 
s W. Sz ewcz yk, Wilcze ślady. O twórczości Johannesa Bobrowskiego (Oku

lary z firmy Bra uxel und Co., Łódź 1969, s. 135). 
9 S. H. Kas z y ń ski, Motywy i tematy polskie w poę_zji. NRD (Nurt„ nr 10, 

1974, s. 16). 
10 Por. m. i n. B. Hi e r  o ws k a  - G o r  z e 1 i k, Problematyka społeczna i na

rodowa Górnego Śląska w prozie Hansa Marchwitzy (Za ra nie Śląskie, nr 4, 1970). 
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gend (1947). Do motywów tych sięgnął ponownie w II i III części wspom
nianej trylogii, ukazując dalsze losy polskich robotników i chłopów na 
obczyźnie, a następnie ich udział w budowie nowych Niemiec. 

Opublikowana w 1932 r. powieść A. Seghers Die Gefćihrten posiada 
pierwsze motywy polskie u tej autorki. Do tematyki naszego kraju po
wraca ona ponownie w opowiadaniach poświęconych łódzkiemu proleta
riatowi, jak np. Die Tochter der Delegierten (1951) czy Janek aus Łódź

(1956). Opowiadania te przynoszą obraz włókniarskiej Lodzi oraz uka
zują akcję komunistów skierowaną przeciwko wyzyskowi. 

Marchwitza i Harych opisywali dzieje polskiej emigracji na niemiec
kiej ziemi, natomiast R Voelkner w powieści Die Leute von Karven

bruch (1955) przynosi opis pracy polskich robotników sezonowych. Te
mu samemu zagadnieniu poświęcony jest wiersz P. Huchela Der pol

nische Schnitter. 

Z Górnym Śląskiem okresu międzywojennego powiązane są częścio
wo wspomnienia F. Selbmanna Alternative, Bilanz, Credo. Versuch einer

Selbstdarstellung (i969), związane z działalnością autora na tym terenie 
jako kierownika politycznego górnośląskiej okręgowej organizacji KPD 11• 

U dział Polaków w walce o wolność innych narodów jest również czę
stym tematem prozy NRD. Do sprawy udziału Polaków w walkach na 
terenie Hiszpanii w latach 19�6-1939 nawiązują m. in. W. Bredel w po
wieści Vom Ebro zur Wołga (1956), L. Renn w utworze Der spanische

Krieg (1956) oraz H. Marchwitza w opowiadaniu Araganda (1954). 
Motyw niemieckiej mniejszości narodowej w Polsce przewija się 

w początkowych partiach powieści E. Szubert Halka und Nora (1961), 
rozgrywających się w Poznaniu. Jednoznacznie ukazuje ona działalność 
V kolumny, jak i niektóre mity pokutujące wśród ludności polskiej okre
su międzywojennego, np. o militarnej słabości Niemiec hitlerowskich. 

O tym, że nie wszyscy Niemcy mieszkający w Polsce przed 1939 r. 
byli zwolennikami agresji, świadczą również marginalia powieści J. Bre
zana Reise nach Krakau (1966). 

Dawne dzieje Polski nigdy nie cieszyły się zbytnią popularnością 
w twórczości pisarzy NRD. Można przyjąć, że najświeższa przeszłość 
była tym tema,tem, wokół którego pisarze nie mogli i nie chcieli przejść 
obojętnie. Dlatego główną uwagę skierowali oni na historię współczesną, 
znaną często z autopsji. 

Tak V',Tięc ilość utworów traktujących o okresie 1939-1945 jest sto
sunkowo duża, jakkolwiek i tutaj zauważyć można pewne dysproporcje 
w zakresie doboru tematyki. Jak stwierdza H. Orłowski, .,jedyny po
wojenny utwór literacki powstały na obszarze mowy niemieckiej, który 

11 Por. m. in. F. H., Niemiecki komunista o Górnym Sląsku (Poglądy, nr 19, 
1971). 
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dotyczy Września i uchodzi przy tym za dzieło wybitne, to opowiada
nia J. Bobrowskiego »Uczta myszy« i »Tancerz Malige«" 12. 

Pisarze zajmują się przede wszystkim tematem obrachunkowym, 
a mówiąc ściślej - Jematyką obozową, eksterminacją oraz ruchem opo
ru, przy czym spory nacisk położony jest na współpracę polsko-niemiec
ką. Oprócz tych czołowych zagadnień odnaleźć można cały szereg in
nych motywów, występujących raczej sporadycznie. 

Do pierwszych dni wojny sięga także E. Szubert w swej powieści 
Halka und Nora, opisując niepewność mieszkańców Poznania o swój 
los, jak i pamiętną nadzieję, iż Anglia nie pozostawi Polski osamotnio
nej wobec agresji Trzeciej Rzeszy. 

O obozach zagłady, Oświęcimiu, Buchenwaldzie· i innych, pisali 
m. in. B. Apitz, P. Edel, G. Karau oraz H. Zinner. · Znana powieść Apitza
Nackt unter Wolfen (1958) zajmuje się m. in. międzynarodowym Komi
tetem Oporu działającym na terenie obozu, w ramach którego pracowali
także Polacy, np. M. Kropiński. Głównym wydarzeniem utworu jest
sprawa ukrycia polskiego dziecka, ,,katalizatora kon_fliktu członków Ko
mitetu, wahających się między prostym humanizmem (ukrywać dziecko)
a odpowiedzialnością za losy wszystkich więźniów! ' 13. 

W swej dokumenta1nej powieści J?ie Bilder des Zeugen Schattmann · 
(1969) ukazuje P. Edel obozy w Oświęcimiu i Grossbeeren, na tle któ
rych naszkicowana jest przyjaźń między bohaterem utworu Schatt
mannem a Polakami ułatwiającymi mu wykonanie rysunków o tematy
ce obozowej. Scha.ttmann wykorzystał je w czasie zeznań w 1963 r. 
w procesie w Norymberdze 14_ 

G. Karau zajęła się losami polskich chłopców w Buchenwaldzie, za- ·
wierając w powieści Der gute Stern des Janusz (1972) opis marty,rolo
gii, ale również wytrwałości, koleżeńskości i odwagi małych Polaków. 

Według opinii S. H. Kaszyńskiego, ,,jeden z najtrudniejszych tema
tów dla poetów to konieczność przezwyciężenia kompleksu koncentra
cjonizmu. O obozach na terenie Polski, o Polakach przebywających 
w tych kaźniach mówią strofy ... twórców o ogromnym autorytecie mo
ralnym, jak Becher lub Heralin, piszą o tym jednak i młodsi, jak 
G. Kunert, J. Gerlach, H. Heide-Kraze, A. Mu.Her; �- Kirsch, H. Grab-
ner i wielu innych znamienitych pisarzy" 15. 

Wstrząsający· jest wiersz J. R. Bechera Kinderschuhe aus Lublin., 
który ma nie tylko przenieść pamięć o pomordowanych, ale i oskarżyć 

12 H. Orłowski, _Wrzesień 1939 a pisarze- ITI Rzeszy (Przegląd Zachodni, nr 3,
1969, s. 97).

u L. Sług o ck a, Niemieckie echa literackie współpracy polsko-niemieckiej

w ruchu oporu (Miesięcznik Literacki, nr 8, 1972, s. 60).
H Tamże, s. 61. 
1s Ka s z y ń ski, op. cit., s. 16.
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sprawców i nieludzki system, który się tego dopuścił 16. Poeta z wielką 
siłą wyrazu szkicuje tragedię dzieci, które ginęły nie�tnnie z głodu, zim
na i wycieńczenia. Ten wiersz jest wołaniem o sprawiedliwość oraz 
przestrogą, aby martyrologia dziecięca II wojny 31Niatowej nigdy już 
się nie powtórzyła. 

Do tematyki obozowej sięgają także młodsi poeci, jak np. S. Kirsch, 
która m. in. w balladzie Legende iiber Lilie daje wizerunek polskiej 
dziewczyny,. męczopej w obozie koncentracyjnym, i pisze o oburzają
cej decyzji na procesie frankfurckim. ,,Poeci z NRD � konkluduje 
S. H. Kaszyński - nie przemilczają drażliwej przeszłości, mówią gorz
ką prawdę, identyfikują się z ofiarami, przyjmują na siebie winę tych, 
którzy się do winy przyznać nie chcą" 11. 

Ruch oporu w obozach jest - podobnie jak u B. Apitza - tematem 
dramatu. H. Zinner_ Ravensbriicker Ballade (1961), w którym w formie 
reportaży E. Buchmann zawarte są tragiczne losy również i polskich 
kobiet. 

Sporo miejsca w. utworach pisarzy NRD zajmuje temat prześlado
wania ludności żydowskiej oraz powstanie w warszawskim getcie. Do 
tematyki tej sięga m. in. J. Becker w powieści Jakob der Liigner (1968). 
Oto młody człowiek, mieszkaniec getta, wskutek dosyć dziwnego zbie
gu okoliczności zaczyna podtrzymywać na duchu swoich współziomków 

· poprzez przekazywanie im zmyślonych komunikatów o działaniach wo
jennych.

Dzieje bohaterskich powstańców warszawskich 1944 r. znalazły się
również na kartach literatury pięknej. Do najbardziej znanych utwo
rów należy powieść dokumentalna W. Schreyera Unternehmen Thun

derstorm (1954). Prozaik postawił sobie za cel ukazanie możliwie sze
rokiego tła wydarzeń i dzięki przeprowadzeniu historycznych niemal
badań zdołał ukazać szeroką skalę formacji i ugrupowań nie tylko pol
skich, ale i niemieckich dz1ałających i funkcjonujących w Polsce, jak
również poszczególnych bojowników angielskich i amerykańskich wal
czących z okupantem na naszych ziemiach. Z dużą znajomością rzeczy
prezentuje ścieranie się interesów przedstawicieli różnych orientacji.
Na kartach powieści ukazuje się wiele autentycznych postaci, jak np.
gen. Bór-Komorowski czy von dem Bach-Zalewski. Dokładnie opisane·
są liczne akcje bojowe Polaków 1s.

Do powstania warszawskiego nawiązuje także w swym krótkim opo
wiadaniu Mutter der Tauben (1955) D. Noll, opisując miasta, puste,
zniszczone ulice i jako symbol · - postać starej kobiety karmiącej go
łębie. Autor osiągnął dzięki oszczędnemu operowaniu słowem doskonałe

16 Tamże. 
11 Tamże. 
1s S ł u g o c k a, Niemieckie echa ... , s. 58. 
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efekty w oddaniu atmosfery zburzonej stolicy. Sympatyczna jest syl
wetka młodego Niemca, który wbrew rozkazowi nie może zdecydować 
się na rozstrzelanie kobiety, za co zostaje karnie przydzielony do gar-
nizonu obozowego. 

Do interesujących utworów w prozie NRD należą pozycje zajmujące 
się ruchem oporu na ziemiach polskich, ukazujące wspólną walkę Po
laków i Niemców przeciw faszyzmowi. Temat ten pojawia się w twór
czości wielu autorów (K. David, H. Hauser, R. Kraft, G. Spranger czy 
H. Thiirk). Nowela K. Davida Die Vberlebende (1972) należy do intere
sujących pozycji prozatorskich i pq:ynosi ciekawie zapisany obraz wal
ki polskich i niemieckich partyzantów z faszyzmem. Akcja utworu roz
grywa się na terenie Polski w dwóch płaszczyżnach czasowych: w 1944 r.
oraz w latach sześćdziesiątych. Klamrą spinającą są q_dwiedziny pewne
go pisarza z NRD kompletującego materiały do powieści o partyzan
tach. Nowela ta zawiera wiele elementów autobiograficznych, jak róy.,
nież liczne realia ze współczesnej rzeczywistości polskiej.

Pisarzowi' towarzyszyła jedna z uczestniczek owej grupy partyzanc
kiej, o której jest mowa w powstającej właśnie powieści. Jej pojawie
riie się jest dla pisarza wielką �iespodzianką, gdyż zgodnie z dokumen
tacją cała grupa - także i Danuta - została unicestwiona przez oddział 
Wehrmachtu. Pisarz odwiędza wraz ze swoją przewodniczką miejsca 
walki jej oddziału z Niemcami, a przy tej okazji żywiej powracają 
wspomnienia z 1944 · r. Jest to jednocześnie konfrontacja wizji arty
stycznej (zapisanej przez pisarza w tworzonej właśnie powieści na pod
stawie dokumentów) z rzeczywistością. 

K. David ukazuje wydarzenia 1944 r. przez pryzmat odczuć teraź
niejszości, tzn. obok akcji rozgrywającej się po wojnie i komentarzy 
odautomkich występuje opowieść Danuty o jej towarzyszach broni: Po
laku Henryku oraz dwóch Niemcach: Bernhardzie i Leo. Historia par
tyzancka wpleciona we współczesność stanowi dogodną perspektywę dla 
refleksji i asocjacji. Przed oczyma czytelnika rozwija się panorama prze
żyć kilku partyzanfów, kt9rzy zjednoczeni wspólnym zadaniem dają 
dowód przyjaźni i braterstwa broni. 

Tak więc utwór K. Davida nie próbuje tłumaczyć czy też nadmier
nie eksponować zasługi jednostek, jest on obiektywnym wizerunkiem 
wspólnej walki polskich i niemieckich antyfaszystów. Do głosu docho
dzi internacjonalizm, którego doskonałą ilustracją są dzieje bohaterów 
K. Davida. Słusznie też w jednym z wywiadów z pisarzem padły te
właśnie słowa, ,,Idea intermacjonalizmu rzadko stoi w naszej literatu:... 

rze tak w centrum książki, jak ma to miejsce w Pańskiej noweli: .. ".19 

Utwór pisarza ukazuje także bestialstwo ogromnej większości Niem
c:ów, ich bezkrytyczne poddawanie się rozkazom, chociaż były one prze-

1g G. Li.i t t i g, Werkstattgespriich mit Kurt David -(Sonntag, nr 41, 197'3,'s. 6). 

7 - Sobótka 

•
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ważnie wyrokami śmierci dla Polaków. K. David nie ukrywa prawdy 
historycznej, chociaż z drugiej strony pragnie ukazać, że istnieli w nie
rriieckim narodzie ludzie, którzy widzieli i rozumieli zagrożenie bytu 
narodów europejskich, w tym także i niemieckiego. 

Nowela K. Davida jest literacką ilustracją faktów historycznych, 
dopiero w ostatnich latach szerzej eksplikowanych przez naszą historio- • 
grafię, np. w 1972 r. spod pióra W. Góry i S. Okęckiego wyszło większe 
opracowanie o współpracy niemieckich i polskich antyfaszystów 20. Zda
rzało się, że żołnierze Wehrmachtu także współpracowali z polskimi par
tyzantami. Do tematyki tej nawiązuje G. Spranger w powieści Stiitz

pu71:kt ,Rokitno (1957), ukazując na podstawie rzeczywistych faktów „re
windykację przez partyzantów polskich kontrybucji wpłaconej karnie 
przez ludność Warszawy" 21. Naszkicowany tu został także obraz zmian, 
jakie zaszły w psychice młodych żołnierzy niemieckich, którzy w obli
czu wydarzeń w Polsce zaczynają wątpić w słuszność i konieczność woj
ny. Wątpliwości te skłaniają jednego z nich do ucieczki w szeregi pol
skich partyzantów. Krytycy zwracali uwagę na pewne niedostatki w psy
chologicznym przeprowadzeniu wątku, jednak wydaje się, że podsta
wowy cel pisarza, mianowicie ukazanie, że w szeregach niemieckich byli 
nie myślący stereotypowo, został osiągnięty. 

Rozliczne motywy polsko-niemieckiej �spółpracy w ruchu oporu 
występują i w innych utworach pisarzy NRD. Z ważniejszych można 
wymienić m. in. powieść H. Thurka Das Tal der sieben Monde (1961), 
powieść dokumentalną O. Gotschego Zwischen Nacht und Morgen (1955), 
powieść telewizyjną H. Sakowskiego Wege iibers Land (1969) czy opo
wiadanie U. Wiebach Er sprach von Liebe (1965). We wszystkich nie
mal wypadkach przedstawiono możliwość porozumienia pomiędzy przed
staV'{icielami polskiego i niemieckiego narodu, których nie dzielą nie
przezwyciężalne przeszkody, lecz zbrodnicza działalność określonych 
ugrupowań. 

Obok frapujących, pełnych napięcia utworów_ odnaleźć można także 
w twórczości pisarzy NRD inne, przynoszące opis codziennego dnia w oku
powanej Polsce. Do typowych dziel z tego zakresu zaliczyć można opo
wiadanie G. de Bruyna Bozenna (1963). 

Polska, pierwsza ofiara ro.zpętanej w 1939 r. wojny, znalazła w twór
czości pisarzy zza Odry postawę nacechowaną zrozumieniem, uczciwoś
cią i gotowością do przyjaźni. Cechy te są charakterystyczne również 
dla twórczości, której tematem jest powojenna rzeczywistość. 

y.r liryce „częstym tematem staje się polski pejzaż, widziany współ
cześnie lub rekonstruowany w wyobraźni. Ni.ektórzy poeci, jak A. Mul-

20 w. G 6 r a, s. Okęcki, Waiczyli o nowe Niemcy. Niemieccy antyfaszyści 

w ruchu oporu na ziemiach poiskich, Warszawa 1972, s. 8 . 
. ·21 .Sł u go ck a, Niemieckie echa ... , s. 63. 
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ler, F. Berger lub H. Gerlach, wracają myślą do krajobrazu dzieciństwa· 
i konfrontują go ze współczesnym obrazem. Inni, jak choćby E. Arendt 
lub W. Werner, są po prostu urzeczeni walorami naszej ziemi. Miejsce 
sweg dzieciństwa odkrywają na nowo A. Mi.iller w wierszu. »Świd
nica« 22• 

Krajobraz polski, często Śląsk, pojawia się w wielu innych wier
szach. Typowym przykładem jest tutaj wiersz W. Wernera Polska

akwarela. 

Do innych motywów, które pojawiają się często w twórczości poetów 
NRD, należy motyw podróży, jak to ma miejsce w Reise nach s: A. Mill
lera czy Polnische Reise H. Gerlacha, dalej opisy miast. Lirycznych 
portretów doczekały się m. in. Warszawa, Katowice, Kraków, Gdańsk 
i Wrocław. Wśród ich autorów widnieją nazwiska poetów różnych ge
neracji, mających zarówno w swym dorobku wiele utworów o tematyce 
polskiej, jak dopiero debtutujących. Wymieńmy tutaj przykładowo ta
kich poetów, jak P. Huchel, P. Wiens, E. Arendt, A. Mi.iller, V. Braun 
czy W. Johling 23. 

W 1960 r. ukazał się tom opowiadań 1 reportaży J. Petersen_a Er

schrieb es in den Sand, w którym pisarz zamieścił reportaż o Warszawie 
pt. Wiedergeboren. Już sam tytuł wskazuje na zawartość utworu, oma
wiającego odbudowę naszej stolicy. Temat ten jest bardzo charaktery
styczny dla wielu reportaży o Polsce, rozsianych w licznych czasopi
smach (np. ,,Blick nach Polen" lub „Aufbau"). Autorzy zajmują się 
opisem wielu miast, ich odbudową i szeroko rozumianą postawą społe
czeństwa. 

Na fa'k.t, że w latach sz·eśćdziesiątych· .ukazały się stosunkowo liczne 
utwory o Polsce, złożyły się przyczyny różnorakiej natury; m. in. roz
wój przyjaznych stosunków pomiędzy obydwoma państwami,,jak i wejś
cie na rynek wydawiniczy nowych ,pisarzy. Jedną z charakterystycznych 
cech tej grupy dzieł jest konfrontacja dwóch epok: po wielu latach 
przyjeżdża do Polski obywatel .niemiecki, aby zobaczyć, co pozostało 
z „tamtych" ·lat spędzonych tutaj, na polskiej obecnie ziemi (H. Kant, 
G. de Bruyn, H. �chi.ifa, H. Otto czy J. ąrezan). Innym wariantem tef
tematyki jest przyjazd do naszego kraju młodych Niemców, którzy
znają Polskę jedynie z opowiadań starszego pokolenia, i teraz sami mają
okazję do przekonania się o prapolskości naszych ziem.

Jest zreiiztą rzeczą charakterystyczną, iż wielu .pisarzy NRD-owskich 
zajmujących się tematyką polską urodziło się ma ziemiach przywróconych 
obecnie Polsce, jak np. W. Heiducz�k, H. Otto, S. Pitschmaon, H. M. Rau
ch-tuss czy H. Schi.itz.

W. swym opowiadaniu Polenreise (1972), wchodzącym w skład tomu

22 Ka s z y ń ski, op. cit., s. 16. 
23 Tamże. 
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Das Erdbeben bei Sangerhausen, przedsta,wia H. Schutz odwiedziny 
Niemki pragnącej zobaczyć miejsce, które opuściła jako dzi,ecko. Akcję 
swego utworu umieściła autorka opodal Złotoryi, w pobliżu miejsca 
swego urodzenia. Metodą drobiazgowego wyliczenia zapamiętanych z daw
nych lat wrażeń, refleksji i sytuacji stara się ukazać proces zachodzący 
w umyśle młodej dziewczyny, która nie jest w stanie rozpoznać miejsc 
opuszczonych wiele lat temu. Okruchy wspomnień oraz wizja stworzo
na prz.ez rodzinę żyjącą w RFN zlewają się w jedno; przemiany zaszłe 
na tych terenach działają wyobcowująco, zamiast „niemieckich" akcen
tów, w postaci np. rodzinnego domu, napotyka Jedynie ludzi, którzy prze
szli przez niemieckie obozy koncentracyjne. 

Akcja większości utworów rozgrywa się w 20 lat po wojnie, a więc 
w okresie, kiedy dystans czasowy pozwolił wielu Niemcom spojrzeć · 
obiektywnie na minione czasy i zająć wobec nich rzetelne stanowisko. 
Symptomatyczna dla młodych mieszkańców NRD jest ciekawość naszego 
kraju, zwłaszcza u odwiedzających Polskę po raz ,pierwszy, a znających 
te tereny jedynie z relacji starszego pokolenia. W powieści J. Brezana 
Reise nach Krakau (1966) odnajdujemy młodą Niemkę, Ba,rbarę Neu
mann, która jest typową reprezentantką owej grupy. Świetną charakte
rystykę tej postaci, a zwłaszcza jest stosunku do przeszłości, którą wi
dzi „przez pryzmat przeżyć ojca", dała K. Wierzbicka 24. 

Neumann studiował w okresie międzywojennym w Poznaniu, następ
nie jako żołnierz Wehrmachtu brał udział w wojnie przeciwko Polsce. 
Po 1945 r. został mianowany sekretarzem stanu, co świadczy o jego 
,,czystym koncie", które potwierdza następnie sposób wychowania cór
ki. Barbara nie wynosi więc z domu uprzedzeń do narodu polskiego, 
chociaż jej dziadek, duchowny, żyjący w RFN, stara się nie dopuścić 
do świadomośoi dziewczyny myśli, że obecne ziemie polskie także 
i w przeszłości nie zawsze należały do Niemiec. Jakkolwiek zapatrywania 
wyniesione z rodzinnego domu dominuj<jl, to jednak rewizjonistyczne listy 
dziadka zasiały niepokój w umysłowo.ści dziewczyny. Podczas podróży 
Barbary do Polski uwddacznia się u niej owa ambiwalentna postawa: 

· z jednej strony sfoi mocno na stanowisku, iż fakty historyczne są nie
odwracalne, z drugiej słowa dziadka zmuszają ją do czujnej postawy.
,,Cały czas szukałam czegoś, co jeszcze byłoby niemieckie" - powie
działa. ,,Koszary z czerwonej cegły są tutaj niemieckie" 25. 

Subtelny opis Niemca odw,iedzającego miejsce swojego urodzenia
prezentuje H. Otto w powieści Zeit der Storche (1966). Wolfgang, oby
watel NRD, pOstanawia odwiedzić Wrocław. Bohater utworu jest reali
stą, od dawna pogodził się z powojenną rzeczywistością, jednak wspom-

21 K. wi e r z b i  ·c ka, Powieść łużycka o tematyce polskiej (Polsko-łużyckie 
stosunki literackie, praca zbiorowa pod red. J. Sliz ińskiego, Wrocław-Warszawa
Kraków 1970, s. 216). 

2s J. B r  ez a n, Reise nach Krakau, Berlin 1965, s. 52. 



Polak w literaturze NRD i RFN oraz Niemiec w literaturze pol. 231 

nienia młodości sprawiają, że czuje pewne wzruszenie. Konfrontacja 
wspomnień, z rzeczywistością uświadamia mu, że przeszłość żyła jedy
nie w jego wspomnieniach. Miasto, tak mu og,rniś drogi,e, jawi się teraz 
obce. H. Otto nie analizuje w kolejnych par,tiach utworu stanu psy
chicznego bohatera. Z tekstu można jedynie wywnioskować, że młody 
człowiek w momencie przekonania się, że nie ma powrotu do minionych 
dziejów, przestaje się tym interesować. 

Tematykę tę poruszają także inni pisarze, jak np. G. de Bruyn w opo
wiadaniu Renata (1963) czy H. Kant w noweli Auf einer Strasse (1962). 
Utwór Kanta jest charaMerystycznym przykładem dla tej grupy utwo
rów, które mówią o starszym pokoleniu Niemców przebywających w cza
sie wojny na ziemiach polskich i konfrontujących tamte miejsca z dniem 
dzisiejszym. 

Kolejnym tematem tej literatury jest zagadnienie transferu lud
ności niemieckiej z terenów Polski ornz sprawa ziem zachodnich i pół
nocnych 26

. W latach pięćdziesiątych powstały nieliczne ,pozycje z tego 
zakresu. Były to jednak utwory zajmujące się tą problematyką w spo
sób fragmentaryczny, jak np. powieść R. Voelknera Die Tage werden

heller (1952) czy utwór A. Matusche Die Dorfstrasse· (1955). Problematyka 
przesiedlenia ludności ni•emieckiej znajduje pełniejszy wyraz dopiero 
w literaturze pięknej lat sześćdziesiątych. W autobiograficznej powieści 
Schlesisches Himmelreich H. M. Rauchfuss odnajdujemy fragment po
święcony aikcji przesiedlania ludności niemieckiej. z Dolnego Śląska. 
Rauchfuss mieszkała w lata-eh 1945-1947 w Cieplicach i wydarzenia 
opisane w powieści znała z autopsji. Sugestywnie oddając nastrój tam
tych wydarzeń, podchodzi j,ednak emocjonalnie do niektórych zjawisk. 
Ponadto podaje pewne niezgodne z rzeczywistością fakty, zaniżając np. 
ilość bagażu i pieniędzy, które Niemcy mieli prawo z sobą zabrać. Trud
no przypuszczać, aby autorka świadomie i celowo zmieniała liczby, jed
nak tego rodzaju opis stwarza nieprawdziwy obraz postępowania pol
skich władz w stosurnku do ludności niemieckiej. 

Problem przesiedleńców w RFN, ich bezpodsta,wnych roszczeń do 
polskich Ztiem zachodnich i północnych stanowi temat opowiadania 
S. Pitschmanna Die Giirten des Herrn Chridt und Co (1968). Autor,
urodzony w Zielonej Górze, opisuje zjazd ziomkostwa Ślązaków w jed
nej z miejscowości RFN, przytacza dowody, że jedynie nieliczna stosun
kowo grupa dawnych posiadaczy jest za.interesowana powrotem do swych
posiadłości. Ogromna większość uczestników zjazdu to zwykli ludzie,
którzy trawieni tęsknotą za Śląskiem prag•rią jedynie spędzić parę chwil
we własnym gronie. Pitschmann próbuje nas przekonać, że odwetową
polityką nie jest zainteresowana młodzież, mająca inne ,problemy, a któ
rej wmawia się, że jej ojczyzną są ziemie na wschodzie. Fakt, że S. Pit-

26 Por. m. in. Sług o ck a, Die deutsche Polenliteratur ...
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schmann opracował literacko temat nacjonalistycznej działalności od
wetowców, zasługuje na uznanie, tym bardziej że sam jako Ślązak 
musiał z pewnością pokonać ,vłasne wątpliwości i cały złożony bagaż 
przeszłości 21. 

Tematem przesiedleńców bądź też polskością ziem nad Odrą i Ny
są Łużycką zajmuje się szer€g twórców z NRD, jak H. Otto w Zeit 

der Storche, W. Heiduczek w powieści Abschied von den Engeln (1968), 
G. de Bruyn w opowiadaniu Renata.· W utworach tych daje się odczuć
pewna tęsknota za ziemiami, na których większość z wymienionych pi
sarzy spędziła swoją młodość. Wszyscy oni przyznają nam prawo do
tych terenów, podkreślają duży wysiłek całego społeczeństwa polskiego
włożony w ich zagospodarowanie i odbudowę, realistycznie ukazują
trudne lata powojenne, starając się o wierne odtworzenie tamtych wy
darzeń. Mi°mo pewnych wątpliwości, których dostarczyła nam powieść
H. M. Rauchfuss, można 'Stwierdzić, że ,twórcy zza Odry osiągnęli w swych 
utworach dużo autentyzmu. 

Ważną pozycję zajmują w literaturze NRD-owskiej reportaże, jak 
np. K. Davida Polnische Etuden (1963) czy R. Schneidera i A. Fischera 
Polens Hauptstiidte Poznań-Kraków-Warszawa (1974), przynoszące wie
le wiadomości o naszym kraju i będące ważnym przyczynkiem do pozna
nia Polski i Polaków. 

Twórcy NRD zaj�li si� także małymi miasteczkami, osiedlami i wsią. 
I tak np. S. Pitschmąnn w miniaturze An diesem Tag in Masovien (1968) 
przynosi wrażenia z Żela,zowej Woli, a H. Schiitz w opowiĘJ.daniu Polen

reise (1972) daje opis polskich wsi, podobnie jak W. Heiduczek w Abs
chied von den Engeln, 

Ukazując polskie miasta i wsie okresu powojennego, pisarze NRD 
podkreślają w większ.ości wypadków polskość naszych ziem zachodnich 
i północnych. Nie decydują się jednak na ukazanie jakiegoś mfasta 
w sposób wyczerpujący, zadowalając się w przeważającej mięrze im
presjami typowymi dla wrażeń turysty. Wiz.erunek polskiej wsi wypadł 
w tym kontekście o wiele bardziej pozytywnie, jakkolwiek motyw ten 
nie znalazł uznania u zbyt wielu twórców. Jednak pisarze, którzy zde
cydowali się na ukazanie tego tematu (H. Schutz, W. Heiduczek), cho
ciaż częściowo w marginalnej formie, potrafili w interesujący, a przede 
wszystkim prawdziwy sposób u·kazać mentalność polskiej wsi powojen
nej. 

Ważmym działem w piśmiennictwie o Polsce jest tematyka przy
jaźni pomiędzy dwoma narodami. Historia stosunków polsko-niemiec
kich stanowi od dawna istotny fragment układu sił w Europie Środ
kowej. Pisarże nie cofają się przed ukazaniem trudnej drogi, nacecho-

21 K. Kuc z y ń s ki, ·Transfer ludności polskiej z obszarów Polski oraz prob

lem terenów nadodrzańskich w świetle utworów NRD lat 60-tych (Zeszyty Nauko

we Uniwersytetu Łódzkiego, seria I, nr 101, 1974). 
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wanej - zwłaszcza w pierwszych latach powojennych _ ___:_ zrozumia
łą nieu:finością. Pisarstwo ich można podzielić na dwie grupy: pozycje 
przynoszące obraz formowania się pierwszych przyjaźni; kruchych jeszcze, 
opartych na potrzebach doraźnej chwili, oraz na utwory dające świa
dectwo świadomej współpracy, przyjaźni i obustronnej sympati,i. Jest 
przy tym rzeczą charakterystycmą, że temat ten stał się osnową zarów
no dla pisarzy .starszej generacji (J. Brezan), średniej (G. de Bruyn, 
S. Pitschmann, G. Kunert), jak i pisarzy młodych (H. Richter).

Najpełniejszym wizerunkiem jest tutaj z pewnosc1ą pow1esc
R. Schneidera Die Reise nach Jarosław (1974), w której dochodzi do kon
frontacji przedstawicieli młodej generacji. Jakkolwiek nie mogą być
uważani za reprezentantów swoich narodów, to jednak noszą typowe
cechy młodych ludzi z obu krajów. Trafnie charakteryzuje ich H. Or
łowski 28• 

Opowiadanie G. de Bruyna Renata przynosi próbę analizy stosun
ku Niemców do narodu polskiego i odwrotnie. Bohater utworu, Nie
miec z Berlina Zachodniego, czuje się w Polsce nieswojo, chociaż będąc 
podczas wojny dzieckiem nie jest 9bciążony winą wobec Polaków. Gień 
minionej wojny nie pozwala jemu i jego polskiej partnerce na całkowi
te zapomnienie przeszłości. Autor ukazuje, że wydarzenia lat 1939-1945 
w dalszym ciągu rzutują na świadomość ludzką, dowodem tego jest 
m. in. pytanie postawione przez jedną ze stron: ,,Czy możesz rzeczy-
wiście zarpomnieć o tym, co było?" 29 

Istnieje także pewna ilość utworów, które przynoszą jedynie luźne 
fragmenty zajmujące się sprawą Polski i Polaków. Jako przykład mogą 
posłużyć takie pozycje, jak nowela A. Seghers Vberfahrt. Eine Lie
besgeschichte (1971), pow,ieść H. Otto Zum Beispiel Josef (1970), nowela 
H. Kanta Kleine Liebesgeschichte oraz powieść Die Aula (19-65).

Autorzy NRD starają się zawrzeć w swej twórcz.ości obraz Polski
i Polaków. W naęzym odczuciu istnieje może zbyt mało ut,worów po
święconych wyłącznie problematyce polskiej, jak miało to miejsce np. 
w utworach K. Davida Die Vberlenbende czy R. Schneidera Die Reise 
nach Jarosław. O ile tematyka związana z wydarzeniami wojennymi 
doczekała się stosunkowo lkznych pozycji, . to brakuje książek o pro
blemach Polski przedwrześniowej, jak również pozycji zajmujących się 
Polską współczesną. 

W innej perspektywie rysuje się nam obra,z spraw polskich w proz,ie 
zachódnioniemieokiej. Tzw. tematyka ,polska jest w tej literaturze je
dynie motywem marginalnym, częściowo okazjonalnym, nie posiada-; 
jącym żadnego istotnego wyróżnika, jakkolwiek nie są tej literaturze 

2s H. Orłowski, Podróże nie do Arkadii (Nurt, nr 10, 1975, s. 35). 
29 G. de Br u y n, Renata (Ein schwarzer abgrundtiefer See, Halle 1966, s. 148).
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obce odruchy rzetelnej oceny czy sympatii, jak to ma np. m1eJsce 
w Blaszanym bębenku G. Grassa. Teoretyczne stanowisko pisarza wobec 
polityki i literackiego zaangażowania jest powszechnie znane. BlasŹa

ny bębenek pokazuje, że również w ,praktyce pisarsk,iej pozostaje on 
wierny tym zasadom. Polonica gdańskie przedstawione są z podziwu 
godną wiernością. Dobosz Oskar nigdy nie ulegał masowej histerii. So
lidaryzuje się np. z żydowskim handlarzem zabawek Markusem i bębni 
przeciw oprawcom. Ludzkie cechy, jak p�zyjaźń, wdzięczność i współ
czucie, nigdy nie są Oskarowi obce. Jego sympatia stoi zawsze po stro
nie prześladowanych. W dzieciństwie ochrania on małego Polaka, Stefa
na Brońskiego. Uczestniczy w obronie Poczty Gdańskiej. Te sympatie 
zostają u Grassa zawsze jasno sprecyzowane, jak np. przy konfrontacjl 
romantycznej polskiej kawalerii z perfekcją niemieckiej machiny wojen
nej ao. 

Ale G. Grass stanowi też niejako chlubny wyjątek w morzu litera
tury o tzw. fatalistycznej koncepcji wydarzeń wojennych. Jest to w licz
nych wypadkach konsekracja żołnierza niemieckiego w czasie II wojny 
światowej. Na szczęście wielu ,pisarzy wpada - jak to widzimy u H. Bo
lla - na skutek autentycznych wstrząsów moralnych w antywojenny 
kompleks. Anonimowość ,przeciwnika jest wszakże w tej literaturze. 
tylko pozorna. W rzeczywistości bowiem wiadomo, że była ona dla 
niektórych pisarzy pretekstem do snucia wątków o wyższości niemiec
kiego żołnierza. U G. Gaisera prz_ebiera owa wrogość dosyć _konkretne 
kształty. Polacy z jego noweli Aniela są charakteryzowani bardzo ogól
n:i:kowo i powierzchownie (są dzicy ,i gwałtowni). Gaiser świadomie po
zbawia przeciwni!ków faszystowskich ich indywidualnych charakterów, 
sławiąc postawy hitlerowskich mężów prawdziwych. Większość pisarzy 
RFN nie ,podjęła jednak owej pyszałkowatej nacjonalistycznej posta
wy, a buta i arogancja występują raczej w literaturze trzeciorzędnej 
spod znaku „Landser-Hefte". Liczne powieści antymilitarystyczne nie 
są pozbawione wartości poznawczych i szlachetnej pasji demitol;ogiza
cji czynów wojennych. A mimo to wielu autorów - jak to miało miej
sce w wypadku K. L. Opitza (Bolsze vita) czy H. H. Kirsta (Nikt nie 

ujdzie z życiem) - nie ustrzegło się przed płaskim nacjonalizmem lub 
po prostu kiczem. Są to często utwory o prymitywnej antykomunistycz
nej kon�trukcji fabularnej. Programowy _schematyzm i teatralny patos 
tej literatury nie zawiera ża�nej prawdy społecznej i najczęściej uprasz
cza wszystkie sprawy związane bądź to z Polską, bądź z naszymi ideo
wymi sojusznikami. Takimi autorami są bez wątpienia H. G. Konsalik 
i J. M. Bauer. 

Bardziej natomiast interesująca wydaje się być zachodnioniemiecka 
liryka zajmująca się sprawami polskimi. Owa „Polenlyrik" posiada 

ao Cyt. za: F. Rys z ka, Literatura pod ciśnieniem historii, Kato:wice 1967,
s. 189 i n.
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w dziejach literackich dosyć bogatą tradycję i sięga XIX w., kiedy to 
pisarze niemieccy solidaryzowali się z falą powstań polskich. Była to 
literatura o wyraźnych cechach polonofilskicli, czego nie można powie
dzieć_ o poetach z RFN, którzy publikując częściowo na łamach czaso
pism ziomkostw sączyli jad niezgody i nienawiści (H. Bienek z Gliwic, 
G. Bleisch z Wrocławia, M. Damss z Gdańska, R. Grabski z Bielska).
Ponieważ pisarstwo tego typu uważamy mimo wszystko w RFN za pe
wien -rpargines, nie będziemy się nim bliżej zajmować, w przekonaniu,
iż nie może ono konikurować z tak znakomitymi piórami, jak H. Pion
tek, G. Grass czy H. M. Enzensberger.' 

Powojenną lirykę zachodnioniemiecką traktującą o Polsce można 
podzielić na kilka etapów. Pierwszy dotyczy pewnych dokonań do 
1949 r., a więc przed powstaniem RFN. Są to pierwsze wiersze o tema
tyce obrachunkowej, później tak mocno eksponowanej w literaturze 
RFN (M. Zimmering, M. Schulstein, P. Mayer, J. -Eberle, W. Bergen
gruen). Drugi etap dotyczy lat 1949-1970, trzeci zaś lat siedemdziesią
tych. 

Początkowo uprawiają lirykę o tematyce „pięknej utraconej ojczyz-
- ny" przede wszystkim przesiedleńcy. Jest to na ogół nostalgiczna „Hei

matdichtung", nie pozbawiona wszakże miejscami brutalnej nienawiści
do Polski i zgłaszająca swoje agresywne pretensje do „stron ojczystych".
W owej „detonacji" rewizjonistycznej i odwetowej powstało w latach
pięćdziesiątych wiele specyficznych utworów, o nie zawsze najwy�szym
locie artystycznym, które wszakże w tym miejscu z kronikarskiego
obowiązku rejestrujemy. Egzempliftkacją takiej twórczości mogą być
m. in. wiersze B. von Richthofena, uprawiającego na marginesie swoJeJ
działalności politycznej i naukowej również poezję. W wierszu Einst

und jetzt wyraźnfo obraża on Polaków.
W podobnej tonacji co Richthofen pisze wielu poetów spod znaku 

,,Heimatdichtung", wśród nich W. Schriefer, B. Nehlbert, H. W. Sabais. 
Część pisarzy próbuje unikać jawnej nienawiści; przypomina wszakże 
w swoich utworach rzekome „krzywdy" wyrządzone Niemcom i podsyca 
nadzieje na powrót do stron utraconych. Utwory te ukazują się naj
częściej w czasopismach re,wizjoinistycznych „Der Schlesier", ,,Breslauer 
Nachrichten", ,,Posener Stimmen" czy „Deutsc):ler Soldatenkalender" 
(G. Faulde, E. Schenke, R. Hoffmann, J. Hoffbauer). 

Istnieje wszakże w tej niepokojącej i sączącej jad literaturze i pe
wien nurt realistyczny,' hołdujący mądrej maksymie wypowiedzianej 
przez H. Piontka, iż „człowiek nie ukryje się przed swoją pamięcią". 
Pisarze z tego okresu bronią się przed niebe�pieczeństwem nawrotów 
do niedobrych stereotypów i piszą w pojednawczym tonie o sprawach 
polskich. U. Strietzel ofiarowuje np. młodej Polsce miłość.· 

Jest rzeczą symptomatyczną, iż cała owa liryka ojczyźniana jest 
ogromnie uboga pod względem formalnym i treściowym. Rzadko prze-
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kazuje treści o współczesnej Polsce i Polakach. Jej stereotypowe na
wroty do minionej przeszłości tchną dziwną martwotą i zaściankowym 
szowinizmem, z którego tak znakomicie potraff kpić G. Grass: 

Geboren wann? und wo? 
das hab'- ich hin und der geschleppt, 
im Rhein versenkt, bei Hildesheim begraben; 
doch Taucher fanden und mit Forderkorben 
kam Strandgut Rollgut hoch, ans Licht. 

Znacznie bardziej interesujące i dla nas�ch rozważań istotniejsze są 
w liryce zachodnioniemieckiej te utwory, które wiążą się z tematyką 
II woj.ny światowej i Polski -współczesnej. Zarówno E. Fried, jak 
W. Schnurre, P. Weiss czy E. Vasop nawiązują bądź to do problematyki
wojennej, bądź obozowej. Natomiast nieco przypadkowe są zaintereso
wania liryków RFN powojennym życiem nad Odi,ą i Wisłą. Głos za
bierają na ogół przedstawiciele młodszej generacji. Większość utworów
poświęcona jest naszej stolicy i jej bohaterskiej· walce z okupantem
(R. M. Eggert, K. P. Brandt, K. Winkler).

Normalizacja stosunków PRL-RFN nie pozostała bez wpływu na li
teraturę zachodnioniemiecką. Jej zainteresowanie Polską jest co prawda 

- w naszym przekonaniu nadal niewystarczające, ale cieszy fakt, iż dia
log polityczny i gospodarczy obu państw stępił ostrze odwetowej zjad
liwości. Trzeba też zgodzić się z L. Sługocką i jej negatywną oceną „Po
lenlyrik" oraz koniecznością przeciwstawiania się jej 31

. 

Jak już wspomnieliśmy, historia stosunków literackich polsko-nie
mieckich doczekała się w naszym kraju iicznych publikacji 32

• Obecny 
od kilkuset lat w polskiej literaturze temat niemiecki czeka natomiast 
jeszcze na swe syntetyc:me opracowanie. Brak ten- zaważył istotnie na 
kształcie niniejszej pracy. Nie chcąc bowiem opierać się na tendencyj
nym źródle niemieckim 33, zrezygnowaliśmy Z prześledzenia tego, W jaki 
sposób przewartościowały tę tak długą tradycję doświadczenia II wojny 
światowej i późniejsze kontakty z Niemcami. 

Obraz Niemca, jaki ukształtował się w rozwoju historycznym w świa
domości różnych gru,p społecznych .naszego narodu, był w miarę jedno
lity, choć pamiętać należy, że na tym, co dochowało się do naszych 
czasów, duże piętno wycisnęła kultura szlachecka z jej umiłowaniem 

a1 L. S łu g o c k a, Powojenna zachodnioniemiecka liryka o Polsce w świetle

zaangażowania pisarzy, Poznań 1975, s. 88. 
a� Por. prace L. -Sługockiej, W. Maciąga, M. Szyrockiego, N. Honszy, W .. Szew

czyka, S. H. Kaszyńskiego. 
33 K. Lu ck, Der Mythos vom Deutschen in der polnischen Volksiiber!iefe

rung und Literatur, Leipzig 1943. 
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cnót rycerskich i pogardą dla stanu kupieckiego. Charakterystyczny� 
przykładem może być tu utwór S. Trembeckiego �4

• 

Temat niemiecki ksz,tałtował się podobnie jak· dzieje antagonizmu 
polsko-niemieckiego, był - jak pisze W. Maciąg 35 ·- pochodną tysiąc
letnich zmagań naszego narodu z agresywnym, niosącym zagrożenie 
sąsiadem, chociaż dodać tu należy, że Niemiec-wróg nie jest jedynym 
bohaterem na,szej literatury. 

Krytyczny obraz w przekazach folklorystycznych motywowały nie
wątpliwie liczne kontakty gospodarcze f obyczajowe;, wobec powstałej 
po II wojnie światowej tendencji do demonizowania postaci Niemca ma 
ten wizerunek charakter niemal racjonalistyczny, nieobcy jest. mu do
sadny humor· (tę tradycję kontynuuje nurt satyry okupacyjnej). 

Wielowiekowe rozbicie Niemiec, różnice kultury, obyczaju, niejedna
kowa polityka poszczególnych państw wobec Polaków powodowały, że 
postawy wobec przedstawicieli tego narodu bywały również niejedno
lite (inne np. wobec Sasów, inne wobec Bawarów). Znane jest zai111te
resowanie inteligencji polskiej kulturą Niemiec, wpływ filozofii nie
mieckiej na polską myśl, kontakty wielkich twórców itd. Postawa wro
gości nasilała śię wszędzie tam, gdzie odczuwano skutki eksploatującej 
i germanizacyjnej polityki pruskiej, wzrastając równolegle do rosnącej. 
hegemonii Prus w Niemczech, hegemonii, która doprowadziła do zjed
noczenia w 1871 r. Wiek XX dopisał do dziejów wzajemnych stosun
ków obu sąsiadów kartę nowych; tragicznych .dla Polaków doświadczeń. 
Kompleks problemów związanych hasłem Polacy-Niemcy stał się jed
nym z najobficiej owocujących kręgów tematycznych polskiej litera
tury po 1945 r. 

Wobec skromnych ram naszej pracy w rozległym materiale dokona
liśmy niezbędnej, dosyć rygorystycznej selekcji, rezygnując z obszer
nej literatury ,popularnej, pamiętników, wspomnień, leżącej w grani
cach literatury publicystyki, wreszcie powieści historycznych 36

• W za
sięgu naszej obserwacji znalazły się utwory około 70 pisarzy PC?lskich, 
przez krytykę literacką lub historię uznane za wybitne zjawiska ar-· 
tystyczne. Wychodzimy jednak z założenia, że nie da się sformułować 
ogólniejszych wniosków na interesujący nas tu temat bez uwzględnie
nia pominiętych przez nas obszarów oraz szeregu czynników pozalite
rackich; podstawą konstrukcyjną bohatera literackiego jest tu bowiem 
bardzo często funkcjonujący również w wielu innych dziedzinach życia 
społecznego stereotyp. 

Temat niemiecki przeżywał podobne koleje losu jak cała literatura 

34 S. Tre mbecki, Gość w Heiisbergu (S. Tre mbecki, Sofi ówka i wybór 
poezji, Kraków 1925, s. 33 i n .). 

35 W. M a c  i ą g, Niemiec w Literaturze (Polityka, n r  24, 1970, s. 7). 
36 Por. pracę: M. Ci osk a, Obraz Niemca w powieściach piastowskich (z ba

dań nad stereotypem etnicznym) (Germa nica Wratislaviensia, w druku). 
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polska po 1945 r.: da się yv nim wydzielić. momenty zmian panujących 

tendencji analogicznie do cezur historycznoliterackich. Najmocniej wy

cisnął chyba swoje piętno na literaturze lat 1945-1949, nazwanej póź

niej przez historyków literaturą rozrachunkową. Dać świadectwo cza

sowi nieludzkiemu - było jednym z głównych zadań, jakie sta,wiali 

sobie liczni pisarze w pierwszym okresie powojennym: 37. · 

Agresja faszystowska i be�względność stosowanego terroru zasko

czyły mimo wszystko społeczeństwo - nie tylko militarnie, ale i du

chowo. ,,Owo zaskoczenie, ów konflikt - zauważa W. Maciąg - ideal

nych stereotypów postawy patriotycznej z brutalną rzeczywistością oku

pacyjną było najważniejszym źródłem literackiej inspira�ji w tym okre

sie. Przeważająca część antyfaszystowskiej literatury lat 1944-1949 po

kazuje faszyzm jako zjawisko zaskakujące swą pot,wornością, niespo

dziewane w swej sile i brutalności, niepojęte właściwie na tle naszych 

pojęć o kulturze" 3s. 
Tak więc bohater, którego spotkać można najczęściej na kartach li

teratury tego okresu, to Niemiec-wróg, z którym nie ma się innego kon

taktu p02;a walką. Wskutek tragicznych doświadczeń okupacyjnych do

chodzi w wielu wypadkach do identyfika�ji takich pojęć, jak: Niemiec, 

hitlerowiec, faszysta, wróg, zbrodniarz: 

Analizując twórczość K. Brandysa, J. Ziomek zauważa, że w jego 
okupacyjnych powieściach „prawie nie występują Niemcy, tzn. nie wy
stępują na prawach osób dramatu. Są niezindywidualizowani, są ga

tunkiem . .. Łatwo by było taką metodę wytłumaczyć po ·prostu po gar:.. 

dą czy kompensacją, tak charakterystyczną dla okupacyjnego dowcipu 

czy powojenny�h »Zakazanych piosenek«, Ale - jak sądzę - u Bran-

dysa jest to konsekwencją postawy moralisty, dla którego sprawy_ woj
ny rozgrywają się m i  ę d z  y P o  1 a k a m i" 39. 

Ukazana ,przez Ziomka tendencja charakterystyczna jest dla wielu 

utworów o wojnie i okupacji, także tych z lat późniejszych. W dziełach 

takich pisarzy-, jak Z. Nałkowska, T. Różewicz, T. Borowski i wielu 

innych, zapis zbrodni schodzi na plan dalszy. Interesują ich zjawiska 
duchowe we własnym otoczeniu wywołane przez terror, strach czy prag
nienie przetrwania, analizują skutki panowania systemu hitlerowskiego. 

Zarówno tendencja - jak ją Ziomek nazywa - do „zoologizacji" 

jak i druga, którą sygnalizuje, występująca w utworach, gdzie obecność 
wroga jest zaledwie zaznaczona, ,,zamarkowana", są w dużej mierze 

konsekwencją takiej postawy. 

Niemcy, jako anonimowy, nawet nie epizodyczny bohater to groź
na, niszcząca siła powodująca powikłania w losach_ dramatis personae. 

37 W. S ze w c z y k, Hitleryzm i Niemcy we współczesnej literaturze polskt/.ej, 

Opole 1966, s. 43. 
38 Mac i ą g, Niemiec w literaturze, s. 7. 
39 J. ziome k, Kazimierz Brandys, W arszaw a 1964, s. 13 n. 
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Te anonimowe postaci, zaledwie mieszczące się w granicach świata 
przedstawionego, !istotne są dla fabuły o tyle tylko, że stanowią punkt 

zwrotny, reprezentantów konieczności, będącej Wielką Próbą dla bo

haterów, po przejściu której nic już nie może zostać tak, jak było, która 

ujawnia im prawdę o rzeczywis,tości i nich samych. Są więc Losem, jak 
w starożytnej tragedia., i figurą retoryczną zarazem, oświetleni tylko ty

le, ile to jest konieczne dla akcji. Znamienne przy tym jest, że postaci 

te nie są jednolite, że ewoluują w miarę czasu i są inne w zależności 
od tematu: kampanii wrześniowej, praktyki lat okupacji czy walk fron

towych. Mater!i.ał egzemplifikacyjny tych różnic zawarty jest w co naj
mniej kilku, jeżeli nie kilkunastu tysiącach pozycji cżekających jeszcze 

na rzetel,ne opracowanie. 

W Medalionach Z. Nałkowskiej główni bohaterowie występują na 
dobrą sprawę w jednym tylko zdaniu, w motcie utworu: ,,Ludzie lu

dziom zgotowali ten los". Podobnie prawie nieobecni są w Czarnym po

toku L. Buczkowskiego. Te dwie, tak różne od siebie książki łączy właś

nie to, że sprawca występuje tu jedynie w relacji, że cała konstrukcja 

świata przedstawionego nastawiona jest na odszyfrowanie swojej pod
stawy - owych nieobecnych Stwórców. Nałkowska zasygnalizowała 
diagnozę, która ,później rozrosła się w fabuły wielu utworów literac

kich. Pokazała, że to, co zaistniało, było możliwe, ponieważ stworzony 
system wychował sobie narzędzia działania. Było przecież faktem, że 
profesor Spainner produkował z ludzi mydło i nikt w jego środowisku 
nie uważał go za zbrodniarza, a czyn jego motywowano otrzymanym 
rozkazem bądź dobrem kraju, przeżywającego wielIDi brak tłuszczów. 

W. Maciąg zwraca uwagę, że już w czasie wojny pojawiła się ten
dencja do demonizowania niemieckiej świadomości historycznej 40

. 

W kręgu oddziaływań tej tendencji, mającej jedno ze swych źródeł 
w kartastrofizmie, sięgającej często do tradycji heroizmu romantyczne
go, znaleźli się również tacy twórcy, jak m. in. Borowski, Baczyński, 
Andrzejewski w Apelu, Żukrowski, choć nie w każdym ich utworze 
scharakteryzowana wyżej wizja historii prowadzi do tak wykrzywio
nego, wyolbrzymionego obrazu wroga. 

W tym samym okresie jednak zarysowały się w twórczości wielu 
pisarzy wątki opozycyjne: ,,Chodziło o poznanie tego narodu, tego świa
ta, obyczaju, tej psychologia., tej tradycji: a poprzez poznanie - o roz
bicie mitologii demonizujących ten świat" 41_ I choć pełny rozkwit tego 
kierunku w rozwoju tematu niemieckiego przypada dopiero na lata 
sześćdziesiąte, jego narodziny obserwujemy niemal równolegle z kry
stalizowaniem się owych demonizujących mitów - przykładem Niemcy 

Kruczkowskiego (1949 r.). 

40 W. Ma ci ą g, Po trzydziestu latach (Życie Literackie, nr 35, 1969, s. 6).
41 Ma c i ą g, Niemiec w literaturze, s. 7. 
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Ich pierwotny tytuł Niemcy są ludźmi dość jasno oddaje intencje 
autora. Tytuł ostateczny jest jednak zapowiedzią introspekcji społe
czeństwa w jego _przekroju, egzemplarycznego ukazania poprzez drama
tis personae postaw ludzkich w czasach, gdy reżim, dyktatura i prze
moc wyznaczają granice wolności jednostki. 

Członkowie rodziny Sonnenbruchów, która stanowi umowny, upro
szczony i schematyczny model społeczności niemieckiej, to właśnie re
prezentanci owej skali wyborów, przed którymi stawali Niemcy:· od 
skrajnie faszystowskiego skrzydła (Willy, matka, Liesel), poprzez neu
tralną Ruth do liberalnie-demokratycznego ojca, tego ucieleśnienia re
publiki weimarskiej. Jest jeszcze komunista Peters, lecz nie on, ale 
właśnie neutralna, niezależna Ruth podejmie w trudnym momencie :ry
zyko utraty własnego życia, ona wykaże najwięcej siły woli i odwagi 
w podejmowaniu decyzji. W tej postaci tkwi sugestia Kruczkowskie
go-humanisty, że naród, w którym tkwią głębokie tradycje i wartości 
humanistyczne, z pewnością się odrodzi poprzez ich rewaluację. Warto 
tu dodać, że sztuka Kruczkowsk�ego weszła do kanonu lektur szkół pod-
stawowych w NRD.-

Innym twórcą, który od początlfo szukał odmiennych racji w przed
stawieniu spraw faszyzmu, był T. Różewicz. W jednym z jego opowia
dań student wydziału humanistycznego na marginesie pamiętnika Hoes·
sa stV<.Tierdza: ,,Zresz·tą czasy, kiedy lud.zie byli demonami, minęły. Te
raz najwięksi zbrodniarze okazują się nędznymi szmatami i twierdzą, że 
tylko zbieg okoliczności stworzył z nich morderców" 42

. 

Różewicz i jego stosunek do sprawy niemieckiej może służyć za przy
kład najlepszych, głęboko ludzkich i moralnych cech naszej literatury . 
.Jeszcze w 1947 r. pisał: 

to oni ssali z żywych ciał krew 
a z martwych wytapiali tłuszcz 
to oni zabijali pomniki i książki 
zabijali lasy katedry 
zabijali ludzi i zwierzęta i rośliny 4S 

Ale już w opowiadaniu Pragnienie polski partyzant odczuwa litość na 
widok starego, niemieckiego ieśniczego upokarzanego przez „ujadają
cych i rozdygotanych kolegów z oddziału". 

Postacią popularną w części naszej powojennej· literatury jest Nie
miec pobity, upodlony, moralnie lub fizycznie upokorzony. Podkreślane 
są jego defekty fizyczne, :kalectwo, niedowład, starość. Towarzyszą temu 
zwykle: smutek, wstyd, pokora, usłużność, bezradność. W opowiadaniu 
Różewicza pt. Synowie znajdujemy obraz wycofywania się niemieckich 

42 T. R 6 ż e  w i c z, Nowa· szkoła filozoficzna (T. Różewicz, Proza, Wrocław 
1973, s. 96). 

43 T. R óże w ic z, Gołębie ptaki łagodne (Twórczość, 5/1949, s. 5). 
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kolumn. I oto niemiecki oficer; w którego postawie 'nie ma śladu nie
dawnego butnego zdobywcy i okupanta, wchodzi do polskiej chaty, 
prosząc o kawę. Jest to człowiek starszy, w okularach, które przeciera 
siadając przy kuchni, by następnie zdjąć nawet buty i onuce. Na dźwięk 
wybuchu wybiega i narrator dzieli się widokiem Niemca, który „stal 
przy ścianie, rozpłaszczony, przyciśnięty do niej ... ze zbielałą nagle twa-
rzą, z drżącymi, wykrzywionymi ustami". . 

W 1961 r. ukazuje się Kartoteka, czołowa sztuka w całym pisar
stwie Różewicza. Jej bohater, w zamierzeniu autorsk_im uosobienie prze
ciętnego Polaka, z całym balastem narodowych obcesji i frustracji, były 
partyzant, w kilka lat po zakończeniu wojny spotykając młodą niemiec
ką turystkę bierze ją za ręce i czuje, ,,że ma obowiązek jej coś powie
dzieć, a ona ma obowiązek go wysłuchać". Po czym mówi: ,,Chcę tylko 
powiedzieć: nie czuję do pani nienawiści i życzę pani szczęścia ... Mu
sisz nas kochać ... Chciałem jeszcze raz p_9wiedzieć, ja, dawny polski 
partyzant, życzę pani szczęścia. Życzę szczęścia waszej młodzieży, jak 
i naszej". 

Także narrator Śmierci w starych dekoracjach, opowiadania z 1970 r., 
po skonstatowaniu: ,,Ależ ci Niemcy żrą", przywołuje się natychmiast 
do porządku następującą refleksją: ,,Zresztą zostawmy te uprzedzenia 
na uboczu, przecież i Włosi, i Francuzi, i Rosjanie, i my, Polacy, też' po
trafimy zjeść. Tylko że w głębi świadomości żyją jakieś uraży. To są 
modnie nazywane archetypy. Ale dość uprzedzeń rasowych. Niech je
dzą, jeśli im służy apetyt i mają mamonę". 

T. Borowski należał również do twórców rozbijających ,powstające
mity, rewidujących stereotypowe prawdy. Po opublikowaniu w 1946 r. 
dwóch opow�adań obozowych Dzień na Harmenzach i Proszę państwa do
gazu spotkał się z zarzutami niemoralności i cynizmu, wręcz brutaliza
cji zycia w obozie. Głos jego wydawał się niemiłym zgrzytem, przypo
minającym, że było tnaczej, niż to usiłowała przekazać literatura tam
tych lat. W jego opowiadaniach niewielu jest Niemców, pojawiają. się 
co najwyżej w epizodach, w postaci anonimowych żandarmów .lub straż
ników, ale ich obecność odczuwa się na każdym k,roku. 

Borowski ukazał w swych opowiadaniach obozowych tragizm czło
wieka na dnie egzystencji. Domtnuje w jego utworach motyw ofiary 
terroru, która próbuje się uratować przez przystosowanie. Przystoso
wanie, które równa się znikczemnieniu. ,,Ten kierunek oskarżenia -
zam�raża Maciąg - mtm� że p,rzyjrilowany z dużymi _oporami, okazał 
się najsłuszniejszy, gdyż eliminował pierwiastki szowinistyczne z li
teratury" 44. Pamiętać tu jednak ·należy o ostrzeżeniu, jakie często po
jawia się w literaturze obozowej: ,,Ci, którzy nie byli sami w obozie,' 
niechaj nie sądzą tych, którzy ,tam przebywali" 45

. 

44 Mac i ą g, Niemiec w literaturze, s. 7. 
45 S. Gr z es i u k, Pięć lat kacetu, Warszawa 1972, s. 549. 
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Wiele wspólnego ma jedno z op�wiadań Borowskiego pt. Śmierć

Schillingera z jego pełną sarkazmu, ironii i pasji demaskatorskiej poe
zją. Lagerfiihrer męskiego odcinka roboczego w Birkenau, starszy sier
ża,nt Schillinger, to zbrodniarz wyjątkowo sumienny i okrutny w wy
konywaniu swoi:ch obowiązków służbowych. Postrzelony w brzuch przez 
kobietę, śmiertelnie ranny, do końca nie może niczego zrozumieć, po
wtarzając jedynie: ,,O Gott, mein Gott, was hab' ich getan·, dass ich so 
leiden muss?" Na genealogię takiej postawy wskazuje Borowski w wier
szu Życiorys dobrego Niemca:

1Szesnaście lat - już Gru'Ppenftihrer, 
rok potem - już S'8-Anwarter, 
wiedział, co epos i co Iliryzm 
i kochał się jak młody Werther. 

Zanim przejdziemy do omówienia literatury lat pięćdziesiątych, po
święćmy jeszcze nieco uwagi postaci bardzo popularnej i przewijającej 
się przez wszystkie etapy rozwoju tematu niemieckiego - postaci eses
mana. W przedstawieniu jej ustaliły się dwa stereotypy: a) piękne, 
okrutne, milczące narzędzie zła, b) bardziej obyczajowo potraktowany 
pospolity przestępca 46

. Odmianą tych dwu typów jest występujący w li
teraturze obozowej podział na cynicznego organizatora zbrodni i jej 
tępego funkcjonariusza (por. np. Dno J. Rawicza). Schematyczność ta
kiego ujmowania rzeczywistości ujawnia si� w zestawieniu z literaturą 
dokumentarną tamtego 6kresu,. np. z Dymami nad Birkenau· S. Szma
glewskiej czy Pięcioma latami kacetu S. Grzesiuka. Na zdjęciach zało
gi SS obozu oświęcimskiego, opublilkowanych razem z pamiętnikiem jego 
komendanta R. Hoessa, raczej trudno odnaleźć „pękatego parteigenos
sa" czy smukłego, jasnowłosego Zygfryda, bohaterów tych utworów. 
Tendencja do schematyzowania budziła sprzeciw nie tylko krytyki, ale 
i samych uczestników wydarzeń, będących później kanwą dzieł liforac
kich. Bardzo wcześnie sformułowała takie zastrzeżenia S. Szmaglewska. 

Powieść P. Gojawiczyńskiej Krata była jedną z ·pierwszych po -woj
nie książek o martyrologii narodu polskiego, napisaną niezwykle su
gestywnie, stylem prawie reportażowym. Utwór jest literacką trans
pozycją przeżyć autorki na kobiecym oddziale· Pawiaka. Ukazując jego 
powszedni dzień pisa,rka uwzględnia osobiiste przeżycia jednostki, jak 
i całej zbiorowości. Kreśli przy tym postacie ponurych, zdegenerowa
nych typów spośród _załogi Pawiaka na czele z demonicznym oberschar
fuhrerem Schenbachem, którego obraz jest przykładem jednego z wy
żej wymienionych typów esesmana. Schenbach uzmysławia więźniar
kom całą gro�ę- tego miejsca i całą beznadziejność ich ·położenia. Jego 
nieobliczalność, tajemniczość wzbudzają niemal zwierzęcy lęk młodych 
kobiet. Galerię oprawców uzupełniają wachmeister Brihkel; zwany Niu-

48 Zwrócił na to uwagę K. Wyka, zob. S z ew c z y k, ·op. cit., s. 25. 
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chaczem, niezmordowany, antypatyczny służbista, stale tkwiący przy 
wizjerze, nieobliczalny Hinz i gburowata Rylke. 

Gojawiczyńska pierwsza miała· też odwagę mówić o skomplikowa
nych związkach psychicznych, jakie mogą. rodzić się między więźniarka� 
mi a ich oprawcami. 

Jedną z najoryginalniejszych pozycji w literaturze obozowej jest Pięć 
lat kacetu S. Grzesiuka. Nie zawiera ta książka ani jednego zdania for
mułującego sądy ogólne na temat Niemców, esesmanów itp. Autor pr�ed
stawił w niej obok relacji przeżytych wydarzeń swą ówczesną analizę 
gromadzonych doświadczeń i rodzące się z tej analizy zachowania 
obronne. Nikt ze znanych nam twórców nie opisywał w ten sposób 
obozu i jego funkcjonariuszy. Prawda tych spostrzeżeń została udowod
niona: Grzesiuk przeżył pięć lat kacetu nie pełniąc przecież żadnych 
obozowych funkcji. Znajdujemy tu m. in. taki obraz esesmana: ,,Gdy 
mijaliśmy baraki SS, zobaczyłem jakiegoś esesmana. Oferma-wojak 
Szwejk: duża czapka, luźne portki, gęba idioty ... dostałem w twarz. 
Zatoczyłem się i uskoczyłem w tym momencie, gdy chciał mnie kopnąć 
w tyłek. Nie trafił, lecz tak machnął nogą, że mu spadła czapka z gło
wy". 

W latach pięćdziesiątych i później pojawiło się wiele utworów, uzna
nych przez krytykę za drugorzędne, w których postać esesmana ewo
luuje: zbrodniarz żałuje popełnionych czynów. Jest to konstrukcja fa
bularna karmiąca się spetryfikowanymi i popularnymi konwencjami: 
do ekspiacji dochodzi poprzez miłość do pięknej Polki, albo - w litera
turze katolickiej - przez odrodzenie się w katolicyzmie. Wyprzedza te 
tendencje J. Dobraczyński w Najeźdźcach, w której to powieści obydwa 
motywy splatają się w jedną przyczynę ewolucji duchowej głównego 
hohatera, niemieckiego oficera H. Kostringa. Drugą motywację wyda
rzeń powieściowych stanowi mocno zabarwione mesjanizmem przekona
nie o wyjątkowej misji dziejowej rasy słowiańskiej. 

Kolejny etap w rozwoju postaci esesmana przypada na lata · sześć
. dziesiąte, kiedy poprzez konstrukcję bohatera literackiego - członka 
SS, prowadzono w lirteraturze dyskusję nad korzeniami faszy�mu hitle
rowskiego, nad filozoficznymi i moralnymi problemami, jakie z naziz
mem się wiążą. 

. Podkreślić tu jeszcze należy, zanim przejdziemy do omawiania li
teratury lat pięćdziesiątych, że już w tym pierwszym okresie - i to 
przede wszystkim w literaturze obozowej - pojawiło się· rozróinienie: 
hitlerowiec - Niemiec, pojawili się, nieliczni wprawdzie, bohaterowie 
pozytywni, najczęściej jako ofiary faszyzmu (por. Apel J. Andrzejew
skiego, Koniec naszego świata Hołuja, Pięć lat kacetu Grzesiuka). 

Bohaterowie narodowości niemieckiej pojawiają się w pierwszej po
łowie lat ,pięćdziesiątych ; jednej strony przy tematach związanych z po
wstaniem i rozwojem NRD, z drugiej - jako agenci CIA, bandy Wehr-

8 - Sobótka 
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wolfu, szpiedzy i sabotażyści (lecz także jako obywatele zachodnich Nie
miec pozytywnie nastawieni do Polski - jak w Manfredzie A. Rudnic
kiego, gdzie głównym bohaterem zresztą jest Niemiec - uczestnik po
wstania warszawskiego). Wyrosłe w tych właśnie latach konwencje 
umocnią się i rozwiną w okresach późniejszych w kręgach literatury po
pularnej: powieściach kryminalnych, szpiegowskich itp., w których po
stać Niemca często jest spotykana. 

Literatura tego . okresu realizuje dość wiernie zalecenia ówczesnej 
polityki kulturalnej: negatywne postacie, które - co zrozumiałe w tam
tych warunkach (pozostałości wojny, skutki zimnowojennej polityki 
RFN) - ukazywano w utworach literackich, nie były kształtowane 
przez pryzmat szowinizi;nu i nienawiści; obok częstych bohaterów po
zytywnych z NRD pojawiali się - w odpowiednich. proporcjach -
również obywatele drugiej republiki niemieckiej. 

Osobny wielki rozdział to literatura ziem zachodnich i odzyskanych. 
Nie udało się stworzyć eposu na miarę legendy Zachodu, krytyka wy
różnia jednak dzieła poszczególnych autorów, np. Worcella czy Pauk
szty, utwory wielu innych zdobywają również popularność na rynku 
czytelniczym. Literatura ta analizuje skomplikowane stosunki ludnoś
ciowe, przedstawia konflikty sumień i postaw wobec utrudnionego splo
tem historycznych wydarzeń wyboru: kim jestem - Niemcem czy Po
lakiem, pokazuje, jakie osadnicy z odmiennych h:ulturowo regionów 

Polski przeżywają konflikty, zanim utworzą jedną społeczność, jak ro
dzą się bolesne nieporozumienia, gdy na przykład ludzi całe życie wal-
czących o polskość przybysze pogardliwie nazywają Niemcami. Częstym 
argumentem w motywowaniu ukazywanych konfliktów jest wskazywa
nie, że w wiejskiej kulturze (a ze wsi pochodzi większość· chyba lite
rackich bohaterów) obcość, odmienność obyczaju przyjmowane są nie
ufnie i z lękiem. O ile za granicą w dyskusjach o ziemiach zachodnich 
wysuwano argumenty ekonomiczne i polityczne, argumenty hist9ryczne 
zyskały w literaturze pierwszą rangę. Piastowski rodowód Śląska i Po
morza eksponowano w powieściach historycznych, ślady polskości tych 
ziem przedstawia literatura ziem zachodnich i odzyskanych. 

Niewieiu jednak pisarzy miało odwagę - jak H. Worcell - poka
zać ten trudny moment, gdy zwycięzcy i zwyciężeni, Polacy i Niemcy, 
zamieszkali w wyniku wydarzeń historycznych obok siebie, w jednym 
domu. Worcell podejmuje w swej twórczości ten właśnie wątek. Para
fianie i Najtrudniejszy język świata (1965) to zbiory opowiadań przed
stawiających okres, gdy do wsi Zdarzyce przybyli już osadnicy, a nie 
odszedł jeszcze żaden transport do Niemiec. Niemcy, niedawni okupanci, 
w codziennych kontaktach, czynnościach gospodarskich okazują się prze
ciętnymi ludźmi o trochę tylko odmiennych obyczajach. Są porządni -
jak stara Hattwigowa, służalczy i podli - jak Enders, nienawidzący -
jak Erna. Czasami jednak mignie coś, co z pozoru niewinne, budzić mo-
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że grozę i strach, co łączy tu zwykłych sąsiadów z dopiero co skończo
ną ,wojną. Zabawna jest bezradność sołtysa Saranieckiego, który nie 

może z Niemców wydusić odpowiedzi na proste pytanie, ,,dlaczego". 
Worcell nie uczy jednak i nie chce nienawiści we wzajemnych sto

sunkach. Jedynym celem jego obserwacji jest zrozumieć, jak było mo
żliwe to, co działo się w ciągu pięciu lat wojny. Nie suponuje sobie 
przy tym prawa do wyłączności, do całościowej odpowiedzi. Wskazuje 
na to, jak wysoką ma dla Niemców wartość wojsko, zwalniające z od
powiedzi na pytanie „warum", z odRowiedzialności, jak głęboko wdarła 
się w ich życie uniformizacja, pewien automatyzm odruchów, jak kar
ność i dyscyplina prowadząc do· wielkich osiągnięć stać się mogą rów

nie niebezpieczne, gdy się sceduje prawo do rozsądzania o dobrym i złym 
na władzę, wskazuje wreszcie, jak głęboko tkwi w nich poszanowanie 
dla tej władzy i prawa. Wszystko to budzi niepokój, którego metafo
ryczną transpozycją są trzy ostatnie opowiadania: Indywiduum z ple

cakiem, _Glycine hispida, Destrukcyjne właściwości ognia. Są one po
mostem do Wieczorów pod lipą i Nocą, kiedy przychodzi świnia, gdzie 
zajmuje się W0rcell m. in. również problemem niemieckim, ale już nie 
w liter·ackiej formie. 

Nie chcąc dokładniej analizować literatury ziem zachodnich, dla 
wskazania kontekstu, w jakim pojawiają się w niej Niemcy, scharakte
ryzujemy króciutko słuchowisko Grochowiaka z wyraźnie zarysowaną 
tezą, zatytułowane W popiół płodna. Przedstawia w nim autor w czte
rech odsłonach ewolucję duchową Chłopa i jego Kobiety, którzy przy
bywszy na zachód, pokorni i pełni strachu, nie czują się gospodarzami 
ziemi, na której przyszło im żyć. Wobec Przybysza, poprzedniego właś
ciciela, postaci zresztą jednoznacznie negatywnej (jak wszyscy chyba 
Niemcy w twórczości Grochowiaka), czują się dzierżawcami, chcą, by za
chował o nich dobre wrażenie, boją się jego powrotu. Powoli budzi się 
w nich świadomość, 'Że istnieje związek między ich pozornie przyjaźnie 
nastawionym Gościem i tragiczną śmiercią rodziców, a własna, ciężka 
praca wyzwala w nich poczucie godności, przekonąnie, że teraz oni są 
prawowitymi gospodarzami. Odrzucają finansową pomoc Przybysza. 

Przybysze ci są postaciami wrogimi, choć mówią, że „przychodzę jak 
brat", i zachowują się przyjaźnie. Są uprzejmi nie tylko z bezsilności, 
chcą, by powierzonego obcym rękom gospodarstwa nie zmarnować do 
ich powrotu, o którym są głęboko przekonani. W chwili gniewu pozory 
opadają i zostaje tylko nienawiść. 

Dnia 7 X 1949 r. powstała NRD. Od początku ważnym punktem jej 
programu działania było jednoznaczne zerwanie ze wszelkimi przeja
wami faszyzmu. Jak trudne jednak były pierwsze próby nawiązania 
autentycznych kontaktów między przedstawicielami obu · społeczeństw, 
jak bardzo ciążyła na nich wielowiekowa zła tradycja niemiecko-pol
skich antagonizmów, świadczy wiersz T. Różewicza, napisany w 1949 r.: 
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Było rozdarcie nienawiść 

niechęć wzajemna i grymas 

ja wiem nie trzeba tak 

ja wiem ja wiem 

ale 

kiedy przyjaciel wyciągnie rękę 

zasłaniam głowę jak przed ciosem 

zasłaniam się przed ludzkim gestem 

zasłaniam się przed odruchem czułości 47 

Lata pięćdziesiąte to próby zbliżenia obu państw poprzez odwoływa
nie się do wspólnych doświadczeń klasy robotniczej, odnajdywanie 
punktów stycznych w historii, a także w sztuce. Uczono się nowych 
wartości kryjących się pod pojęciem „Niemiec". Towarzyszyło temu 
często zdziwienie, jak np. w wierszu A. Brauna z 1952 r. pt. Lorelei. 

W podobnej tonacji utrzymane są wiersze W. Woroszylskiego oraz 
wiersz R. Bratnego W tym samym świecie. 

Jeszcze wcześniej, tuż po wojnie, M. Jastrun w wierszu· Niemcy, 

będącym wówczas jedną z nielicznych jeszcze prób rozdzielenia pojęć 
,,Niemiec" i „faszysta", mówiąc o zbrodniach, masowych mordach i oka
leczeniu prawa ludzkiego, powołuje się równocześnie na Niemcy - oj
czyznę T. Manna i E. Thalmanna, wyrażając przekonanie, że „nadejdzie 
jeszcze czas Thalmanna". 

Nie sposób w tym kontekście pominąć opowiadania T. Borowskiego 
Muzyka w Herzenburgu, które przedstawia przemiany zachodzące 
w Niemczech pod wpływem nowych warunków. 

Pomyślny rozwój przyjaznych, dobrosąsiedzkich stosunków między 
narodami Polski i NRD uczciła „Trybuna Ludu" w 1969 r., w XX rocz
nicę powstania NRD, wierszem B. Koguta, zatytułowanym Toast. Oto 
jego fragment: 

Aż po obu stronach tej ziemi spopielałej 

stanęli komuniści 

Powiedzieli nie trzeba rzucić ziemi 

trzeba porzucić nienawiść 

Może on być ripostą na doświadczenie zapisane w przytoczonej przez 
W. Potockiego w XVII w. przypowieści: ,,póki świat światem, nie bę
dzie nigdy Niemiec Polakowi bratem". Rtpostę, która uogólnia tenden
cje, jakie zarysowały się w kształtowaniu tematu „Polska -- NRD"

w literaturze.
Wydany w 1960 r. tom opowiadań K. Brandysa zatytułowany Ro

mantyczność otwiera nowy etap dla tematu niemieckiego. Teraz -
u progu lat sześćdziesiątych - z bohaterów drugoplanowych i epizo
dycznych stają się Niemcy bohaterami głównymi wybitnych dzieł li-

47 T. R ó że w i c z, Poezja. Dramat. Proza, Wrocław 1973, s. 17-18. 

/ 
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terackich. Taki stan rzeczy tłumaczyć należy ciśnieniem konwencji wy
tworzonych w pierwszym okresie powojennym i rodzącą się potrzebą 
ich zanegowania. To, że oskarżano faszyzm nie wprost, ale poprzez 
ukazywanie skutków jego działania, również w psychice jego ofiar, 
uznano powszechnie za słuszny kierunek artystycznej eksploracji zwią
zanych z nim problemów. Również później, gdy pojawiły się nowe, 
wielkie tematy nierozdzielnie związane z Niemcami - jak ziemie za
chodnie czy powstanie i rozwój NRD - sprawa polska była istotnym 
dla pisarzy punktem odniesienia. Teraz ów punkt zmienia się. Na za
sadzie audiatur et altera pars głos zabrali esesmani (Trismus Grocho
wiaka, Wywiad z Ballmeyerem ze wspomnianego już tomu Brandysa, 
Eroica Kuśniewicza). Niemca nie obciążonego hitlerowską przeszłością 
przedstawi Kuśniewicz dopiero w 1975 r. w Trzecim królestwie. 

W Eroice, Trismusie, Wywiadzie z Ballmeyerem nie pojawiają się 
Polacy ani Polska. Sturmbannfiihrer Ottokar von Valentin to Austriak 
działający we Francji i ZSRR, z generałem SS Ballmeyerem wywiad 
przeprowadza amerykański dziennikarz Raphael Daves, Trismus wresz
cie to skomentowany wstępem dziennik młodego małżeństwa: komen
danta obozu koncentracyjnego i Dunki. 

Opowiadanie K. Brandysa jest wersją sztuki, która wystawiona 
w teatrze telewizyjnym zyskała znaczną popularność i stała się przed
miotem licznych polemik. Generał SS Ballmeyer zaskakuje na tle do
tychczasowych postaci literackich. O ile bowiem w odpowiedzi na py
tanie, ,,jak mogły zaistnieć zbrodnie faszyzmu", konstruowała nasza 
literatura demonicz,nych, apokali!ptycznych funkcjonariuszy SS, bądź 
szukała uzasadnienia w dewiacjach ich psychiki, Brandys ukazuje pew
ną prawidłowość historii. Dobro i zło, rozpatrywane poza historią, oka
zują się abstrakcją: ,,Z chwilą przyjęcia określonego punktu widzenia to, 
co pan nazywa poczuciem dobra i zła, zostaje poddane praktycznym re
gułom działania. Najstarszym przykładem tego stanu rzeczy jest woj
sko". 

Opowiadanie Brandysa podsumowując pewien rozdział w dziejach 
naszej literatury wartość swą zawdzięcza nie tylko przełamaniu sche
matu esesmana, zarejestrowanego przez K. Wykę. Wskazując bezrad
ność rozumowania ahistorycznego, indolencję „wartości uniwersalnych", 
pisarz przewartościował pojęcia fundamentalne w myśleniu tradycyj
nie wychowanego humanisty. Wskazał perspektywę, pozwalającą zrozu
mieć faszyzrn nie tylko jako kataklizm, ale również pewną ,prawidłowość 
ustrojową, zjawisko obecne przecież współcześnie w A_meryce, Azji, 
Afryce. 

Stanowisko Brandysa jest więc inne, niż przytaczane wyżej poglądy 
Maciąga czy nawe:t Nałkowskiej w Medalionach. To, że „system wydo
bywał z człowieka te pierwiastki, które kultura· eliminuje z życia spo
łecznego", nawet przy założeniu tak uproszczonej wizji postępu histo-
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rycznego jest prawdą wtórną, konsekwencją „przyjętego punktu wi
dzenia". Odpowiedzią, jak było możliwe przyjęcie takiego punktu wi
dzenia, są wydane w tym samym okresie wspomniane już utwory Kuś-
niewicza i Grochowiaka. 

Grochowiak konstruuje swoją wizję faszyzmu analizując metody, 
jakimi system totalitarny zapewniał sobie funkcjonariuszy. Przestudio

wana dokładnie przez autora - jak sam zapewnia - prawda histo
ryczna nie stała się jednak w Trismusie prawdą artystyczną. Ukazując 

od wewnątrz (poprzez narrację w formie dziennika) psychikę komen
danta ohozu koncentracyjnego autor podkreśla przede wszystkim to, 
jak głęboko wszczepiono mu pewne odruchy, śleI,1e posłuszeństwo, wia
rę w konieczność ludobójstwa, przekonanie o niższości innych ras i dzie
jowej misji Niemca, poszanowanie dla rozkazu itp. Wskazuje· to nie 
tylko tytuł powieści (trismus to coś w rodzaju szczękościsku, kurczowe 
zwarcie mięśni u wściekłych psów w trakcie gryzienia), lecz i konstruk
cja fabularna. Drobnomieszczańska świadomość bohatera zdominowana 
jest kodeksem SS. U podstaw jego miłości do żony leży przekonanie, 
że dobry Niemiec powinien mieć dużo dzieci, impulsem, który go popy
cha do decyzji o ślubie, jest nieskazitelność rasowa jego wybranej; jej 
tragiczna śmierć, choć budzi rozpacz, nie przywołuje cienia refleksji 
nad słusznością obranej drogi, nad moralnym prawem do odbierania 
życia ludziom, których jedynym przestepstwem jest rasa. I chociaż 
w książce nie została przeprowadzona wyraźna granica między tym, co 
sobie bohater uświadamia, a co przeżywa, co jest rzeczywistym moto
rem jego odruchów, postać komendanta jest nieprawdopodobna psy
chologicznie, wydµmana i sztuczna. 

Grochowiak nie potrafił w przedstawiane przez siebie racje ani 
przez chwilę uwierzyć, zbyt mocne były jego negatywne uczucia wo
bec faszyzmu· i jego ideologii. Ta niechęć, o której nie zapomina, a i nie 
daje za1pomnieć również czytelnikowi,· stała się filtrem wypaczającym 
całą wymowę powieści. 

Kuśniewicz poszedł w Eroice tropem różnych wątków kultury. Ott9

von Valentin, arystokrata, człowiek subtelny i głęboko wykształcony, 
esteta, jest esesmanem z wyboru. Dokonał go rozumiejąc, że jego feu
dalny świat degeneruje się i odchodzi - jak cała c.k. Austria - w prze-. 
szłość. Był przekonany, .że i,stotn€ dla jego klasy wartości ocalić może 
tylko nowa, brutalna. siła - ,,arystokracja mocy". Jako dziecko poznał 
upokorzenia, jakie niesie ze sobą słabość, upadek z góry społecznej dra

biny na sam jej dół. U znał za swój pogląd, że najpierw siła, potem mo
ralność, że dopiero moc daje prawo do rozstrzygania o tym, co dobre, 
a co złe. Po to, by to osiągnąć, trzeba stępić w sobie wrażliwość, od
czuwanie bólu,• ,,niemęskie" odczucia. Trzeba umieć spojrzeć w . twarz 
znajomym i nauczycielom od.Prowadzanym na śmierć, bez mdłości pa-
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trzeć, jak umierają ludzie skreśleni przez historię. Taki ideał - wspar
ty zresztą nie tylko na przyjaźni z junkrem pruskim, na Schopenhaue
rze czy Nietschem, lecz i na Goethem - okazał się jednak niemożliwy 
do zrealizowania. 

Eroica to zapis w ś,wiadomości zamkniętego w celi francuskiego wię
zienia i cierpiącego na malarię Ottokara, rozumiejącego z lekcji histo
rii tylko to, że jego świa,t przepadł, a on sam musi i powinien umrzeć. 
Kontrapun_kterri dla wspomnień Valentina są dwaj współwięźniowie,
kontrapunktem tak dobranym, żeby wskazywał, jak nieprzystające są 
miary płynące z tradycyjnej moralności. Funkcjonariusz SS ma· budzić 
większą sympatię czytelnika, jako człowiek kierujący się ideami, życie 
poświęcający dla tego, co �znał za słuszne - niż donosiciel i alfons, 
choć nie popełnili oni żadnego z czynów wystających ponad przyjęty 
u.sus.

W latach sześćdziesiątych zaznacza się w naszej literaturze próba 
uwspółcześnienia tematu niemieckiego. Pojawiają się utwory, w któ
rych miejscem akcji jest RFN, a ich bohaterami obywatele tego 
państwa. Losom społeczeństwa RFN poświęca się więcej uwagi niż bez
pośredniemu sąsiadowi zza Odry, uwaga ta jednak podyktowana jest 
raczej czujnością niż chęcią poznania. N a dzieje narodu niemieckiego 
patrzy się przede wszystkim jako na wypadkową wojny. W utworach 
tego okresu dochodzi do swoistej syntezy perspektywy obserwacji bez
pośredniej rzeczywistości z techniką retrospekcji. Zresztą podobną ten
dencję zaobserwować można również w literaturze RFN, że przypom
nimy choćby Zwierzenia klowna Bema, powieść wydaną w 1963 r. 

Pisarze polscy, szczególnie uwrażliwieni na nie rozwiązane w tym 
kraju problemy faszystowskiej przeszłości, demaskowali rzeczywistość 
zachodnich Niemiec jako „pozornie nową", wskazywali na niedoskona
łość aparatu sprawiedliwości, dość opornie i opieszale ścigającego zbrod
niarzy wojennych, demaskowali obecność resentymentów oraz miMa
rystycznych i rewizjonistycznych ,tendencji w umysłach i postawach 
obywateli. 

W. połowie lat sześćdziesiąt eh ·pojawiły się dwa utwory, których
nie sposób pominąć przy referowaniu tematu niemieckiego w naszej 
literaturze: Dancing w kwaterze Hitlera (1966) i Raport z Monachium

A. Brychta, pozycje tyleż popularne i szeroko dyskutowane, co kontro
wersyjne w swym krańcowym subiektywizmie i' niespójności._ ,,Mam
trochę inną sprawę z Niemcami niż każdy z was - pisze Brycht -
bo mogłem być Niemcem".

Raport z Monachium miał być wydobyciem na światło dzienne 
wszystkich niebezpieczeństw antypolskich, antypokojowych procesów 
remilitaryzacji i· refaszyzacji RFN. Niemcy występują tu jako bo.hater 
zbiorowy, przy czym raz po raz zderzają się dwa światy: ten odległy 
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o 25 lat i ten aktualny. Emocjonalność i pasja ciążą nad ferowanymi
wyrokami.

Pisarzem, u którego temat niemiecki pojawia się wielokrotnie, jest 
K. Filipowicz. W 1965 r: ukazuje się jegó Ogród pana Nietschke, który
to utwór stanowi ilustrację wymienionych wyżej cech literatury tego
okresu. Tytułowy bohater to starszy pan, rencista, mies2lkaniec małe
go, zachodnioniemieckiego miasteczka, wiodący spokojny, ustabilizo
wany żywot. Swój domek jednorodzinny dzieli z ukochaną córką Heddy
i wnuczką (Heddy to uosobienie często spotykanej w naszej literatu_rze
tzw. typowej Niemki: czystej, miłującej porządek, pedantycznej w gos
podarstwie). Oc:zkiem w głowie pana Nietschke jest ogród, którego pie
lęgnacji poświęca cały niemal swój wolny czas. Spokój i porządek w us
tabilizowanym życiu bohatera burzy pewnego dnia -rozmowa z dwoma
metodystami, którzy mówią o nieprzedawnionych zbrodniach i winie
narodu niemieckiego. Wywołuje to u bohatera wspomnienia: NietschKe
okazuje się byłym, dość okrutnym komendantem obozu koncentracyj
nego. Już wtedy hodował kwiaty. Zamordował więźnia, który przez
nieuwagę wszedł na g,rządkę niązcząc ją. Sugestia końcowa tego utwo
ru jest przejrzysta:, nowy porządek, ład i spokój tego społeczeństwa są
pozorne, gdyż tworzą je ludzie obciążeni winą.

Przełom lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych przynosi ponownie 
grupę utworów o tematyce niemieckiej, z których sygnalizujemy nie
które. 

S. Horak, poeta, debiutuje w 1968 r. powieścią Pustelnia, zbliżoną
tematycznie do Trismusa Grochowiaka. Horak ukazuje proces „odczło
wieczania" jednostki przez system, jej deprawacji, na przykładzie po
rucznika gestapo Augusta. Początkowo wrażliwy i myślący, z czasem, 
chcąc podołać wymogom służby, musi zmienić swe postępowanie. Na
rasta w nim posłuszeństwo, stopniowo staje się „mitlauferem". Ukaza
ne są także różne metody psychicznego nac1sku na przeciwników poli
tycznych, stosowane przez reżim hitlerowski. Postaci Augusta przeciw
stawieni są: jego narzeczona, wierząca w odrodzenie się ukochanego 
w innych, lepszych Niemczech, i pastor Joachim, autor wierszy skiero
wanych przeciwko hitleryzmowi,. za co zostaje zamordowany. Podobny 
problem i postać przedstawił K. Kummer w Klatce, opowiadaniu z to
mu Namiętności, wydanego w 1972 r. 

Akcja opowiada1I1ia J. Gałuszki Niewinni (1971) rozgrywa się współ
cześnie, lecz nad· losami pary zakochanych fatalnie ciąży przeszłość. 
Miłość do Niemki stoi w sprzeczności z przekonaniem bohatera, Leona 
Koby, o winie każdego Niemca. Nie zmieni tego ,przekonania · nawet · 
wspólna praca nad filmem dokumentalnym o wydarzeniach ostatniej 
wojny. 

W opowiadaniu K. Filipowicza Nasz blockfuhrer Hans Muffke ze 
zbioru Co jest w człowieku (1971) tytułowy bohater to postać nieczęsta 
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w naszej literaturze: nie jest mordercą, traktuje więźniów dobrze, swyin 
poczuciem humoru wzbudza w nich wiarę w przyszłość. 

Bezprecedensowa w naszej literaturze postać Niemca nie obciążo
nego hitlerowską ,przeszłością pojawia się · w połowie lat siedemdziesią
tych w powieści A. Kuśniewicza Trzecie królestwo. Narracja prowadzo
na jest w pierwszej osobie, tłem utworu są młodzieżowe ruchy kontesta
cyjne końca lat sześćdziesiątych w RFN. Główny bohater to jedno z ty
sięcy wcieleń Petersa z Niemców Kruczkowskiego. Syn berlińskiego 
przedmieścia, były szeregowy komunista, a następnie więzień obozów 
koncentracyjnych, ma lat 57, jest - jako wzięty adwokat, obrońca 
m. in. byłych zbrodniarzy hitlerowskich - doskonale sytuowany ma
terialnie. Sam mówi o sobie, że jest człowiekiem, którego zagarnął boom
gospodarczy. Jego syn, dwudziestoletni Ernest, jest jednym z owych
zbuntowanych „aniołów kontestacji", członkiem kom�ny, ,wobec której
pan mecenas żywi dość nieokreślone uczucia: od zniechęcenia, pobła
żania, do sympatii, a chwilami· wręcz dumy. Dostrzega bowiem paralele
·między buntem syna a swoją własną młodością, widzi w nim niejako
przedłużenie własnej linii życia. Sobie zaś przyznaje prawo do zasłu
żonego odpoczynku od polityki. ,,U tego człowieka więcej obsesji niż
przemyśleń - jego wyobrafoię rezregulo�ał wiek i oportunizm, krąży
ona wokół niezaspokojonej erotyki i głodu wrażeń ... Jego tolerancja jest
tolerancją tmpotenta, a nie mędrca, za jakiego rad by uchodzić" 48

. Tak
czy inaczej powstała wreszcie pierwsza prawdopodobna myślowo i :psy
chologicznie postać obywatela RFN. Co prawda, i tu, jak w większości
podróży naszych pisarzy nad Ren, nie udało się U1T1iknąć podróży we
hikułem czasu, a1e ważne, że nie ma ona charakteru jednokierunko
wego.

Bohater literacki będący przedmiotem naszych rozważań został w roz
woju polskiej literatury po 1945 r. związany nieodwołalnie z kilkoma 
tematami, wokół których oscyluje wielka liczba utworów literackich. 
Taki stan rzeczy tłumaczyć należy ciśnieniem doświadczenia historycz
nego, co ,prowadzi do drugiego wniosku, że zarówno liczba i usytuowa
nie na rynku czytelniczym, w których występują bahaterowie narodo
wości niemieckiej, jak i związki między ewolucją tego bohatera a hi
storią współczesną, bardziej bezpośrednie i więcej znaczące, każą sto
sować trochę inne metody badawcze i_ rozszerzyć pole zainteresowań
poza tradycje uznawane przez historyków literatury. 

Uznając za generalnie słuszne twierdzenie W. Szewczyka, że lite
ratura związana z Niemcami ewoluo,wała od satyry poprzez rejesh'ację 
faktów do pytań o polityczny i moralny status faszyzmu, chcemy tę 
iezę rozszerzyć o następujące spostrze±enia: 

4B A. Krze miński, rec. w ,,Polityce", nr 41, '197·5.
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przynajmniej dwie pier,wsze tendencje istniały obok siebie, a o cha
rakterze utwom decydował temat (np. satyra lat okupacji i he
roizmu Września; nawet w Zakazanych piosenkach utwór Dnia 

pierwszego września nie ma charakteru satyrycznego) i to, wy
rażeniu jakiej idei miał służyć; 
była to również ewolucja - jeżeli chodzi o bohatera - od posta.:. 
ci drugoplanowych do postaci centralnych, tak jak z biegiem 
czasu temat niemiecki emancypował się z tematu „faszyzm", a ten 
z problemów „sprawy polskiej" w czasie II wojny światowej: 
taki dystans czasowy jest zupełnie zrozumiały na tle doświad
czeń historycznych; 
była to wreszcie ewolucja rozumienia faszyzmu: od ukazainia jed
nostkowego, zaskakującego w swej potworności zjawiska, do ana
lizy prawidłowości, jakie się nil nie składają lub jakie umożliwiają 
jego zaistnienie, choć powinien budzić pewne refleksje fakt, że nie 
ma - przynajmniej według naszej znajomości przedmi9tu - we 
współczesnej literaturze polskiej znaczących utworów o faszyzmie 
niemieckim; 

- W. Szewczyk zamknął �we ro�ważania na 1966 r.; po upływie ko
lejnego dziesięciolecia podkreślić należy konsekwencję w konty
nuowaniu zarysowanych wcześniej wątków tematu niemieckiego.
Można mówić o wykształceniu się pewnych konwencji, kształtu
jących na równi z wydarzeniami politycmymi linię jego ewolucji
i przełamywaITTych w niewielu. utworach. Niejednokrotnie emocje
górują nad chęcią poznania, którą Maciąg postulował jako· funkcję
nadrzędną tych utworów. Trochę odmienna sytuacja ukształto
wała się w dramacie, który w naszych rozważaniach został po
minięty. Pojawiły się tu - często w nierealistycznym kontekś
cie - różne motywy z historii kultmy niemieckiej, widzianej
w pierwszym rzędzie w kategoriach estetycznych.

Okazała liczba utworów o tematyce niemieckiej nie świadczy jednak 
o wszechstronności problematyki, ·o wieloaspektowości analizy, chociaż
wielu z nich nie można odmówić wybitnych wartości poznawczych. Są
one jednakże obecne wśród dużej liczby dzieł ukazującycI: problem sza
blonowo, schematycznie - jeśli porówna się je z faktami historyczny
mi - zdominowanymi emocjami. Zajmujemy- tu świadomie wartoś

ciujące stanowisko, uważamy bowiem, że utwory literackie, traktujące
o sprawach polsko-niemieckich, należy oceniać w pierwszym rzędzie
z uwagi na ich aspekt poznawczy, ich „realizm", historyczną prawdzi
wość czy prawdopodobieństwo, a dopiero w dalszej kolejności według
kategorii estetycznych.
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DAS BILD DES POLEN IN DDR- UND BOR-LITERATUR UND 

DAS BILD DES DEUTSCHEN IN DER POLNISCHEN 

GEGENWARTSLITERATUR NACH 1945. 

VERSUCH EINER TYPOLOGIE 

Der Text Das Bild des Polen in der DDR- und BRD-Literatur und das Bild

des Deutschen in der polnischen Gegenwartsliteratur nach 1945. Versuch einer 

Typologie ist eigentlich die erste umfassende Bestandaufnahme dieses Themas 
sowohl in Polen als auch im Ausland. Obwohl die literarischen deutsch-polnischen 
Wechse�beziehungen in zahlreichen Veroffentlichungen ihren Ausdruck gefunden 
haben, wartet dieser Teilaspekt des gesamten Themenkomplexes noch auf eine 
synthetische Bearbeitung. Wir vertreten namlich die Meinung, dass die Spezifik 
dieser Problematik (die Bestimmung der Konstruktionsgrundlage der literarischen 
Figuren durch ausserliterarische dh. geschichtliche, psychologische und soziolo
gische Faktoren) eine bedeutend breiter angelegte Untersuchung bedurfen vermag. 
Unser Te;_t sollte eher die ersten Festlegungen und Richtlinien fur die weiteren 
Ermittlungen liefern. 

Er besteht aus zwei souveran nebenei'nander stehenden Teilen, wobei noch im 
ersten die beiden deutschen Gegenwartsliteraturen einzeln in Betracht gezogen 
werden. Bemerkenswert bleibt auch die Tatsache, dass das Bild des Polen er
gentlich a1s Bild von Polen registriert wird, dabei in bezug auf die Gestalt des 
Deutschen in der polnischen zeitgenossischen Literatur die typologische Kategorie 
schon konsequenter angewendet wird. 

Selbstverstandlich waren wir gezwungen eine strenge Auswahl zu treffen und 
demzufolge Massenliteratur, Publizistik, Memoiren und historische Romane aus
ser Acht zu la.ssen. Bewusst wurde auch das polnische Gegenwartsdran:ia nicht 
berucksichtigt, das als Spezialgebiet einer gesonderten Publikation vorgesehen 
wird. 

Untersucht werden dagegen lyrische und epische. Werke, die ihrerzeit von 
der Kritik mit Beifall aufgenommen worden sind und ein hohes ki.instlerische� 
Niveau aufweisen. Doch als prima.res Wertungskriterium diente uns ihre Erkennt
niskraft, die schon seinerzeit W. Maciąg als ihre ubei.geordnete Funktion postu
lierte. Ausserdem interessierten uns fast nur diejenigen Werke, in denen die 
Deutschen bzw. Polen als Hauptfiguren auftreten. 

Es ware noch zu bemerken, dass dieser Text aus technischen und von den 
Autor:en unabhangigen Angelegenheiten im Druck erheblich gekurzt erscheinen 
musste. 

/ 




