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Abstrakt: Mieczys�aw D�browski, WOKÓ� STEREOTYPÓW POLSKO�CI I NIEMIECKO�CI. 
RUDNICKI I ZA�USKI. „PORÓWNANIA” 6, 2009, Vol. VI, ss. 211–224, ISSN 1733-165X. Tekst 
podejmuje zagadnienie dekonstrukcji paradygmatycznych wersji „skolonizowanego Polaka”  
i „niedobrego Niemca”, który zosta� utrwalony w polskiej literaturze i dyskursie spo�ecznym, 
zw�aszcza w okresie zaborów i II wojny �wiatowej. Oznacza�o to przede wszystkim ukszta�to-
wanie „twardego” modelu patriotyzmu polskiego, który zaczyna si	 za�amywa� w momencie 
emigracji „solidarno�ciowej”. Rudnicki i Za�uski s� pisarzami, którzy znale
li si	 w Niemczech 
wraz z t� fal�, a ich teksty podejmuj� dyskusj	 zarówno z paradygmatem niemiecko�ci, jak  
i polsko�ci w ich tradycyjnych wersjach próbuj�c znale
� p�aszczyzny (dyskurs apatriotyczny, 
j	zyk, egzystencja), które os�abiaj� trudne do�wiadczenia historyczne. 

Abstract: Mieczys�aw D�browski, DECONSTRUCTION OF POLISHNESS AND GERMANESS. 
RUDNICKI AND ZA�USKI. „PORÓWNANIA” 6, 2009, Vol. VI, pp. 211–224, ISSN 1733-165X. 
The text takes up an issue of deconstruction of paradigmatic versions of “colonized Pole” and 
„bad German”, which has been established in Polish literature and social discourse, especially 
during the period of the Partitions of Poland and the Second World War. It meant the develop-
ment of the „hard” model of Polish patriotism, which started to collapse during the period of the 
„Solidarity” emigration. Rudnicki and Za�uski are writers, who found themselves in German 
together with this influx. Their texts take up the discussion with the paradigms of both Germa-
ness and Polishness in their traditional versions, trying to find levels (apatriotic discourse, lan-
guage, existence), which could weaken difficult historical experiences. 
________________ 

1 Correspondence Address: e-mail: mieczyslaw.dabrowski@uw.edu.pl 
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1. Zr�by paradygmatu 

Zarysujmy ramy zagadnienia: aby je z sensem rozpatrywa�, trzeba przywo�a� kilka 
poj	�, bez których taka analiza b	dzie zawieszona w pró�ni. 

Po pierwsze zatem, musi pojawi� si	 poj	cie patriotyzmu. Polski patriotyzm zosta� 
ukszta�towany najsilniej w okresie romantyzmu i w do�� dramatycznych okoliczno-
�ciach historycznych, ta w�a�nie jego wersja odcisn	�a swoje pi	tno na kolejnych poko-
leniach, chyba a� do pokolenia „Solidarno�ci” – i na nim si	 sko�czy�a. Model ten do 
tej pory uwa�any by� za niezbywalny warunek dobrej literatury, inteligenckiego etosu  
i obywatelskiego dzia�ania. Ojczyzna (�ac. patria) w s�owniku romantyków i pokole� 
nast	pnych kojarzona by�a z poj	ciem matki, po�wi	cenia, tyrteizmu, walki i by�y one 
wyznacznikami paradygmatycznymi dla postawy obywatelskiej i literatury polskiej 
nie tylko do II wojny �wiatowej, ale odzywa�y si	 przy okazji kolejnych zrywów oby-
watelskich: w 1956 roku, w czasie stanu wojennego, w okresie „jesieni ludów”, czyli 
ostatniego prze�omu politycznego. Jerzy Szacki ze stanowiska socjologa uznaje roman-
tyzm – ze wszystkimi jego konsekwencjami, a przede wszystkim wysok� pozycj� poj	cia 
patriotyzm – za polsk� tradycj	 kluczow�, czyli tak�, która wyznacza w�a�ciwy gest 
egzystencjalny i literacki i od której trudno si	 wyzwoli�2. Tradycja ta, traktowana alega-
cyjnie lub polemicznie, obecna jest stale w dzie�ach pisarzy polskich i mo�e dopiero 
ostatnie dekady pokazuj� jej inne oblicze. Wcze�niejsze próby wyzwolenia si	 spod tego 
narodowego legatu nie by�y udane, je�li nawet nie przywo�ywa�y go jako systemu pre-
skrypcji, to jako okre�lony j	zyk, jako figury retoryczne. Tak dzia�o si	 na przyk�ad  
w s�ynnych wyst�pieniach skamandrytów na pocz�tku niepodleg�o�ci: Antoni S�onimski 
w Czarnej wio�nie, Jan Lecho� w Karmazynowym poemacie, pó
niej Iwaszkiewicz w wier-
szu Do Paw�a Valery itp. pos�uguj� si	 nim ch	tnie i zr	cznie. Najdalej pójdzie w tym 
kierunku Gombrowicz, którego Trans-Atlantyk odczytany zosta� jako anty-Pan Tadeusz3, 
wzorzec romantycznego po�wi	cenia wyszydzony zostanie w obrazie Polaków-
emigrantów „zadaj�cych sobie ostrogi”, aby osi�gn�� stan „przeanielenia”, który sprawi 
odwrócenie historycznych plag od um	czonej ojczyzny, model oddania si	 ojczy
nie 
po��czony zosta� z systemem patriarchalnym ( w którym ojciec mo�e ofiarowywa� 
�ycie syna, aby oczy�ci� imi	 rodu – przyk�ad Ignaca i jego ojca, „pana Tomasza”),  
a pose� (dzi�: ambasador) odprawia nieustanny rytua� narodowy w mowie, ge�cie  
i obyczaju. W Jeziorze Bode�skim Dygat wykorzysta romantyczny kostium, aby we� 
udrapowa� swojego wojennego bohatera, ten odnajdzie si	 w nim znakomicie, wyko-
rzysta wszystkie jego walory, by na koniec zdemaskowa� jego teatralno��. Wed�ug 
Stanis�awa Dygata �wiadomo�� polska tkwi wci�� uwi	ziona w romantycznej kostiu-
mologii. Równie� jego pó
niejsze ksi��ki (Podró�, Disneyland, Dworzec w Monachium) 
________________ 

2 J. Szacki, Tradycja. Przegl�d problematyki, zw�aszcza cz	�� II pt. Trzy poj�cia „tradycji”: transmisja – 
dziedzictwo – tradycja. Warszawa 1971, s. 93–193. 

3 S. Chwin, ‘Trans–Atlantyk’ wobec ‘Pana Tadeusza’. „Pami	tnik Literacki” 1975, z. 4. 
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wykorzystuj� ten motyw. Marta Piwi�ska dostrzeg�a te nawi�zania w teatrze i dramacie 
powojennym; jej ksi��ka Legenda romantyczna i szydercy wskazywa�a na to, i� dramaty 
Tadeusza Ró�ewicza, S�awomira Mro�ka, Witolda Gombrowicza, a tak�e napisane  
w mi	dzywojniu, ale odkryte dopiero i przyswojone publiczno�ci w latach 60. dramaty 
Witkacego, �e wszystkie one nawi�zuj� do tradycji romantycznej na zasadzie à rebours. 
Bohater Ró�ewicza jest antybohaterem (Kartoteka), w Spaghetti i miecz atakuje si	 i wy-
szydza wprost polsk� sentymentaln� tradycj	 romantyczn�, to samo robi Mro�ek odbr�-
zowiaj�c figury swoich bohaterów (Indyk, M�cze�sto Piotra Oheya, w opowiadaniu Moniza 
Clavier bohater, przy deficycie racjonalnych i intelektualnych argumentów, wskazuje na 
braki w uz	bieniu jako rzekomy znak martyrologii). Gombrowicz odbiera polskiemu 
romantyzmowi charyzm	 przez to, i� apoteozuje cia�o (romantyzm jest królestwem du-
cha) i cielesno�� (Albertynka z Operetki), odbiera warto�� historii i seksualizuje j� (hrabia 
Szarm vs baron Firulet ). W Trans-Atlantyku Gombrowicz podj�� temat emigracji, sprawy 
narodowej, patriotyzmu, stereotypu i stylu narodowego rozwijaj�c go zupe�nie inaczej 
ni� Mickiewicz, akcentuj�c przede wszystkim zobowi�zania jednostki wobec siebie, a nie 
narodu czy/i pa�stwa, wskazuj�c na warto�ci s�abe, a nie mocne, podwa�aj�c regu�y 
polskiego honoru (Pan Tomasz i jego syn vs homoseksualista Gonzalo), ujawnia pustk	 
narodowych gestów (polowanie, pojedynek, „zadawanie ostrogi”). 

Trzeba jednak zauwa�y� rzecz znamienn�: powodzenie tych tekstów, ich �ywy 
odbiór czytelniczy czy teatralny oznacza�, i� ca�e spo�ecze�stwo, i odbiorcy, i pisarze, 
uwi	z�o w tym paradygmacie, w identycznym, esencjalistycznym systemie pojmowa-
nia patriotyzmu. Inaczej nie by�oby takiego odzewu. Innym rodzajem rewizji, poprzez 
mówienie gorzkich prawd wprost, bez ironicznej gry (jak u Mro�ka), ani romantyczno-
fatalistycznego sztafa�u (Ernest Bryll, Rzecz listopadowa) wida� by�o u Tadeusza Ró�e-
wicza w jego pó
nej sztuce Do piachu, która w �rodowiskach kombatanckich by�a bar-
dzo 
le przyj	ta. Tak jakby mowa ironiczna by�a mniej (do)no�na, mniej wyra
na, 
mniej – w rezultacie – gro
na, bo zarówno jego wcze�niejsze dramaty, jak i teksty 
Mro�ka przyjmowano przecie� dobrze. 

Obraz polsko�ci, jaki wy�ania si	 z tych rozpozna�, da si	 opisa� przez poj	cia ta-
kie jak: patriarchalizm, martyrologia, mesjanizm, ci��enie, zobowi�zanie, uwi	zienie, 
legat, konieczno��, partycypacja itp. 

Po drugie, chodzi o poj	cie/stereotyp „niedobrego Niemca”, które by�o obecne 
w�a�ciwie od czasów piastowskich, ale w sposób szczególny zaznaczy�o si	, wesz�o do 
literatury i zacz	�o kszta�towa� polsk� �wiadomo�� narodow� za spraw� udzia�u Prus 
w podziale Polski w XVIII wieku, roli Bismarcka, potem Hakaty, czyli konsekwentne-
go programu dzia�a� germanizacyjnych w zaborze pruskim w wieku XIX a� do odzy-
skania nieodleg�o�ci w 1918 roku. Druga wojna �wiatowa oczywi�cie utrwali�a ten 
obraz, tak�e i dlatego, �e szko�a i propaganda PRL traktowa�y Holocaust jako zbrodni	 
na narodzie polskim, a nie �ydowskim i w ten sposób wzmaga�y negatywne emocje 
narodowo-pa�stwowe. Poj	cia kata i ofiary, pana i niewolnika, kolonizacyjnych par 
poj	ciowych: centrum – peryferie, lepsze – gorsze, w�asne – narzucone, dojrza�o�� – 
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niedojrza�o�� itp. funkcjonuj� w my�leniu obu nacji do dzisiaj, wykorzystuje je tak�e – 
graj�c nimi bardzo rozmy�lnie – Janusz Rudnicki. 

Z kategori� romantyzmu wi��e si	 bardzo �ci�le tradycja polskiej inteligencji (i to 
jest owo trzecie istotne poj	cie). Ukszta�towana w czasach zaborów (1795–1918), 
wzi	�a na siebie ci	�ar podtrzymywania i kultywowania �wiadomo�ci narodowej, 
wskazywania dróg wyj�cia z politycznego i spo�ecznego impasu, kszta�towa�a mode-
le zachowa�, odniesie� do tradycji obyczajowej, historii. W swojej pracy u�ywa�a 
s�owa, pisanego i mówionego, a w warunkach nieistnienia pa�stwa przej	�a zadania 
instytucji pa�stwowych, troszczy�a si	 o zachowanie „ducha narodowego”. Do jej 
podstawowego s�ownika nale�� poj	cia takie, jak: Bóg, honor, ojczyzna, patriotyzm, 
walka, po�wi	cenie, praca dla dobra ogó�u, piel	gnowanie warto�ci wy�szych, od-
ró�nianie sacrum od profanum z wyra
nym dowarto�ciowaniem pierwszej kategorii, 
zdolno�� do ofiary na rzecz spo�ecze�stwa (narodu), uczciwo��, odsuwanie na bok 
spraw prywatnych etc. Zadanie, które d
wiga�a na swoich barkach inteligencja pol-
ska przez d�ugie lata, by�o zaiste wielkie, pisarze za� szczególnie uwa�ani byli za 
niepodwa�alne autorytety i „sumienie narodu”, ale literatura nierzadko zamienia�a 
si	 w nieco lepsz� publicystyk	 (tzw. literatura tendencyjna z okresu pozytywizmu, 
literatura socrealizmu itp.). Przeciwko takiemu jej widzeniu próbowano protestowa� 
po 1918 roku uwa�aj�c, i� w wolnym pa�stwie literatura powinna skupi� si	 na w�a-
snych, autotelicznych celach, a nie zobowi�zaniach narodowych i politycznych 
(mówi� o tym Stefan eromski w odczycie Literatura a �ycie polskie, pisali Karol Irzy-
kowski w Walce o tre��, Jan N. Miller w Zaraza w Grenadzie..., Tadeusz Boy–ele�ski 
w Br�zownikach, Stanis�aw Baczy�ski w Losach romansu, Witold Gombrowicz w Fer-
dydurke itd.), jednak te g�osy nie odnosi�y wielkiego skutku. Praca pisarzy, umocnio-
nych po wojnie przez stalinowskie has�o „in�ynierów dusz”, bodaj a� do 1989 roku 
traktowana by�a jako niezwykle wa�na, a rola inteligencji twórczej, prasy kultural-
nej, teatru itp. by�a wci�� bardzo wysoka (powodem studenckiego „marca 1968”  
i jego antysemickich konsekwencji by�o zdj	cie Dziadów ze sceny Teatru Narodowe-
go w re�yserii Kazimierza Dejmka). 

S�dz	, �e dopiero procesy polityczne po 1989 roku wywar�y g�	bokie zmiany  
w my�leniu spo�ecznym i w systemie warto�ciowania. W tych latach mamy w Polsce 
do czynienia z ukszta�towan� w pe�ni kultur� masow� (popularn�), która jest 
rezultatem wprowadzenia zasad wolnego rynku do wszystkich dziedzin �ycia. Mo�na 
odnie�� wra�enie, i� rola inteligencji w tych warunkach bardzo zmala�a, a ona sama, 
pozbawiona okre�lonych przywilejów materialnych i formalnie okre�lonej pozycji 
spo�ecznej, sta�a si	 niepewna swojego miejsca. Mamy do czynienia z g�	bok�, 
strukturaln� przemian� spo�ecze�stwa polskiego w tym zakresie. 

Te trzy kategorie – romantyczny model patriotyzmu, stereotyp „z�ego Niemca”  
i inteligenta-spo�ecznika – bardzo intensywnie wp�ywa�y przez ca�e wieki na 
kszta�towanie si	 polskiego dyskursu publicznego, tak�e w tej cz	�ci, która dotyczy�a 
s�siedztwa niemieckiego. 



Mieczys�aw D�browski, Wokó� stereotypów polsko�ci i niemiecko�ci. Rudnicki i Za�uski 

215 

2. Rewizja paradygmatu 

Co� zaczyna si	 zmienia� po zniesieniu stanu wojennego i w okolicach „aksamitnej 
rewolucji”: wyjazdy za granic	 nie s� ju� jednoznacznie pot	piane, w emigracyjnym 
exodusie uczestników ruchu „Solidarno�ci” dostrzegano nie tylko dramat polityczne-
go wygna�ca, ale i nieoczekiwany u�miech losu, który sprawia�, �e mo�na si	 by�o 
dobrze „urz�dzi�” na Zachodzie za pieni�dze tamtejszych podatników i sponsorów 
odcinaj�c zarazem w kraju kupony od bycia „wygna�cem”. By�o to zupe�nie inne ro-
zumienie emigracji ni� wojennej na przyk�ad czy – tym bardziej – tej po 1968 roku,  
a czas je dziel�cy to (w drugim przypadku) zaledwie kilkana�cie lat. Charakterystycz-
na jest reakcja na powie�� Aleksandra �cibora–Rylskiego Pier�cionek z ko�skiego w�osia 
(1991) z nader polskim i patriotycznym akcentem wywo�enia na Wschód (romantycz-
ny motyw „zes�ania na Sybir”) w bydl	cych wagonach, padaniem na kolana i wspól-
nym �piewaniem Bogurodzicy. By�a ona raczej ch�odna i mimo du�ej akcji promocyjnej 
nie osadzi�a ani tekstu powie�ci, ani filmu Andrzeja Wajdy zrobionego na jej podsta-
wie w zbiorowej pami	ci (podobny los spotka� film Przedwio�nie wed�ug powie�ci 
S. eromskiego). Równie szybko wywietrza�y ze spo�ecznej pami	ci bojowe teksty 
pisane w stanie wojennym (Tomasza Jastruna, Jana Polkowskiego, Marka Nowakow-
skiego i wielu innych) – w kilka lat po wydarzeniach stanu wojennego (grudzie� 1981), 
nawet nie po up�ywie dekady, ma�o kto o nich pami	ta�, wracaj� do nich chyba tylko 
zainteresowani problemem historycy idei czy literatury. 

Trzeba te� wskaza� na dzia�anie niemal w tym kontek�cie „dywersyjne”, jakiego 
dopu�ci�a si	 wielka or	downiczka idei polsko�ci romantycznej (a wi	c i swoi�cie ro-
zumianego patriotyzmu): mowa o Marii Janion i jej ksi��ce Projekt krytyki fantazmatycz-
nej4. We wst	pie do niej (Wolny rynek marze�) autorka pisze, i� w zmienionych warun-
kach politycznych, w obliczu odzyskanej prawdziwej wolno�ci, trzeba odej�� od 
podstawowego wymiaru polskiego romantyzmu i w ogóle literatury polskiej – wymia-
ru mesjanicznego mianowicie, tyrtejskiego, narodowego i zaj�� si	 tym, czego w naszej 
literaturze brakowa�o i brakuje, to jest wymiarem fantazmatycznym, psychologicz-
nym, ten za� jest uniwersalistyczny, a nie „narodowy”. Po czym w zasadniczym, d�u-
gim teoretycznym tek�cie rozwa�a poj	cie fantazmatu i fantazmatyczno�ci wskazuj�c 
m.in. na Zygmunta Freuda i pokazuj�c puste miejsca w literaturze polskiej, które trze-
ba wype�ni� tekstami zrodzonymi z refleksji, z rozpoznawania w�asnej i cudzej du-
chowo�ci, idiosynkrazji, kreacji, �wiatów mo�liwych, których nie potrafili�my jako� 
tworzy� sp	tani nieustaj�cym mówieniem o „polskim losie”. Reakcja na t	 propozycj	 
te� by�a znamienna: krytyka zarzuca�a badaczce, �e zbyt wcze�nie og�asza t	 zmian	  
i zbyt radykalne proponuje zerwanie5. 
________________ 

4 M. Janion, Projekt krytyki fantazmatycznej. Szkice o egzystencjach ludzi i duchów. Warszawa 1991. 
5 Jej przebieg relacjonuje P. Czapli�ski w tek�cie Opowie�� o potrójnym wybuchu, W: Powrót centrali. 

Literatura w nowej rzeczywisto�ci. Kraków 2007, s. 5–16. 
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W nowszej literaturze mo�na wskaza� liczne teksty, w których kategorie patrioty-
zmu, ojczyzny, dumy narodowej itp. s� nieobecne lub lekcewa�one, traktowane jako 
prowincjonalno�� czy te� takie, gdzie �cieraj� si	 z podobnymi sobie kategoriami  
obcymi. Je�li tamte, romantyczno-pozytywistyczne zachowania i wyobra�enia mo�na 
by okre�li� jako mocne, to te z pewno�ci� trzeba nazwa� s�abymi, tam s� one dominu-
j�ce, tu – zaledwie wspó�istniej�. To dosy� radykalna zmiana. W tekstach „nowych 
roczników” (pisarze urodzeni w latach 60. i 70.)6 kategorie patriotyczne podlegaj�  
dyskursywizacji, nie s� ju� poj	ciowym tabu, nie maj� si�y warto�ci absolutnych  
i idealnych. Poddaje si	 je dyskusji, t�umaczy, relatywizuje, demaskuje, oskar�a – 
wszystko to oczywi�cie na poziomie metaj	zyka. Charakter opowiadanych wydarze� 
nie nosi cech wspólnotowych, lecz raczej indywidualne. Je�eli b	dziemy pami	ta�, �e 
jeszcze tak niedawno, bo w czasie kszta�towania si	 ruchu „Solidarno�ci” i stanu wo-
jennego, nasze zachowania spo�eczne, jak i literatura z tego wynikaj�ca, nosi�y wybitne 
cechy wspólnotowe w�a�nie, to ta zmiana jest uderzaj�ca, a i – chyba – znacz�ca.  
My�lenie wspólnotowe zanika, to�samo�� identyfikowana z przynale�no�ci� narodo-
w� przestaje mie� jakie� nadzwyczajne znaczenie, z warto�ci naczelnej i mocnej, tak 
silnie ugruntowanej w literaturze romantycznej i jej przed�u�eniach (Henryk Sienkie-
wicz, Eliza Orzeszkowa, S. eromski, Maria D�browska, Stanis�aw Brzozowski, W�a-
dys�aw Broniewski, Andrzej Strug, Juliusz Kaden–Bandrowski, Krzysztof Kamil Ba-
czy�ski itd.) staje si	 warto�ci� s�ab�, jedn� z wielu, niekonstytutywn� dla zachowa� 
bohaterów. 

T	 ostatni� uwag	 wi�za� mo�na z tekstami, które w bardzo silny sposób ujawnia-
j� emigracyjny status podmiotu, gdzie w�a�nie emigracyjno�� narzuca podmiotowi 
my�lenie kategoriami polsko�ci nawet wtedy, gdy nie ma na to ochoty. Bowiem w jego 
stosunkach z innymi (obcymi) na emigracyjnym polu pojawiaj� si	 polskie stereotypy 
narodowe wobec których musi zaj�� stanowisko. W powie�ci Zbigniewa Kruszy�skie-
go Schwedenkräuter (1995) ta refleksyjno�� przenosi si	 na poziom j	zyka, a dok�adniej: 
sk�adni, leksyki, intonacji. Emigrant, pozostaj�cy prawdopodobnie w Szwecji, tropi 
odmienno�ci obyczajowe, które – wed�ug niego – najlepiej oddaje swoisto�� j	zyko-
wych formu�. W ten sposób Kruszy�ski naocznie potwierdza powszechne dzi� prze-
�wiadczenie, i� istniejemy w j	zyku, �e „Granice mego j	zyka oznaczaj� granice mego 
�wiata” (Ludwik Wittgenstein), �e to on, jego klimat, formu�y wyra�aj� w istocie ludz-
k� odmienno��. Manuela Gretkowska w My zdies’ emigranty (1991) opowiada o polskiej 
studentce (elementy autobiograficzne s� tu nader czytelne), która studiuje w Pary�u,  
a jej zwi�zki z Polsk� s� przedmiotem nieustannej krytycznej refleksji. Podobnie  
u Izabeli Filipiak, gdy pisze o swoim do�wiadczeniu nowojorskim (	mier� i spirala, 
1992, Niebieska mena�eria, 1997), gdzie unika�a przyznawania si	 do tego, �e jest Polk�, 
________________ 

6 U�ywam stylistyki wprowadzonej do powszechnego obiegu przez krytyków tego pokolenia, 
por. P. Dunin-W�sowicz, K. Varga (red.), Parnas bis. S�ownik literatury polskiej urodzonej po 1960 roku. 
Warszawa 1998 oraz P. Marecki, I. Stokfiszewski, M. Witkowski (red.), Tekstylia. O „rocznikach siedem-
dziesi�tych”. Kraków 2002. Por. tak�e: P. Marecki (red.), Tekstylia bis. S�ownik m�odej polskiej kultury. 
Kraków 2006. 
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aby nie wywo�ywa� stereotypowego odzewu „Walesa, Solidarnosz”, gdy� ta identyfi-
kacja mocno j� uwiera�a. 

W takim polemicznym i krytycznym duchu pisz� o Polsce m�odzi autorzy, którzy 
�yj� i pracuj� w kraju (Dorota Mas�owska, Daniel Odija, S�awomir �uczak, Waldemar 
Kuczok, Micha� Witkowski i inni). Charakterystyczne jest to, �e powróci�o (powraca?) 
znane z czasów PRL rozró�nienie na „my” i „oni”, czyli najogólniej na obywateli  
i w�adz	. Przez krótki czas podzia� ten wydawa� si	 zatarty (w�adza by�a tak�e „na-
sza”), ale jest znowu czytelny dla pokolenia pisarzy z roczników lat 70., którzy nie 
mogli zna� politycznych realiów PRL-u. 

3. To�samo�� emigranta. Destrukcja mitu Polaka 

Najsilniej zjawisko zderzania si	 stereotypów wida� u Janusza Rudnickiego, który 
mieszka od 1983 roku w Niemczech (tomy Mo�na �y�, 1992; Cholerny �wiat, 1994; Tam  
i z powrotem po t�czy, 1997; wybór pt. M�ka kartoflana, 2000; Mój Wehrmacht, 2004). Tak�e 
w twórczo�ci Krzysztofa Marii Za�uskiego (Tryptyk bode�ski, 1996; Szpital Polonia, 1999), 
który wyjecha� z kraju w roku 1987, najpierw do Anglii, potem osiedli� si	 w Niem-
czech, od 2004 roku mieszka w Sopocie. W mniejszym stopniu, u Nataszy Goerke  
(47 na odlew, 2002), która opu�ci�a Polsk	 w po�owie lat osiemdziesi�tych i Wojciecha 
Stamma (pseudonim Lopez Mauzere, od 1989 roku w Niemczech)7. Pisarstwo Rudnic-
kiego i Za�uskiego jest silnie biograficzne, go�ym okiem wida�, �e teksty literackie 
czerpi� z do�wiadcze� osobistych, utwory Goerke wykazuj� znacznie mniej takich 
nawi�za� i ich interpretacja musi by� raczej estetyczna (j	zykowa) ni� ideologiczna 
(holistyczna). Nie znaczy to, �e pisarstwo Rudnickiego czy Za�uskiego nie da si	 anali-
zowa� w ten sposób, bo owszem, zw�aszcza ich dojrzalsze teksty ( w przypadku Za�u-
skiego – chyba tak�e zapowiadana powie�� Wyp�dzeni do raju) wykazuj� wiele cech 
utworów stricte artystycznych, mnie jednak w tym opisie – najzupe�niej �wiadomie – 
interesowa� b	dzie ich antropologia i ideologia. 

Pytanie o to�samo�� jest jednym z najwa�niejszych pyta�, które pojawiaj� si	 w li-
teraturze emigracyjnej. Zreszt� nie tylko polskiej. Je�li si	 we
mie pod uwag	 na przy-
k�ad Szata�skie wersety Salmana Rushdiego czy Bia�e z�by Zadi Smith, to wsz	dzie tam 
na plan pierwszy wysuwa si	 to podstawowe zagadnienie: kim jestem w nowym �wie-
cie? Kim jestem dla siebie i kim dla miejscowych? Czy moja psychika, moje �ycie we-
wn	trzne tworzy harmonijn� ca�o��, czy te� jest zbiorem przypadkowych gestów  
i reakcji. Julia Kristeva twierdzi, �e w ogóle, jako ludzie, jeste�my wewn	trznie obcy 
(w czym s�ycha� pog�osy Freudowskiego id), ale dodaje, �e to rozdwojenie wida� 
zw�aszcza w sytuacji bycia emigrantem. Ten jest stale zawieszony mi	dzy swoim nie-
aktualnym wczoraj, a niewiadomym jutro, które to perspektywy, cho� obie na pozór 
________________ 

7 Zob. Bundesstrasse B 1. Almanach literacki polonijnych �rodowisk twórczych. Dortmund 1993. 
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nieobecne, maj� niezwykle silny wp�yw na jego chwiejne i gorzkie dzisiaj8. T	 uwa-
g	, cho� w innej stylistyce, wypowiada Rudnicki, gdy pisze: „W Polsce, na ojczystej 
glebie’, mojej, nie jestem ju� przecie� u siebie do ko�ca, w Hamburgu dopiero nie. 
Ani tu mnie nie ma, ani tam. Stan niewa�ko�ci /…/”9. Rozwa�a tak�e kwesti	 na-
zwiska, które jest swoist� sygnatur� jednostki (w sensie Derridia�skim), a które obcy 
wymawiaj� wed�ug swoich regu� fonetycznych. Rudnicki staje si	 w wymowie nie-
mieckiej „Rudnikim” i jest to dla nosiciela nazwiska nieustaj�cy powód psychicznej 
tortury. „�ci�gni	cie ‘ck’ /…/ w samo ‘k’ zrobi�o ze mnie w�asnego lokaja. Czerwie-
ni	 si	, kurcz	, kiedy s�ysz	 to Herr Rudniki, czuj	 si	 tak przera
liwie go�y, �e naj-
ch	tniej zas�oni�bym genitalia /…/ Wstyd mi za siebie i przed sob� /…/ Obezw�ad-
nia mnie brzmienie w�asnego nazwiska”10. W tym zdarzeniu, tyle� j	zykowym, co 
kulturowym, da si	 wychwyci� pewn� nut	 zachowa� kolonizuj�cych i gniewnej na 
nie reakcji, ale nie chc	 wykorzystywa� podpowiedzi, jakie sugerowa�by w tym miej-
scu Edward Said czy Iain Chambers11, tak�e i dlatego, aby nie tworzy� problemu 
tam, gdzie nie ma przejawów z�ej woli, a tylko swoisty uzus j	zykowy. Chocia� trze-
ba zauwa�y�, i� pisarstwo Rudnickiego jako ca�o�� zawiera w sobie wiele gestów  
i sytuacji j	zykowych, które mo�na by uzna� za „postkolonialne” i w tym sensie 
bliski jest wspomnianym ju� Rushdiemu czy Zadi Smith. Postkolonialne jest z ca�� 
pewno�ci� dyskursywizowanie w�asnej i narodowej to�samo�ci, oczywi�cie zwykle 
w kontek�cie niemieckim. 

Pisarze polscy, o których mowa, w przeciwie�stwie do wspomnianych autorów 
obcych, wykazuj� niech	tny stosunek zarówno do kraju pochodzenia, jak i kraju osie-
dlenia. Saladyn Czamcza, bohater Szata�skich wersetów, sta� si	 z Hindusa bardziej 
angielski ni� królowa brytyjska (tak �artowa�a jego angielska �ona), �ywi� przekona-
nie, �e trafi� do miejsca cywilizacyjnie i mentalnie stoj�cego o wiele wy�ej ni� jego ro-
dzinny Bombaj. Z kolei Sufjan Hind, która przyjecha�a z rodzin� z Pakistanu, nienawi-
dzi „tego Londynu” i t	skni za miejscem, z którego musia�a wyjecha�. Wprawdzie 
Czamcza dozna potem g�	bokiego rozczarowania do Anglików, Sufjan Hind za�, mi-
mo ca�ej niech	ci do Wielkiej Brytanii, zarobi du�e pieni�dze na kooperacji z instytu-
cjami rz�dowo-imigracyjnymi, ale w obu przypadkach rysuje si	 jaka� warto�� pozy-
tywna umiejscowiona w do�wiadczeniu spo�ecznym, na zewn�trz. To samo da si	 
zaobserwowa� w Bia�ych z�bach Smith. Pisarze polscy za� demonstruj� daleko posuni	-
ty indywidualizm i wyizolowanie (wyobcowanie) ze struktur spo�ecznych, je�eli co 
doceniaj�, to jaki� specyficzny rodzaj osobistego do�wiadczenia, które wszelako raczej 
utrudnia im porozumienie z otoczeniem. Je�eli ��cz� si	 w grupy, to aby okrada� nie-
________________ 

8 J. Kristeva, Fremde sind wir uns selbst. T�um. X. Rajevsky. Frankfurt am Main 1990. 
9 J. Rudnicki, Cholerny �wiat. Listy z Hamburga. Wroc�aw 1994, s. 6. Ale nieco dalej pojawi si	 opi-

nia mniej dramatyczna: „Mój pobyt tutaj przypomina delegacj	, nie emigracj	”, s. 197. 
10 J. Rudnicki, Trzecia w prawo i druga w lewo od ksi��yca z tomu M�ka kartoflana. Opowiadania. Wro-

c�aw 2000, s. 43. 
11 Por. E. Said, Orientalizm. T�um. Witold Kalinowski, wst	pem opatrzy� Z. ygulski jr. Warszawa 

1991; I. Chambers. Migration. Kultur. Identität. Tübingen 1996. 
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mieckie domy12, bo „Czy to ha�ba okra�� Niemca?”13. Ich opowie�ci id� zazwyczaj „na 
skróty”, zamiast szerokiego obrazu do�wiadczenia emigracyjnego buduj� zwart�  
i prost� histori	 z tez�. 

I Rudnicki, i Za�uski �ywi� szczer� niech	� do Polski i Polaków w kraju, jak i Pola-
ków ze skupisk emigracyjnych. Zarówno wobec jednych, jak i drugich nie s� w stanie 
zastosowa� �adnej taryfy ulgowej, stale wskazuj� na zachowania naganne, niegodne, 
serwilistyczne, upadlaj�ce, niskie, chamskie, zawstydzaj�ce itd. Szpital Polonia ju� swo-
im tytu�em sugeruje, �e chodzi o „szpital wariatów”, jakim jest Polonia, zarówno bry-
tyjska, jak i niemiecka (o czym mówi druga cz	�� ksi��ki)14. Liczba negatywnych sfor-
mu�owa�, jakie padaj� u obu autorów, jest wprost niewiarygodna i budzi podejrzenia, 
tym bardziej, �e najcz	�ciej nie jest wynikiem artystycznej konstrukcji tekstu, lecz wer-
balnym portretem okre�lonego zbiorowiska polskiego. Wielki naród z okresu roman-
tycznego, nios�cy ca�ej S�owia�szczy
nie mesjanistyczn� nowin	 tu pokazany jest jako 
niewiele warty i w�a�ciwie s�usznie skazany na upadek i niebyt15. Mit romantycznej 
emigracji, podtrzymywany jeszcze po II wojnie �wiatowej przez istnienie na swój spo-
sób groteskowego rz�du londy�skiego (emigracyjnego), nie potwierdza tu swojej �y-
wotno�ci w ani jednym punkcie. Polacy na emigracji maj� o sobie wzajemnie jak naj-
gorsze zdanie, unikaj� si	, jedynym argumentem, jakim si	 operuje jest „kasa”  
i wygodne urz�dzenie si	 na Zachodzie, warto�� zmian politycznych, do których mi	-
dzy innymi, jako dzia�acze „Solidarno�ci”, doprowadzili, oceniana jest bardzo nisko 
albo nie podejmuje si	 tego w�tku w ogóle. Co wi	cej, opinie te nie zmieniaj� si	  
z up�ywem czasu, nie �agodniej�: Rudnicki szydzi, �e Polska ma papie�a, ale nie ma 
________________ 

12 Por. opowiadanie Mo�na �y� z tomu M�ka kartoflana, op. cit., s. 7–28. 
13 J. Rudnicki, Mój Wehrmacht. Warszawa 2004, s. 118. Ten sam permisywny stosunek do kradzie-

�y w Niemczech odnajdujemy w tek�cie pisarza z najm�odszej generacji, Daniela Odiji: „Utrzymywali 
si	 z kradzie�y, ale patriotycznej. Znaczy�o to, �e wyje�d�ali do Niemiec, gdzie odbijali sobie krzyw-
d	, jak� Niemcy wyrz�dzili Polakom podczas wojny. Nie uwa�ali siebie za z�odziei, a ludzie nazywali 
ich jumakami, bo ch�opaki nie kradli, ale jumali. Nikt nie wiedzia�, na czym polega ró�nica, poza tym, 
�e ch�opaki nie kradli w swoim kraju. Natomiast tam brali wszystko. Bezczelnie, bez ceregieli” z tomu 
Ulica, cyt. wg Tekstylia, s. 256).  

14 Por. „Rz�dz� nami jacy� kompletni ignoranci, z�odzieje stokro� gorsi od dawnych komunistów. 
Tamci przynajmniej mieli jakie� idea�y, a ci to pospolite chamy oderwane od p�uga…” (Za�uski, Tryp-
tyk bode�ski, s. 59); „napisz ksi��k	 o tej bandzie renegatów…” (Za�uski, Szpital Polonia, s. 13); „To s� ci 
azylanci, którzy walczyli o woln� Polsk	? Cz�owieku, tu idzie wy��cznie o pieni�dze” (jw., s. 34); 
„Powoli nasi�ka�em tamt� Polsk�: nieznan�, tajemnicz�; Polsk� tradycji, Polsk� honoru, Polsk� obrz	-
dów, Polsk� legend. I z tej perspektywy patrzy�em na moj� Polsk	: ciemn�, ponur�, sprzedajn�, po-
zbawion� autorytetów, moralno�ci i charakteru /…/ Dla nich jeste�my tylko bolszewick� ho�ot�. 
Jeste�my naje
d
cami ekonomicznymi, którzy wdarli si	 do ich ustabilizowanej codzienno�ci” (jw.,  
s. 80; chodzi o konfrontacj	 emigracji powojennej i postsolidarno�ciowej). U Rudnickiego czytamy: 
„Matka by�a wzruszona, a ja delektowa�em si	 uczuciem nienawi�ci, które ogarnia mnie ca�ego, ile-
kro� znajd	 si	 w polskim t�umie” (Odwiedziny, w tomie M�ka kartoflana, op. cit., s. 119); „O, Polaczki 
moje! Polaczki stoj� i sprzedaj�! Pchli targ dzisiaj. Ta�, ta�, Polaczki! Sweterki moje wzorzyste! W�sy, 
w�siki moje!” (w: tego�, M�ka karoflana z tomu Tam i z powrotem po t�czy. PIW, Warszawa 1997, s. 131).  

15 Por. ko�cowe partie powie�ci Szpital Polonia. 
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papieru toaletowego ani wody w poci�gach16, cho� z drugiej strony ma za z�e Krystia-
nowi Zimmermannowi, znanemu piani�cie, który z masochistyczn� satysfakcj� 
le 
mówi� o Polsce i przemianach po 1989 roku w niemieckiej ZDF, utrwalaj�c u niemiec-
kiego odbiorcy stereotypowy obraz Polski i Polaków17. Za�uski degraduje warto�� 
bezkrwawej rewolucji, gdy pisze, �e jedynym rezultatem jest zast�pienie ekipy partyj-
nej (czyli „onych”) – „naszymi”, �e mo�na si	 by�o w odpowiednim momencie „za-
�apa�” i dobrze urz�dzi� na reszt	 �ycia. „Dlaczego nie wróci�e� do Polski w osiem-
dziesi�tym dziewi�tym? To by� nasz czas, to by� najlepszy moment. Ludzie zarobili 
wtedy fortuny. Porobili kariery, o jakich nasz ojciec �ni� przez ca�e �ycie. Nasi kum-
ple s� teraz wsz	dzie, we w�adzach, w radiu, w telewizji, w prasie, w policji” – mówi 
w tek�cie Szpital Polonia brat narratora z Gda�ska18. Ca�a warto�� zmiany historycz-
nej sprowadzana jest do prywatnych korzy�ci i wymiany beneficjentów aktualnego 
ustroju politycznego. To z pewno�ci� nie jest ca�a prawda o tym do�wiadczeniu, ale 
te� nie mo�na jej zupe�nie negowa�, cho� brzmi cz	sto jak gazetowa, a nawet re�i-
mowa publicystyka. 

Straci� te� swoj� funkcjonalno�� stereotyp romantycznej t	sknoty: emigracyjni Po-
lacy mog� wszak przyje�d�a� do kraju19 i niektórzy nawet to robi�, cz	sto tylko po to, 
by czym pr	dzej ponownie wyjecha� lub korzystnie zahandlowa�. S� i tacy, którzy 
t	skni� do Polski, chcieliby do niej powróci�, ale wiedz�, �e ICH Polski ju� nie ma, �e 
dynamiczny proces przemian zniszczy� to, co kilka lat temu zostawili, �e nie odnajd� 
ju� swojego �wiata. T	sknota taka jest, jak wida�, pusta i pozbawiona oparcia, ponie-
wa� Polska w tym samym czasie nadrabia�a braki cywilizacyjne, „wraca�a do Europy” 
itp., co oznacza�o wprowadzanie takich samych mechanizmów spo�ecznych, politycz-
nych i rynkowych, jakie rz�dzi�y owym mitycznym dawniej „Zachodem”. Postsoli-
darno�ciowe do�wiadczenie emigracyjne ma dwie zasadnicze cechy: dokonuje de-
strukcji romantycznego mitu/stereotypu Polaka-emigranta oraz demaskuje mit 
„Zachodu” przez ukazanie jego trudnej codzienno�ci oraz tego, �e jest rajem tylko dla 
wybranych20. T	sknota nowej emigracji jest wi	c raczej t	sknot� t	sknoty, jest fanto-
mem, niezaspokojonym pragnieniem, brak jej rzeczywistego obiektu t	sknoty. Co 
zreszt� nie przeszkadza, �e w kilku wypadkach Za�uski opowiada o desperackich 
próbach powrotu do kraju w nadziei, �e tu odnajdzie si	 cel i warto�� egzystencji, cho� 
________________ 

16 Zob. opowiadanie pt. Poci�g, ja, �ebski fryzjer i inni z tomu Cholerny �wiat, op. cit., s. 175. 
17 Zob. Rudnicki, Dziennik pok�adowy mojej sko�owanej g�owy w tomie Cholerny �wiat, op. cit., s. 196–197. 
18 Za�uski, opowiadanie pt. Wszyscy jeste�my obcy, prawie wszyscy z tomu Tryptyk bode�ski. Sopot 

1996, s. 133. 
19 Por. J. Rudnicki: „Jak d�ugo jedzie si	 z Wroc�awia do Szczecina? D�u�ej ni� trzy i pó� godziny. 

Czyli ja, ‘pisarz emigracyjny’, szybciej mog	 by� w Szczecinie lub w Gda�sku ni� ‘pisarz krajowy’  
z Wroc�awia. Jaki sens maj� te etykietki dzisiaj?”. W opowiadaniu Jad�c do Berlina. Woron. Niemcy  
z tomu Cholerny �wiat, op. cit., s. 5. 

20 Por. Za�uski: „Tutaj demokracja jest zapisana tylko w konstytucji”; „Zreszt� na Zachodzie nie 
jest lepiej, tu ka�dy Niemiec jest policjantem /…/ Dla przeci	tnego Niemca wspó�praca z policj� to 
zaszczyt”, w: Szpital Polonia. Pozna� 1999, s. 134. 
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w istocie chodzi najcz	�ciej o ucieczk	 od warunków �ycia na emigracji, które dane 
podmioty uwa�aj� za niezno�n� degradacj	 ludzk� i spo�eczn�. 

Ca�o�� tego do�wiadczenia, zaiste szczególnego, mo�na chyba uj��, za Juli� Kri-
stev�, w formu�	 abjectu, inaczej wstr	tu. Abject ma dwuznaczny charakter: odpycha  
i przyci�ga jednocze�nie, jest wyrazem „owych gwa�townych i mrocznych buntów 
bytu przeciw temu, co mu zagra�a”, za� z drugiej strony „to, co wstr	tne, nieprzerwa-
nie rzuca wyzwanie swemu panu”21. Obaj pisarze tkwi� w szponach polsko�ci, z której 
chcieliby si	 uwolni�, uciec od jej obrazu i wyrazu, odrzuci�, ale to nie jest mo�liwe. 
Objectalno�� polsko�ci zaburza ich wewn	trzny �ad, idealny obraz siebie, który chcie-
liby stworzy�. Powiedzmy: szcz	�liwego, wolnego emigranta, dla obcych z pewno�ci� 
nie-Polaka. Jednak Polacy/rodacy s� wsz	dzie i stawiaj� im przed oczy to niechciane  
i zapaskudzone przez polskie przywary lustro, w którym wida� kulturowe, etniczne  
i antropologiczne cechy. Wydaje si	, �e Rudnicki potrafi sobie jako� radzi� z tym pro-
blemem stosuj�c swoist� retoryk	, broni�c si	 ostrym j	zykiem, b	d�c zarazem i tu,  
i tam. Ale Za�uski – lub jego narracyjna emanacja, bohaterowie jego opowie�ci – za�a-
muj� si	 pod tym ci	�arem, zaczynaj� nienawidzi� siebie samych, wstr	t do polsko�ci 
przenosz�c na w�asne osoby (co jest mechanizmem psychologicznym dobrze rozpo-
znanym) i staczaj� si	 w pija�stwo, w próby samobójcze, w g�	bokie poni�enie i nie-
ch	� do samych siebie. 

4. Stereotyp Niemca. De(kon)strukcja 

Dawne resentymenty polsko-niemieckie ujawniaj� swoj� �ywotno��, gdy narrator-
bohater-podmiot Rudnickiego musi odpowiada� na uwagi niemieckich besserwisse-
rów dotycz�ce parkowania samochodu, suszenia bielizny w mieszkaniach, g�o�nego 
zachowania, korzystania z windy itp. (por. opowiadanie Odwiedziny). Rudnicki ujaw-
nia wtedy pasj	 polemiczn�, nie jest potulnym, skolonizowanym imigrantem, który 
boi si	 nowego otoczenia, unika konfliktów, g�adko przystosowuje si	 do norm oby-
czajowych na zasadzie mimikry. Owszem, opis jego dojazdów do pracy w wydawnic-
twie wskazuje na i�cie „niemieckie” (uwaga: �wiadomy stereotyp!; skolonizowany 
chce by� „lepszy” od kolonizatora w jego w�asnych urz�dzeniach) zdyscyplinowanie 
w ca�ym tym procesie, które nie pozbawia go przecie� zdolno�ci trze
wego s�dzenia, 
humorystycznego stosunku do ca�ego systemu i korzystania z praw ludzkiego indy-
widuum22. Takim post	powaniem wpisuje si	 w charakter wspó�czesnej emigracji, 
która w swej masie nie jest ju� zbiorowiskiem tradycyjnych Gastarbeiterów, lecz chce 
by� traktowana jako warto�� osobna, pragnie uznania dla swojej odmienno�ci obycza-
________________ 

21 Zob. J. Kristeva, Pot�ga obrzydzenia. Esej o wstr�cie. T�um. Maciej Falski. Kraków 2007, s. 7 i 8. 
22 Por. tekst O tym, jak czyta�em dzienniki D�browskiej i Na�kowskiej z tomu Tam i z powrotem po t�czy, 

op. cit., s. 63–107. 
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jowej, j	zykowej, religijnej itp. U Rudnickiego wida� tak�e wol	 scalania kultury euro-
pejskiej w jedno, mi	dzy innymi poprzez ujawnianie i demaskowanie my�lenia stereo-
typowego. Ma �wiadomo��, podszyt� co prawda spor� doz� ironii, �e jest, wraz  
z innymi Polakami „na samym froncie polsko-niemieckiego pojednania”23, ale odrzuca 
swoisty rodzaj stereotypowego zachowania, jakim jest oczekiwanie od Niemców nie-
ustannego kajania si	 za winy poprzednich generacji. Oficjalne, pa�stwowe akty po-
jednania uwa�a za teatralne i nie chce przenosi� ich na poziom zwyk�ych stosunków 
polsko-niemieckich. Pisze: „A je�li ju� koniecznie chce si	 pan ze mn� pojedna�, to jako 
partner, a nie jako by�y naje
d
ca z by�� ofiar�”24 (to fragment dyskusji po wieczorze 
autorskim). W my�leniu postkolonialnym najtrudniejsze jest bowiem wypracowanie 
pewnej strategii j	zykowej, która pozwala mówi� o ró�nicy i inno�ci zamiast o wy�-
szo�ci czy gorszo�ci, a tak�e takiej pozycji podmiotu, który jest partnerski w�a�nie,  
a nie podleg�y. Rudnicki rozdziela my�lenie na to, co jest narodowym stereotypem 
w�a�nie (np. polnische Wirtschaft i niemieckie Ordnung muss sein) i na to, co jest wy-
znacznikiem indywidualnego cz�owiecze�stwa. Ró�nice pojawiaj� si	 przede wszyst-
kim na tym pierwszym poziomie, na drugim wydaj� si	 �atwe do pokonania, do-
da�bym – �e podejrzanie �atwe. Rudnicki znajduje na przyk�ad ciekaw� prac	  
w wydawnictwie i nie narzeka na „niedobrych” Niemców. Ba, wi	cej: doskonale ro-
zumie si	 ze swoj� niemieck� przyjació�k� Barbar�, z któr� „nadaj� na tej samej fali”, 
wykorzystuj�c mi	dzy innymi stereotypy narodowe w codziennej komunikacji inter-
personalnej. Przyk�adowo Barbara zapowiada swoje przybycie has�em Ausländer raus!  
i „czu��” fraz� o wybitnie kolonialnym zabarwieniu: „ty brudny, zapity Polaku”, on 
wita j� odzewem „ty nazistowska �winio”, oboje za� maj� poczucie, �e w ten sposób 
„przenosili[�my] si	 poza histori	”25. Ta brawura j	zykowo-frazeologiczna, cho� nieco 
mo�e przerysowana, sprawia, �e aktorzy tej relacji rozbrajaj� stereotypy, bior� w cu-
dzys�ów, odejmuj� im ci	�ar historycznego obci��enia i stale aktualizuj�cego si	 
oskar�enia (albo tak im si	 wydaje). Barbara ujawnia w swoich reakcjach wiele dystan-
su, j	zykowego dowcipu i humoru, który w polskim stereotypie Niemca raczej nie 
wyst	powa�. Oto scena poznania na pla�y nudystów: „Ja /…/ Nagi zupe�nie /…/ 
Rozmówki polsko–niemieckie pod pach�. /…/ podchodz	, staj	 przy samym kocu i mó-
wi	, dzie� dobry, ja przychodz	 z Polski. I stoj	. Wtedy Barbara pyta direkt? i wybu-
chaj� �miechem, jedna przez drug� /…/”26 (by�y z siostr� – przyp. MD). Mimo ca�ej 
sympatii do Barbary zauwa�a w niej jednak cech	 „bardzo niemieck�” (cudzys�ów 
mój, MD) i jako tak� j� podaje: „Barbara reagowa�a zawsze przepisowo. /…/ Kiedy 
chodzi�o o tak zwane problemy, wtedy marszczy�a brwi i robi�a si	 okropnie skupio-
na”27. Ten przyk�ad pokazuje, �e stereotyp jest wieczny, rozbrojony w jednym miejscu, 
pojawia si	 w innym, �wiadomie lub bezwiednie. Pozwala mi to powtórzy� opini	, i� 
________________ 

23 Zob. Rudnicki, Mój Wehrmacht, dz. cyt., s. 118. 
24 Por. Rudnicki, Zatrat albo �mier� komiwoja�era w tomie Tam i z powrotem po t�czy, dz. cyt., s. 112. 
25 Por. Rudnicki, Odwiedziny w tomie M�ka kartoflana, op. cit., s. 107. 
26 Ibidem, s. 90. 
27 Ibidem, s. 116. 
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od stereotypów nie ma ucieczki i zamiast je zwalcza�, nale�y traktowa� je jako materia� 
poznawczy w my�leniu imagologicznym. Stereotypizacja jest oczywi�cie cz	�ci� stra-
tegii kolonizacyjnej, podporz�dkowuje bowiem kolonizowanego, ale z drugiej strony 
jest jego tajemn� broni�; stereotypy funkcjonuj� bowiem w obie strony. Warto zauwa-
�y�, �e stereotyp jest pewnego rodzaju wytrychem kulturowym, przydaje si	 wsz	dzie 
tam, gdzie mamy do czynienia z obco�ci� i inno�ci�, a nie tylko tam, gdzie szukamy 
podporz�dkowania. 

Rudnicki – lub figura literacka wyst	puj�ca w tekstach pod tym imieniem – przy-
je�d�a do Polski, odwiedza matk	 i przyjació�, mieszka i pracuje w Hamburgu – to 
wszystko sk�ada si	 na now� ca�o�� egzystencjaln�, która nie rodzi zasadniczych 
zgrzytów, nie wzbudza ani niech	ci do Niemców, ani nostalgii za Polsk�. Nie tyle wi	c 
polsko�� czy niemiecko�� same w sobie s� tu obci��eniem, co raczej system stereoty-
pów i baga� historycznych – bez w�tpienia kolonialnych – uprzedze�. Te jednak mo�-
na os�abi�, gdy si	 je ujawnia, gdy si	 o nich mówi, wystawia na widok publiczny, 
gdy� wtedy mog� swoim charakterem, obskurantyzmem i marn� jako�ci� zawstydzi� 
samych u�ytkowników. Polsko�� u Rudnickiego nie jest �lepym patriotyzmem, nie jest 
sloganem, lecz zobowi�zaniem do refleksji, do rozmowy, staje si	 jednym z wyznacz-
ników jego to�samo�ci, cho� wcale nie najwa�niejszym. Z kolei niemiecko�� przestaje 
by� niemiecko�ci� z filmu z Hansem Klossem (serial Stawka wi�ksza ni� �ycie), niemiec-
ko�ci� munduru, Auschwitz, krzyku, ujadania wilczurów, wysiedle� itp. To jest nie-
miecko�� egzystencjalnej n	dzy i upadku (Trzecia w prawo i druga w lewo od ksi��yca, 
Uschi nie �yje), niemiecko�� przenikni	ta przybyszami (M�ka kartoflana), niemiecko�� 
urz	dniczej sprawno�ci i rutyny (usuniecie 
le zaparkowanego samochodu w Odwie-
dzinach) po��czona z rozumieniem obowi�zków zawodowych jako oczywistej s�u�eb-
no�ci wobec podatnika (zachowania policjanta w opowiadaniu Odwiedziny). 

Rudnicki oswaja polskiego odbiorc	 z niemiecko�ci�, ociepla j� tak�e i przez to, co 
robi z j	zykiem. Otó� bardzo cz	sto kszta�tuje wypowiedzi polskie z zastosowaniem 
niemieckiej sk�adni, kalkuje je, co wytwarza efekt groteskowy i odbiera tej mowie – 
maj�cej w �wiadomo�ci polskiej tak z�e konotacje – jej jednoznaczno�� i bezwgl	dno�� 
(„/…/ móg�by mi pan powiedzie�, jak pó
no jest?”; „/…/ mog	 ja pa�stwu pomóc?, 
sta�o si	 co�? Odpowiada�em, nie, dzi	kuj	, sta�o si	 nic, ja dzi	kuj	 panu”; „Pani jest 
mojej matce bardzo podobna”28 – podkr. MD). Pokazuje, �e to te same s�owa uj	te  
w inn� gramatyk	 i troch	 odmienn� sk�adni	. 

Za�uski pozostaje raczej na poziomie totalnego odrzucenia tej formacji kulturowej, 
jego bohaterowie nie wchodz� w �aden intymny kontakt z Niemcami, pozostaj� wci�� 
na zewn�trz, przez co jego s�dy s� surowsze. Obserwujemy tu przypadek fundamen-
talnego konfliktu na linii kolonizator – skolonizowany, który nie dozna� jeszcze �ad-
nego zmi	kczenia. Skolonizowany zna ju� swoje prawa, wi	c stawia kolonizatorowi 
do�� zasadnicze pytania, pytania o 
ród�o niech	ci imigrantów do Niemców, o nie-
mo�no�� asymilacji. Uwiarygodnia je, poniewa� to niemiecka Rosjanka (tzw. Wolga-
________________ 

28 Por. Rudnicki, Odwiedziny w tomie M�ka kartoflana, strony kolejno: 66, 78, 81. 
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deutsche) po dziesi	ciu latach pobytu w Niemczech mówi tak oto do swojej prze�o�onej 
w o�rodku wychowawczym: „Czemu tylu imigrantów cierpi na zaburzenia emocjo-
nalne, depresje, pope�nia samobójstwa albo l�duje na oddzia�ach zamkni	tych? Zasta-
nawia�a si	 pani, co musia� przej�� taki Murzyn, który wszystkim i bez przerwy si	 
k�ania. Co on sobie o nas my�li, gdy widzi, �e nikt nie zwraca na niego najmniejszej 
uwagi. /…/ Dlaczego zmuszacie nas, obcych, by�my byli szmatami, z�odziejami, pro-
stytutkami? Dajcie nam szans	”29. 

Trudno tu o konkluzj	. Nie wiem nawet, czy mo�na traktowa� te uwagi jako dia-
gnoz	 powszechnego stanu rzeczy. Chyba raczej jako odczucie, do�wiadczenie jed-
nostkowe, które pozwala si	 wpisa� w dynamiczny i szeroki wspó�cze�nie dyskurs 
postkolonialny. 

________________ 

29 Za�uski, Tryptyk bode�ski, op. cit., s. 130. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


