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Autoportret wypędzonego. 
Kilka uwag teoretycznych 

o prozie wysiedlonych 
i funkcjonujących w niej 

stereotypach

Przeżycia związane z ii wojną światową bez wątpienia należą do podstawowych 
doświadczeń kształtujących tożsamość Europejczyków w drugiej połowie ubie-
głego wieku. Lata 1939–1945 trwale zmieniły oblicze świata, zachwiały zarów-
no systemem moralnym, jak i etycznym, przyczyniając się do destabilizacji ładu 
społecznego oraz głębokich przemian w kulturze i sztuce. Trauma czasu pogardy 
wywarła na świadkach i ich potomkach tak silne piętno1, że nawet ponad siedem-
dziesiąt lat później temat wciąż powraca w literaturze oraz prasie.

Po roku 1945 pojawiła się fala publikacji wspomnieniowych, do której należą 
przede wszystkim dokumenty osobiste, takie jak pamiętniki, dzienniki, autobio-
grafie czy listy. Wspólnym tematem tych tekstów jest wojna oraz związane z nią 
problemy. Działania militarne opisywano na wiele sposobów, dla jednych były 
przygodą, dla innych dramatem2, wielu autorów skupiło się także na życiu co-
dziennym i  trudnościach, z  jakimi wówczas się borykali. Jedną z  ważniejszych 
kwestii związanych z ii wojną światową jest często podejmowany problem przy-
musowych migracji.

Zakończenie działań militarnych, zanim przyniosło wyczekiwany pokój, sta-
ło się przyczynkiem geopolitycznej reorganizacji światowego ładu. W  Europie 
Środkowo-Wschodniej najważniejszymi zmianami były przesuwanie granic oraz 
tworzenie nowych państw. Wywołały one niespotykaną dotąd falę przymusowych 
migracji. Celem przesiedleń było trwałe usunięcie z  terytorium danego kraju 
1 V. M. Hirsch, Żałoba i postpamięć [w:] Teoria wiedzy o przeszłości na tle współczesnej humani-

styki, tłum. K. Bojarska, red. E. Domańska, Poznań 2010, ss. 247–280.
2 O różnorodności konwencji pisania o ii wojnie światowej świadczą choćby takie utwory jak: Przy-

gody dobrego wojaka Szwejka Jaroslava Haška czy Kamienie na szaniec Aleksandra Kamińskiego.
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mniejszości zarówno etnicznych, jak i narodowych. W pewnym sensie doświad-
czenie emigracji stało się więc wspólnym losem Europejczyków, co potwierdza-
ją badacze, wskazując na trzy główne problemy, z  którymi musieli borykać się 
wszyscy przymusowo przesiedlani. Po pierwsze zostali zmuszeni do opuszczenia 
dotychczasowego miejsca zamieszkania, emigracji ze swojej małej ojczyzny, po 
drugie cierpieli z  powodu brutalnego traktowania i  represji, po trzecie utracili 
na skutek powojennych przemian poczucie bezpieczeństwa, jakie dawał im status 
większości. W przypadku wypędzanych Niemców dodatkowym problemem było 
przypisywanie im odpowiedzialności za wywołanie ii wojny światowej oraz bra-
nie odwetu na cywilach za popełniane przez nazistów zbrodnie3.

Literackie opracowanie negatywnych doświadczeń przymusowych migracji 
z biegiem czasu doprowadziło do swoistej konwencjonalizacji sposobów wyraża-
nia własnych przeżyć oraz utrwalenia się określonych stereotypów. Zjawisko jest 
szczególnie widoczne w tekstach niemieckich określanych mianem Vertreibungs- 
literatur4, co można przetłumaczyć jako: „literatura wypędzonych”. Chciałabym 
nieco przybliżyć jej tematykę.

Jednym z bardziej rozpowszechnionych obrazów w tego rodzaju twórczości jest 
przedstawianie siebie jako ofiary, które można uznać za kluczowy element tworze-
nia autoportretu wypędzonego. Najważniejszym (i  zarazem najtragiczniejszym) 
doświadczeniem wpływającym na takie samopostrzeganie jest wkroczenie Armii 
Czerwonej na zamieszkiwane przez wysiedlanych tereny. „Wyzwoliciele” Euro-
py spod nazistowskiej okupacji traktowali wszystkich z  jednakową brutalnością5, 
choć największe obawy przed spotkaniem z Rosjanami żywili oczywiście Niemcy. 

3 Współcześnie nikt nie obarcza ludności cywilnej winą za rozpętanie wojny, warto jednak mieć na 
uwadze, że tuż po zakończeniu walk właśnie w  ten sposób odnoszono się do wszystkich Niem-
ców. W rozkazach wojskowych pojawiają się wprost namowy do brania odwetu i zemsty, v. rozkaz  
nr 0150 dowódcy 2. Armii Wojska Polskiego z 24 czerwca 1945 roku; cyt. za: Wysiedlenia, wypędzenia 
i ucieczki…, op. cit., s. 184. Na problem zwraca też uwagę Beata Halicka, v. B. Halicka, Polski Dziki 
Zachód. Przymusowe migracje i kulturowe oswajanie Nadodrza 1945–1948, Kraków 2015, s. 206.

4 O terminologii pisała szerzej B. Halicka, v. B. Halicka, op. cit., ss. 30–33. Warto też dodać, że 
świadectwa zjawiska Fluch und Vertreibung są konsekwentnie archiwizowane, v. Dokumenta-
tion der Vertreibung der deutschen aus Ost-Mitteleuropa, in Verbindung mit A. Diestelkamp,  
R. Laun, P. Rassow, H, Rothfels, bearbeitet von T. Schieder, hrsg. Vom Bundesministerium für 
Vertriebene, a  sam zbiór, jak zauważają znawcy, nie jest zamknięty i  wciąż napływają nowe 
teksty włączane do archiwum, v. P. Fagot, Von einem Gedächtnis zum anderen [w:] Anklage, 
Nachdenken und Idealisierung. Die Funktion der Geschichte in der Literatur über der ehemaligen 
Ostgebiete/Zeugnisse von Flucht und Vertreibung, red. J.-L. Gerrer, Berlin 2013, s. 11.

5 Motyw brutalnej Armii Czerwonej pojawia się zarówno w utworach fikcjonalnych (często od-
noszących się do realiów historycznych epoki), jak i świadectwach czasu. Pełna lista świadectw 
jest właściwie niemożliwa do skompletowania, dlatego pragnę zwrócić uwagę jedynie na kilka 
tekstów, m.in.: V. H. Bienek, Czas bez dzwonów, tłum. M. Podlasek-Ziegler, Gliwice 1999;  
P. Lachmann, Wywołane z  pamięci, Olsztyn 1999; H. Waniek, Finis Silesiae, Wrocław 2003;  
W. Bukowski, Als wir jung in Gleiwitz waren, Dülmen 2014; W. Bittner, Gliwice zwano kiedyś 
Gleiwitz: historia niemiecko-polska. Gleiwitz heißt heute Gliwice: eine deutsche-polnische Gesich-
te, Wrocław 2003; H. Plüschke, U. Pless-Damm, E.von Schwerin, Wypędzone. Relacje kobiet ze 
Śląska i Pomorza, wyb. i tłum. E. Czerwiakowska, Warszawa 2013; Wir ließen die Heimat zurück. 
Erlebensberichte von Vertreibung und Flucht, red. N. Merian, Augsburg 2007.
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Warto zaznaczyć, że strach przed czerwonoarmistami jest jednym z najczęstszych 
motywów ucieczki mieszkańców Górnego Śląska6. Wolfgang Schwarz w opracowa-
niu dokumentów Bundesministerium für Vertriebene dla okręgu Gliwice-Toszek 
właściwie nie podaje innych bezpośrednich przyczyn migracji mieszkańców mia-
sta. Wprost wyznaje: „W Gliwicach Rosjanie szaleli niczym Jeźdźcy Apokalipsy”7. 
W większości relacji przytoczonych przez badacza pojawiają się brutalni żołnierze, 
którzy mordowali niewinnych cywilów oraz gwałcili napotkane kobiety8. Schwarz 
wylicza, że Gliwice na skutek wojny utraciły 106 tysięcy mieszkańców9. Liczba po-
dawana przez naukowca wydaje się nieco zawyżona, faktem jest jednak, że w stycz-
niu 1945 roku, w miesiącu wkroczenia Rosjan do miasta, odnotowano najniższą 
liczbę mieszkańców, szacowaną na 55 tysięcy (w 1939 roku zameldowanych było 
prawie 115 tysięcy osób)10. Za krytyczny moment w zmianach struktury demogra-
ficznej Gliwic uważa się ostatnie miesiące wojny oraz ofensywę sowiecką11.

Analizując niemieckie teksty wspomnieniowe i świadectwa czasu, Pascal Fagot 
zauważa, że wykształcił się negatywny wzór przedstawiania radzieckich żołnierzy 
jako dzikich, nieokrzesanych i nieludzkich bestii, dzięki któremu poszkodowani 
Niemcy mogli nie tylko solidaryzować się ze sobą w cierpieniu, ale także pozbyć się 
balastu zrzucanej na cywilów winy za rozpętanie wojny12. Sowieci mieli bowiem 
być gorsi i bardziej brutalni niż naziści, powszechnie utożsamiani ze wszystkimi 
Niemcami. Podkreślanie cierpienia i zwracanie uwagi na agresję Armii Czerwo-
nej można rozumieć jako klasyczny mechanizm przeniesienia, ale także wypar-
cia. Oba są symptomatyczne dla prozy wspomnieniowej, której autorzy próbują 
uchylić się od społecznie przypisywanych im przewinień lub antycypując ewentu-
alne zarzuty, zawczasu udowadniają własną niewinność13. Doświadczenie repre-
sji i nieusprawiedliwionej przemocy przyćmiewające wszystkie inne wydarzenia 
wojenne było niejednokrotnie przyczynkiem do rozpoczęcia zapisywania własnej 

6 Warto w tym miejscu zaznaczyć, że niemiecki termin Vertreibungsliteratur stosowany jest wymiennie 
z pojęciem Flucht und Vertreibung [ucieczka i wypędzenie], trudno jednak postawić znak równości 
między przymusowymi wysiedleniami a  ucieczką. Równorzędne traktowanie tych zjawisk miało 
istotny wpływ na autodefinicję autorów, którzy także w przypadku decyzji o ucieczce z dotychcza-
sowego miejsca zamieszkania, a w dalszej kolejności migracji, byli postrzegani tak samo jak ludność 
przymusowo wysiedlana. Doprowadziło to do posługiwania się analogicznymi, skonwencjonal-
izowanymi sposobami samoprezentacji oraz przyjęcia przez uciekających stereotypu ofiary.

7 W. Schwarz, Die Flucht und Vertreibung. Oberschlesien 1945/1946, Bad Nauheim 1956, s. 118.
8 Por. U. Pless-Damm, H. Plüschke, E. von Schwerin, op. cit. Problem przedstawienia Armii Czer-

wonej w świadectwach przymusowych migrantów omawia wyczerpująco B. Halicka, v. B. Halicka, 
op. cit., ss. 102–103, 106–130.

9 W. Schwarz, op. cit., s. 124.
10 B. Tracz, Rok ostatni – rok pierwszy. Gliwice 1945, Gliwice 2004, s. 67.
11 K. Kuchowicz, Gleiwitz/Gliwice. Wpływ wojny na ludność miejską, „Maska” 2015, nr 26, ss. 155–161.
12 P. Fagot, Von einem Gedächtnis zum anderen [w:] Anklage, Nachdenken und Idealisierung. Die 

Funktion der Geschichte in der Literatur über der ehemaligen Ostgebiete/Zeugnisse von Flucht und 
Vertreibung, red. J.-L. Gerrer, Berlin 2013, s. 18.

13 Ibidem, s. 19; J. Reulecke, Generationelle Aspekte der neueren deutschen Erinnerungskultur  
[w:] Kiregskindheiten und Erinnerungsarbeit. Zur historischen und literarischen Verarbeitung  
von Krieg und Vetreibung, red. C. Gansel, P. Zimniak, Berlin 2012, s. 17.
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historii i stabilizacji identyfikacji narodowej, a w dalszej linii do autokreacji i bu-
dowania obrazu „ja” w oparciu o ramy pamięci kolektywnej14. Kumulacja traumy 
sprawia, że w gruncie rzeczy nie można zweryfikować prawdziwości wspomnień 
wypędzonych, choć często służą one jako materiał źródłowy. Tym bardziej war-
to pamiętać o pojawiających się elementach autokreacji, do których należy także 
motyw tabuizowania ewentualnych związków danego autora z nazistami czy po-
pierania przez niego nsdap. Fagot twierdzi, że autorzy Vetreibungsliteratur naj-
częściej przedstawiają siebie jako przeciwników nazizmu, który w czasie wojny 
byli z m u s z e n i  popierać15. Zabieg ten pozwala na autoprezentację autora jako 
zupełnie niewinnego i niezaangażowanego w machinę wojenną, a więc szczegól-
nie mocno poszkodowanego na skutek (niezasłużenie) doznanego odwetu. Szcze-
gółową analizę zjawiska wypierania niewygodnych doświadczeń nazistowskich 
przeprowadzili Harald Welzer, Sabine Moller i Karoline Tschugnall, demaskując 
mechanizmy obronne funkcjonujące we wspomnieniach i  literaturze wojennej. 
Na podstawie badań prowadzonych przez niemieckich uczonych można wnio-
skować, że ideologie czy zachowania oceniane przez społeczeństwo z  perspek-
tywy czasu negatywnie są (nie zawsze świadomie) wypierane, natomiast ulegają 
wzmocnieniu wspomnienia mogące wzbudzać w społeczeństwie pewnego rodza-
ju litość pomieszaną z podziwem. Najczęściej stosowanym chwytem autokreacyj-
nym, po jaki sięgają autorzy wspomnień, jest podkreślanie swojej bohaterskiej  
postawy oraz sprytu podczas starć z wrogiem. Welzer, Moller i Tschugnall udowad-
niają jednak, że większość relacji z wojny była wzorowana na utworze Remarque’a  
Na zachodzie bez zmian16.

Eksponowane w  Vertreibungsliteratur przeżycia nie ograniczają się tylko do 
wypierania zaangażowania politycznego i militarnego. Dotyczą także przetrwania 
wojny, przejścia przez obóz koncentracyjny czy innych traumatycznych doświad-
czeń, z którymi jednostka się uporała (lub które przepracowała dzięki literaturze). 
Chociaż wypieranie i wzmacnianie wspomnień ma pomóc podmiotowi poradzić 
sobie z przeżywaną traumą, po opracowaniu literackim i publikacji zyskuje szeroki 
oddźwięk społeczny17. Dzięki procesowi wydawniczemu świadkowie i ich biografie  

14 „Ein (Wieder-) Gewinn positiven Selbstwertgefühls ist nach derartigen kollektiven Erfahrungen nach 
Rüsen nur durch die Integration negativer Elemente in das historische Selbstbild und Geschichtsbe-
wusstsein möglich. Rüsen stellt dabei jedoch deutlich heraus, dass sein Konzept der »historischen Trauer«  
im Falle eigener kollektiver Personen- oder Gebietsverluste nicht greife. Ritualisierte nationele Trauer um 
die eigenen (Kriegs-) Toten fungiere vielmehr als Bestätigung des kollektiven Selbstwertgefühls und sta-
bilisiere eine nationale Identität, die durch die erlittenen Verluste selbst nicht beeinträchtigt sei”, S. Scholz, 
Vertriebenen Denkmäler. Topographie einer deutschen Erinnerungslandschaft, Padeborn 2015, s. 130.

15 P. Fagot, op. cit., s. 19, 21.
16 H. Welzer, S. Moller, K. Tschuggnall, „Dziadek nie był nazistą”. Narodowy socjalizm i Holokaust 

w pamięci rodzinnej, tłum. P. Masłowski [w:] Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspe-
ktywa niemiecka, red. M. Saryusz-Wolska, Kraków 2009, ss. 351–410.

17 Robert Traba oraz Rober Żurek zauważają dodatkowo, że: „»Flucht und Vertreibung«, niezależnie 
od rodzaju recepcji, należy do ważnych niemieckich miejsc pamięci, poprzez które definiuje 
się współczesna tożsamość niemiecka”, v. R. Traba. R. Żurek, Vertreibung czy „przymusowe  
wysiedlenia”? Polsko-niemiecki spór o pojęcia, pamięć i  sens uprawiania polityki wobec historii 
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mają szansę zyskać szacunek oraz poważanie wśród czytelników. Mechanizm ten 
służy odbudowaniu utraconej na skutek wojny pewności siebie, przywróceniu 
poczucia wartości i godności. Za przykład mogą posłużyć przeżycia i późniejsze 
relacje wysiedlanych kobiet, które wspominają wielokrotne gwałty dokonywa-
ne głównie przez czerwonoarmistów18. Przesiedlone Niemki opisują swoją silną 
motywację i chęć przetrwania koszmaru wojny oraz pragnienie powrotu na łono 
społeczeństwa, opieki nad posiadaną rodziną lub marzenie o jej założeniu. Autorki 
relacji zebranych w tomie Wypędzone. Relacje kobiet ze Śląska i Pomorza zwracają 
uwagę, że (niekiedy ponowne) wyjście za mąż i wychowanie potomstwa pozwoli-
ło im znów poczuć się pełnowartościowymi kobietami19.

Kolejnym aspektem autoportretu uchodźcy jest częste odcinanie się od wy-
darzeń sprzed 1939 roku. To wojna definiuje tożsamość, a jeśli już pojawiają się 
wcześniejsze wspomnienia, najczęściej ukazują minione lata jako raj utracony20. 
Przypisywanie niemieckim cywilom winy za koszmar lat 1939–1945, jakie miało 
miejsce tuż po wojnie21, i odbieranie im możliwości cieszenia się zakończeniem 
działań militarnych poprzez zmuszanie do migracji spowodowało, iż dla milio-
nów ludzi 1945 był rokiem „brutalnego załamania, w którym czas się zatrzymał, 
[był to rok – K.K.] końca niemieckiej historii na wschodnich obszarach”22. Nie 
dziwi zatem idealizacja przeszłości23. Po 1945 pojawiła się realna szansa na odcię-
cie się od działań zbrojnych. Ludzie wierzyli, że ustanie przemoc, jakiej codzien-
nie doświadczali. W przypadku wypędzonych było to mylne mniemanie, gdyż po 
zakończeniu działań zbrojnych i  latach krótko po nich następujących dla setek 
tysięcy ludzi sytuacja opresyjna trwała nadal, co wywołało dodatkową frustrację 
i zawód, powiększając kontrast pomiędzy przeszłością a teraźniejszością.

Stereotypy obecne w Vetreiebungsliteratur nie są jednak najważniejszym pro-
blemem nurtu. Jest nim traktowanie zjawiska przymusowych wysiedleń jako 
typowo niemieckiego24, co siłą rzeczy prowadzi do niesłusznej monopolizacji  
cierpienia. Bo chociaż wydawałoby się, że pojęcia opisujące doświadczenia  

[w:] Przełom i wyzwanie. xx lat polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej 
współpracy 1991–2011, red. W. M. Góralski, Warszawa 2011, s. 421.

18 V. B. Halicka, op. cit., ss. 114–116.
19 V. H. Plüschke, U. Pless-Damm, E. von Schwerin, op. cit.
20 Dobrym przykładem zjawiska są utwory wspomnieniowe H. Bienka, v. H. Bienek, Reise in 

die Kindheit. Wiedersehen mit Schlesien, Podróż w  krainę dzieciństwa. Spotkanie ze Śląskiem, 
tłum. M. Podlasek-Ziegler (wydanie dwujęzyczne), Gliwice 1993; idem, Brzozy i wielkie piece. 
Dzieciństwo na Górnym Śląsku, tłum. W. Szewczyk, Gliwice 1991. Obraz dzieciństwa gliwic-
kiego prozaika w kontekście Arkadii opracowała Katarzyna Tałuć, v. K. Tałuć, Literacki obraz 
krajobrazu lat dzieciństwa Horsta Bienka. Wspomnienie o Gliwicach [w:] Rocznik Muzeum w Gli-
wicach, t. 21, red. L. Jodliński, D. Recław, N. Zaporowska, Gliwice 2007, ss. 87–104.

21 L. F. Helbig, op. cit., s. 185.
22 J.-L. Gerrer, op. cit., s. 29.
23 V. B. Halicka, op. cit., s. 76.
24 Warto zwrócić uwagę, że badacze nie są zgodni co do „niemieckiego” charakteru zjawiska.  

E. Hahn i H. Hahn zauważają, że nie istniał nigdy „niemiecki wschód”, był to wyłącznie chwyt 
propagandowy, legitymizujący politykę Rzeszy. Naukowcy wskazują też na różnorodność 
doświadczeń migrantów i zbytnią generalizację terminu, prowadzącą do przyznawania statusu 
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niemieckie odnoszą się także do tekstów innych przesiedlanych, to jednak część  
badaczy przykłada dużą wagę do rozpatrywania terminu w kontekście narodowo-
ściowym oraz geograficzno-przestrzennym:

Jako główne regiony ucieczki i wypędzenia można określić trzy przestrzenie geogra-
ficzne: Prus Wschodnich/Prus Zachodnich, Pomorza Gdańskiego, Śląska Dolnego/
Górnego oraz Kraju Sudetów. Ten aspekt geograficzny powinien zasadniczo stano-
wić nadrzędne kryterium klasyfikacji tekstów [Vertreibungsliteratur – przyp. K.K]25.

Podobne stanowisko jak cytowana wyżej Sandra Kersten prezentuje znawca te-
matu, Louis Ferdinand Helbig, który zastrzega używanie terminów Vertreibungsli-
teratur oraz Flucht und Vertreibung wyłącznie do celów opisywania przepędzanej 
i uciekającej ludności niemieckiej, chociaż doskonale zdaje sobie sprawę z wystę-
powania analogicznych zjawisk w krajach Europy Południowo-Środkowej (niestety 
w tekście nie zostało doprecyzowane, o które dokładnie chodzi)26. Warto też mieć 
na uwadze, że powojenne migracje miały charakter wielonarodowościowy:

Moralnie i politycznie uzasadnionym wspomnieniom wypędzenia towarzyszą też czę-
sto wspomnienia „innych” o wielokulturowym bogactwie każdego z obszarów, z które-
go Niemcy uciekali bądź zostali wypędzani czy ewakuowani po ii wojnie światowej27.

Różnorodność narodowościowa migrantów wynika w dużej mierze z wielo-
kulturowej specyfiki obszarów pograniczy, na co zwracają uwagę cytowani wyżej 
Eva Hahn i  Hans Hahn. Po zakończeniu wojny wraz z  nowym podziałem ad-
ministracyjnym Europy zauważalne stało się kulturowe „oczyszczanie” regionów, 
a ludność, którą zmuszano do wychodźstwa, bardzo często uzyskiwała wówczas 
status mniejszości, co jest przez badaczy traktowane jako czynnik konfliktogen-
ny28. Zjawisko przymusowych wysiedleń nie jest zatem związane z konkretną na-
rodowością i traktowanie go w tych kategoriach nie wydaje się do końca słuszne.

Kontrowersje wokół terminu Vertreibungsliteratur i  symboliczne zawłasz-
czenie przez Niemców doświadczenia przesiedleń znajduje odbicie w projekcie 
„upamiętnienia wysiedleń Niemców po ii wojnie światowej”29. Konsekwentne 
budowanie stereotypu ofiary doprowadziło do zaburzenia proporcji w dyskursie 

przepędzonych ludności, której w rzeczywistości nie powinno się określać tym mianem, v. E. Hahn, 
H. Hahn, op. cit., ss. 485–486.

25 S. Kersten, Strukturierungsversuch zur Flucht- und Vetreibungsliteratur [w:] Verhandlungen der Identität 
Literatur und Kultur in Schlesien seit 1945, red. J. Joachimsthaler, W. Schmitz, Dresden 2004, s. 223.

26 V. L. F. Helbig, Literaturtheoretischen Überlegungen zum Dichtungstypus der Vertreibungsliteratur [w:] 
Unerkannt und (un)bekannt. Deutshche Literatur in Mittel- und Osteuropa, red. C. L. Gottzmann, 
Tübingen 1991, s. 182.

27 E. Hahn, H. Hahn, Die Vertreibung im deutsche Erinnern. Legenden, Mythos, Geschichte, 
Padeborn 2010, s. 565.

28 V. H. Lemberg, Minderheiten als Konfliktursachen [w:] Zwangsmigrationen im mittleren und östlichen 
Europa. Völkerrecht – Konzeption – Praxis (1938–1950), red. R. Melville, J. Pešek, C. Scharf, Mainz 
2007, ss. 99–110.

29 R. Traba, R. Żurek, op. cit., s. 421.



– 49 –

Autoportret, autobiografia, autotematyzm...

dotyczącym migracji powojennych. Podczas gdy polityka europejska zwraca się 
w stronę „uciekinierów i wypędzonych”, to:

W polskiej mozaice pamięci kulturowej miejsce niemieckiego „Vertreibung” zajmują 
deportacje ludności polskiej w Związku Radzieckim, jednak centralnym meta-miej-
scem pamięci jest tragedia Polaków w II wojnie światowej […]30.

Jak zauważają Robert Traba i  Robert Żurek, zatarg o  terminologię oraz za-
burzona proporcja w obrębie obecności tematu wypędzania Polaków i Niemców 
w dyskursie i świadomości społecznej prowadzą do narastania konfliktów pomię-
dzy obiema stronami sporu31. Badacze wskazują na liczne gesty mające pogodzić 
historie obu narodów oraz na próby zwrócenia uwagi publicznej na problem, jed-
nak dodają, że „w 1998 r. kończy się okres politycznego otwarcia w stosunkach 
polsko-niemieckich i intensywnego obywatelskiego dialogu, rozpoczyna się etap 
gry interesów i  konkurencji strategii politycznych wobec historii”32. Naukowcy 
przypominają postać Eriki Steinbach, która obarczała Polaków i Czechów odpo-
wiedzialnością za powojenny dramat ludności niemieckiej. Warto zaznaczyć, że 
załamanie w  stosunkach polsko-niemieckich i  przerzucanie odpowiedzialności 
za dramat cywilów na Rzeczpospolitą jest zakorzenione właśnie w  konwencjo-
nalizacji wspomnień oraz obecnym w nich stereotypie ofiary33. Niemiecka opinia 
publiczna często podkreśla, „że Niemcy w latach drugiej wojny światowej byli nie 
tylko sprawcami, ale i ofiarami”34, czemu trudno zaprzeczyć, choć należy pamię-
tać, iż w czasie wojny, ale także już po zakończeniu działań militarnych, poszko-
dowanych było znacznie więcej narodów. Przedmiotem sporu jest więc zarówno 
jednostronny obraz historii, na który Polacy nie mogą wyrazić zgody, jak i ko-
nieczność uwzględnienia różnych aspektów i sytuacji w s z y s t k i c h  przymuso-
wo wysiedlonych. Polityczny aspekt dyskusji wokół „literatury wypędzonych” nie 
ogranicza się do konfliktu o semantyczne pojęcia Flucht und Vertreibung, suge-
rujące bezprawność działania Polski, ale także ogniskuje wokół instrumentaliza-
cji pojęcia (niemieckiej) ofiary. Stephan Scholz łączy te elementy z przypisywaną 
Niemcom „niezdolnością do żałoby” [niem. Ünfähigkeit zu trauern]35. Pytanie 
jednak, czy budowanie historycznej świadomości narodowej musi odbywać się 
poprzez negację doświadczeń Innych, dokonującą się poprzez konsekwentnie bu-
dowany przez Niemców autoportret własny jako ofiar ii wojny światowej.

Pozostaje faktem, że po 1945 roku (choć także i  w  latach 1939–1945, dzię-
ki umowom międzynarodowym) migrowali nie tylko tak zwani „Ostdeutsche”   

30 Ibidem, s. 421.
31 Ibidem.
32 Ibidem, s. 425.
33 V. także S. Scholz, op. cit., ss. 133–136.
34 R. Traba, R. Żurek, op. cit., s. 428.
35 S. Scholz, op. cit., ss. 133–135.
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(którzy najczęściej są uważani za przedstawicieli nurtu Flucht und Vertreibung36),  
ale również ci osiedleni jeszcze przed wojną na Wołyniu, w  Besarabii, czy też 
przedstawiciele Niemców karpackich37. Zakończenie ii wojny światowej było 
szansą (a niekiedy i przymusem) repatriacji Niemców krymskich czy sudeckich, 
warto więc pamiętać o ich obecności i udziale w powojennych ruchach migracyj-
nych38. Problem dotyczy nie tylko regionów, na których mieszkali Niemcy, przy-
musowymi migracjami byli objęci także Polacy wypędzani z  Litwy39, Ukraińcy 
przesiedlani po ii wojnie światowej z dawnych terenów rp40 czy Estończycy wy-
wożeni na Syberię41. Swoisty fenomen stanowiła również sowiecka czystka w Ob-
wodzie Kaliningradzkim42. Zmieniający się po ii wojnie światowej wizerunek  
Europy Środkowo-Wschodniej, związany z utworzeniem nowych państw, nie po-
został bez wpływu na wielonarodowościowe migracje. Co więcej, emigranci róż-
nych narodowości doświadczali represji na tle rasowym, przemocy, część z nich 
została brutalnie wypędzona, dzieląc przeżycia twórców Vertreibungsliteratur43. 
Przymusowe migracje i związana z nimi trauma miały charakter ponadnarodowy 

36 E. Hahn i H. Hahn nie tylko uważają, że nie istnieje „niemiecki wschód”, ale także twierdzą, 
że sam termin Flucht und Vertreibung prowadzi do nieusprawiedliwionego przypisywania 
statusu przepędzonych wszystkim migrującym Niemcom, których zarówno identyfikacja 
narodowościowa, jak i  przyczyny emigracji budzą wśród badaczy wątpliwości, v. E. Hahn,  
H. Hahn, op. cit., ss. 485–488.

37 V. J. Kokorák, Die Slowakeideutschen im Zeichen das Hakenkreues: Radikalisierung und „Feinde” 
der Volksgruppe 1939–1945 [w:] idem, Die deutsche Minderheit in der Slowakei 1918–1945,  
Hamburg 2013, ss. 217–276.

38 Losy niemieckich mniejszości etnicznych w Europie Środkowo-Wschodniej opisane są w: K. M. Gauß, 
Niemcy na peryferiach Europy. Wędrówki przez Litwę, Spisz i brzegiem Morza Czarnego, tłum. S. Lisiecka, 
Wołowiec 2008. Temat ten poruszają także autorzy publikacji: Die „Volksdeutschen” in Polen, Frankreich, 
Ungarn und der Tschechoslowakei. Mythos und Realität, szczególnej uwadze czytelnika polecam: T. Töns-
meyer, „Das verspätete Erwachen” – Die Slowakeideutschen 1939 [w:] Die „Volksdeutschen” in Polen, Frank-
reich, Ungarn und der Tschechoslowakei. Mythos und Realität, red. J. Kochanowski, M. Sach, Osnabrück 
2006, ss. 225–235; Ágnes Tóth Die kollektive Schuld. Zum Vorgehen gegen die deutsche Minderheit in Un-
garn 1946–1946 [w:] ibidem, ss. 319–332; Ch. Morissey, Die Karpatendeutschen aus der Slowakei. Kollek-
tive Erinnerung und Integration in der Bundesrepublik Deutschland 1945–1975 [w:] ibidem, ss. 333–352.

39 V. A. Bubnys, Stosunki litewsko-polskie podczas ii wojny światowej [w:] Tematy polsko-litewskie. Historia, 
literatura, edukacja, red. R. Traba, Olsztyn 1999, ss. 188–135; Z. Gluza, Stosunki polsko-litewskie pod-
czas ii wojny światowej [w:] ibidem, ss. 135–143; A. Kasperavičius, Relituanizacja i „powrót do maci-
erzy”. Spojrzenie z Kowna na mieszkańców Wilna i Wileńszczyzny 1939–1944 [w:] ibidem, ss. 105–118.

40 V. R. Kabaczij, Wygnani na stepy. Przesiedlenia ludności ukraińskiej z Polski na południe Ukrainy 
w latach 1944–1946, Warszawa 2012.

41 K. Brüggemann, Von Migranten, Verbannten und Deportierten: Sibirien als Ort der estnischen Ge-
schichte [w:] Zwangsmigrationen in Nordeuropa im 20. Jahrhundert, „Nordost Archiv. Zeitschrift 
für Regionalgeschichte”, xiv (2005), Lüneburg 2006, ss. 113–140.

42 Als Russe in Ostpreußen. Sowjetische Umsiedler über ihren Neubegginn in Königsberg/Kaliningrad 
nach 1945, red. E. Matthes, tłum. A. Ackermann, Ostfildern 1999.

43 Skalę przymusowych migracji oraz jej różnorodność pod względem narodowości migrujących 
przedstawia rzetelna praca Zwangsmigrationen im mittleren und östlichen Europa. Völkerrecht – 
Konzeption – Praxis (1938–1950), red. R. Melville, J. Pešek, C. Scharf, Mainz 2007.
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i, niestety, w  dwudziestym wieku nie należały do zjawisk rzadkich44. Analogie, 
które można dostrzec w sytuacji przesiedlanych, pozwalają rozszerzyć rozumienie 
formuły „ucieczki i wypędzenia” i posługiwać się nią inaczej niż tylko w kontekście 
niemieckim. Tworzenie kryteriów i ustalanie dominant, jakie proponuje Kersten 
czy Helbig, naprowadzają na trop traktowania Vertreibungsliteratur jako zespołu 
cech literackich składających się na odrębny nurt pisarski. Jego trzon tworzyłaby 
twórczość Niemców przymusowo wysiedlanych ze Śląska, Pomorza, Mazur czy 
Kraju Sudetów. Poza głównym nurtem termin opisywałby także utwory autorów 
pochodzących ze wschodu czy południa Europy, pod warunkiem, że niezależnie 
od zamieszkiwanej szerokości geograficznej dzieliliby oni w ostatnich miesiącach 
wojny i krótko po jej zakończeniu doświadczenia takie jak: represje, agresja ze 
strony Armii Czerwonej, przyznanie statusu mniejszościowego danej grupie oraz 
narastająca wobec przesiedlanych niechęć lokalnej społeczności. W  ten sposób 
Vertreibungsliteratur słusznie otworzyłaby się na twórczość polskich repatriantów 
z okolic Wilna i Lwowa, świadectwa Hucułów, Łemków czy Ukraińców. Jedno-
cześnie jednak znaczenie niemieckiego terminu, obejmujące zarówno kryterium 
przestrzeni, jak i narodowości, utrwaliło się w badaniach na tyle mocno, iż nale-
żałoby poszukać nowego języka, który pozwoliłby na mówienie o analogicznych 
zjawiskach bez faworyzacji czy dyskryminacji którejkolwiek z grup przymusowo 
przesiedlanych.
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Abstract
The self-portrait of an exile. A few theoretical remarks  

on the literature of displacement and the stereotypes within

The main purpose of the article is to remark stereotypes in literature of expulsion 
and hence to examine their position and existence in German literature and the-
oretical consequences for literary studies they involved. 

The starting point for reflection is review of particular images which have been 
already examined and described by German scholars. Author of the article claims, 
that the stereotypical representations in so called Vertreibungsliteratur, constitute 
self-portrait of the expelled one. As the considerations shows, conventionalization 
of memories influence understanding of the Vertreibungsliteratur term and its 
semantic loads and hence leads to distortion of image of forced migration.


