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Niemiec w literaturze polskiej XIX wieku (przypomnienie wy-

branych motywów) 
 

 

 Już niemal zapomnieliśmy w dobie „politycznej poprawności”, kim byli 

Niemcy dla Polaków, ze szkół wycofano po cichu „niepoprawne politycznie” 

lektury, warto więc przypomnieć, jaki obraz Niemca pojawiał się w literaturze 

polskiej XIX wieku, szczególnie zaś w tej wielkiej, dzięki której jako polski naród 

przetrwaliśmy, mimo braku własnej państwowości. O Niemcach pisali polscy 

pisarze doby romantyzmu i pozytywizmu. Poniżej przypomniano za Słownikiem 

literatury polskiej XIX wieku (1994) te wątki, aby przełamać zmowę milczenia na 

ten temat we współczesnej litraturze przedmiotu. Tekst ma charakter poglądowy. 

 Sami Niemcy pisali o istnieniu duszy narodu niemieckiego (np. Hegel). 

Dusza narodu niemieckiego ma cechy niezmienne, więc stąd, mimo upływu czasu, 

rozpoznanie duszy niemieckiej przez pisarzy polskich XIX wieku – nadal jest 

aktualne. Zaskakujące, że stosunkowo bardzo mało pojawia się literackich przykła-

dów ‘dobrych Niemców’, a zdecydowanie przeważają w ówczesnej literaturze 

przykłady negatywne.  

 W literaturze polskiej XIX wieku naród niemiecki jawił się niezmiennie 

jako obcy Słowianom (jako plemię germańskie walczące ze Słowianami), ale także 

jako różniący się cywilizacją i mentalnością od Słowian. W ówczesnej literaturze 

polskiej zagrożenie niemieckie było eksponowane zarówno przez Józefa Ignacego 

Kraszewskiego w Starej Baśni (1876), Waligórze (1880) czy Krzyżakach (1882), 

jak i wcześniej przez Adama Mickiewicza w Grażynie (1823), Konradzie Wallen-

rodzie (1828), nadto przez Henryka Sienkiewicza w Krzyżakach (1900). Dusza 

narodu niemieckiego ma niezmienne skłonności do podboju, zdobywania, jest 

ekspansywna i ta jej cecha wydaje się stała, także dziś aktualna. 

 Znany jest także obraz Niemca-filozofa, nota bene zwykle kontaktującego 

się z diabłem, czyli służącego Złu. Religijność Niemców ma w literaturze polskiej 

XIX wieku wymiar jednoznacznie negatywny w najbardziej znanych przykładach. 

W pewnym sensie element satanistyczny kładzie się tu cieniem na nację germańską 

widzianą oczami polskich pisarzy doby rozbiorów. Religijny aspekt Niemca w 
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literaturze cechuje się tu aksjologicznie w zasadzie przeważnie ujemnie (służba złu, 

służba Złemu). 

Niemcy mający konszachty z Szatanem pojawiają się w balladzie Pani 

Twardowska (1822) Adama Mickiewicza, Kordianie (1834) Juliusza Słowackiego, 

Lekarzu magnetycznym (1846) Józefa Dzierzkowskiego. Adam Mickiewicz w 

Księgach narodu i pielgrzymstwa polskiego (1832) nadał obłudnemu królowi 

pruskiemu Fryderykowi II rysy szatańskie, gdyż król pruski łamał „wszystko co 

święte”. Także Wspomnienia (1867) Andrzeja Edwarda Koźmiana czy Pamiętnik 

(1889-1891) Wiktora Szokalskiego dają świadectwo (naocznych świadków), że 

Prusacy (Niemcy) cechują się wyrafinowanym egoizmem, żądzą bogactwa i 

władzy, podstępnością i fałszem. Podstępność i obłudę Niemców opisał także Józef 

Ignacy Kraszewski w swoich powieściach saskich, tj. trylogii Hrabina Cosel 

(1874), Brühl (1875) i Z siedmioletniej wojny (1876). 

 Niemcy byli (adekwatnie do zła, które wyrządzili) nazywani odpowiednio 

przez Adama Mickiewicza, który w objaśnieniach do Grażyny (1823) pisał, że na 

Litwie „z dawna psami Niemców przez wzgardę nazywano”, a ponadto, że „na-

zwać wieśniaka Niemcem jest to zelżyć go najsromotniej”. 

 Jak napisał Sławomir Meresiński w Słowniku literatury polskiej XIX wieku 

(1994) — A. Mickiewicz w Księgach narodu i pielgrzymstwa polskiego  

 
„wytyczył drogę stereotypowi Niemca jako praktycznego, przyziemnego materialisty, którego bogiem 

— »bałwanem« — jest dobrobyt, ojcem — warsztat pracy, matką — knajpa”  

 

(Słownik literatury polskiej XIX wieku, s. 606). 

 

To jest świadectwo ludzi tamtych czasów, którzy aż nadto doświadczyli 

„dobrodziejstw” niemieckich, choć w pewnym okresie Niemcy jawili się przecież 

niemal jako „ambasadorzy” Polski (np. po Powstaniu Listopadowym entuzjastycz-

nie przyjmowano polskich emigrantów w Dreźnie.  

 Niemcy przedstawiani byli jako dorobkiewicze bez uczuć wyższych. 

Wystarczy wspomnieć tu chociażby dla przykładu Nie-boską komedię (1835) 

Zygmunta Krasińskiego, powieść Krewni (1857) czy Podróżomanię (1859) Józefa 

Korzeniowskiego albo późniejszą Ziemię obiecaną Władysława Stanisława Rey-

monta. Niemcy-dorobkiewicze przedstawieni zostali przez Józefa Ignacego Kra-

szewskiego w utworach Na wschodzie (1866), Na tułactwie (1882) a przez Bole-

sława Prusa w Powracającej fali (1880), Lalce (1890), zaś przez Henryka Sienkie-

wicza w Bez tytułu (1873). Jeżeli pisarz polski pisał o Niemcu jako o dorobkiewi-

czu, to był to prawie komplement, szczyt pozytywnego pisania o tej germańskiej 

nacji. Dorobienie się majątku przez Niemca było przecież obiektywnie sukcesem, 

choć nie dla Polski. Pisarz polski wskazujący na bogactwo czy dobrą organizację 

pracy, dzięki której Niemiec dorobił się majątku — niewątpliwie wskazywał na 
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wartości pozytywne, choć, jeżeli zdobywanie majątku następowało kosztem Pola-

ków (np. tzw. „rugi pruskie” w Wielkopolsce, czyli de facto wywłaszczanie Pola-

ków z majątków i przekazywanie tych majątków Niemcom) — to wartość pozy-

tywna niemieckiego „dorabiania się” stawała się tym samym antywartością, czyli 

wartością negatywną (niemoralne postępowanie kosztem Polaków dla zdobycia 

majątku). Pisarze polscy wskazują także, że na ogół bogactwo materialne nie 

służyło Niemcowi do podniesienia swojej duchowości, lecz przeciwnie, służyło 

tylko niskim potrzebom ludzkim. 

 Według S. Meresińskiego, w polskiej literaturze XIX wieku  

 
„Stylizuje się zatem Niemca na żarłoka i piwosza, jest ukazywany jako osobnik mało ruchliwy, którego 

czynności życiowe — oprócz pracy — sprowadzają się do jedzenia, picia i spania, nie zdradza 

wyższych potrzeb duchowych”  

 

(Słownik literatury polskiej XIX wieku, s. 606). 

 

 Poza Niemcem-materialistą, Niemcem-wyzyskiwaczem lub Niemcem-

dorobkiewiczem, pojawia się jeszcze rys sentymentalizmu, który to sentymenta-

lizm wyraża się w dbałości o pamiątki przeszłości niemieckiej. Warto tu przypo-

mnieć Gdy się było młodym (1871) Maksymiliana Jatowta, w którym ukazano, jak 

Niemcy grupowo odwiedzają ważne dla siebie miejsca historyczne. Nie należy 

zapominać także o Wiadomościach bieżących (1880) Henryka Sienkiewicza, który 

podobne sceny rejestrował. Literatura polska wspominała o kulcie niemieckich 

pamiątek na Pomorzu, Mazurach, Śląsku czy w Wielkopolsce, z którymi Niemcom 

trudno było się rozstać. 

  Juliusz Słowacki w swoim Raptularzu (1843-1847) dał świadectwo, że 

Niemiec potrafi „rozzłoszczony (...) błoto z siebie wyrzucić (...) z ogniem pomie-

szane”. Wroga ekspansywność, despotyzm i zaborczość wobec Polski została 

opisana przez Adama Mickiewicza w Projekcie odezwy do Rosjan (1832) oraz 

przez Aleksandra Fredrę w Trzy po trzy (1844-46, wydane w 1917).  

Niemiecką, wrogą ekspansywność zauważył także Stanisław Koźmian w 

książce pt. Podróż nad Renem i w Szwajcarii, w 1846 roku odbyta (1877), gdy 

opisywał działalność kolonizatorską Niemców. Z kolei Henryk Sienkiewicz w 

Orso (1879), Listach z podróży do Ameryki (1876-78) i Sachem (1883) opisywał 

egoizm i okrucieństwo kolonistów niemieckich wobec ludności miejscowej. Pa-

zerność Niemców opisywali: Hieronim Derdowski w Listach z podróży po osa-

dach polskich w Ameryce (ok. 1890), Henryk Sienkiewicz w dziele Z pamiętnika 

poznańskiego nauczyciela (1880), Bolesław Prus w powieści Placówka (1886), 

gdzie bohaterski chłop o nazwisku Ślimak bronił ziemi polskiej przed Niemcami. 

Nota bene znamienne, że Placówka zniknęła z wykazu lektur obowiązkowych w 

szkołach polskich. Dlaczego? Cenzura w imię „poprawności politycznej” narzuco-
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na przez niemieckich zarządców UE czy lęk polskojęzycznych pseudoelit przed 

współczesnymi Niemcami, aby się im przypadkiem nie narazić? 

 Sławomir Meresiński stwierdzał (1994), że  
 

„Upokarzające Polaków przekonanie Niemców o własnej wyższości, promieniujące z ich literackich 

sylwetek, w postaciach kolonistów ziem polskich, przejawia się najmocniej; wykorzystują polską 

naiwność, panoszą się, wciągają Polaków w lichwiarskie zadłużenia”  

 

(Słownik literatury polskiej XIX wieku, s. 607). 

 

W zasadzie diagnoza ta pozostaje trafna także i dziś. Literatura stała się tu 

tylko odbiciem rzeczywistości, zgodnie z pozytywistyczną zasadą, że powieść to 

lustro przechadzające się po gościńcach. Przykładem były tu utwory Henryka 

Sienkiewicza Dwie drogi (1872) czy Faustyna Świderskiego Pisma humorystyczne 

(1883-84). 

 W zdecydowanej mniejszości pojawiają się w literaturze polskiej XIX 

wieku nieco bardziej przychylne spojrzenia na Niemców, jednak dominowała 

ekspansywność jako stała niemiecka cecha narodowa. Większość portretów Niem-

ców jest negatywna z powodu presji aktualnej sytuacji politycznej (utrata niepodle-

głości przez Polskę, rozbiory). Utrata niepodległości i suwerenności Polski na rzecz 

obcych mocarstw (Niemiec, Austrii i Rosji) jest póki co sytuacją historyczną, a 

przestrogi dziewiętnastowiecznych pisarzy odnoszą się do okresu zaborów. Nie jest 

jednak wykluczone, że podobna sytuacja może się w dziejach powtórzyć, choć w 

ramach innego nieco scenariusza. Dlatego warto przypominać Polakom poprzez 

literaturę piękną o historycznych relacjach z sąsiadami, np. z Niemcami, ale nie 

tylko. 

 Należy publicznie wszcząć dyskusję i podjąć odpowiednie kroki, by 

przywrócić świadomość literacką i narodową polskiemu narodowi. Literatura 

polska XIX wieku jest wszak właściwym narzędziem w wychowaniu narodowym 

i patriotycznym Polaków. Lepszej, jak dotąd nie napisano. 

Na zakończenie kilka uwag aktualnych. Dlaczego nie ma wznowień więk-

szości z tych utworów, albo jeśli są – to w małych nakładach? Dlaczego w oficjal-

nych mass mediach cisza głucha zaległa od lat na temat tak istotny, jak ekspansyw-

na dusza niemiecka? Dlaczego nie ma osobnego bloku obowiązkowego w szko-

łach średnich czy gimnazjach poświęconego Niemcom w literaturze polskiej? Czy 

w każdej polskiej szkole podstawowej, gimnazjum i średniej w bibliotekach są 

wyżej wymienione książki w wielu egzemplarzach? Czy nauczyciele korzystają z 

tej możliwości wychowania patriotycznego przez polską literaturę narodową? Czy 

wszystkie polskie rodziny skompletowały już do swoich bibliotek domowych 

powyższe dzieła – wydane w tanich, wysokonakładowych edycjach? Nie istnieje 

seria książkowa pt. „Biblioteka Polaka”, zawierająca najcelniejsze ww. polskie 

dzieła w wysokich nakładach. Warto wydać taką patriotyczną serię w wysokim 
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nakładzie i jako lekturę obowiązkową analizować w polskich szkołach. Edukacyj-

ny wymiar literatury pięknej niewątpliwie wart jest podkreślenia. Rzecz warta 

zachodu, dodatkowo także z tego powodu, że dzieła dziewiętnastowieczne nie są 

już objęte prawami autorskimi (prawa te wygasły, nie licząc tzw. prawa martwej 

ręki). W Polsce powinno się drukować regularnie owe dzieła „ku pokrzepieniu 

serc” wedle sprawdzonej, dziewiętnastowiecznej formuły patriotycznej (roman-

tycznej i pozytywistycznej), także w odcinkach w polskiej prasie (nie należy liczyć 

na prasę polskojęzyczną, której właścieielami wszak nie są Polacy z ducha). Wy-

chowanie patriotyczne ma swoją historyczną kartę w literaturze pięknej. 

 

 

Title in English: 

 

A German in Polish Literature in 19th Century (the Reminder of Selected Motifs) 

 

Abstrakt (Streszczenie) po polsku / Abstract (Summary) in Polish: 

 

Artykuł jest tekstem poglądowym, opartym o Słownik literatury polskiej 

XIX wieku. Autor przypomina w swoim tekście postać Niemca w literaturze pol-

skiej w XIX wieku (wybrane utwory romantyczne i pozytywistyczne). Postaci 

Niemców w dziełach polskich romantyków i pozytywistów na ogół miały konota-

cję negatywną (jako przedstawiciele ekspansywnej nacji zaborców, narodu okupan-

tów Polski). Było to spowodowane faktem zaborów (rozbiorów) Polski przez 

Niemcy (Prusy), Austrię i Rosję (1795-1918). Tekst dotyka także kwestii religij-

nych w literaturze (Niemcy i diabeł). 

 

Słowa-klucze po polsku / Key words in Polish: 

 

Niemcy, 19 wiek, literatura polska, romantyzm, pozytywizm. 

 

Abstrakt (Streszczenie) po angielsku / Abstract (Summary) in English: 

 

The paper is a review, based on Słownik literatury polskiej XIX wieku [The 

dictionary of Polish literature in 19. century]. The author reminds in his text a 

German hero in the Polish literature in 19th century (the selected works of romanti-

cism and positivism). The characters of Germans in the works by Polish romanti-

cists and positivists generally have nergative affiliation (as the representatives of 

expanssive nation of occupants, the nation of occupant of Poland). It was caused by 

the fact of annexation (partitions) of the Polish State by Germany (Prussia), Austria 

and Russia (1795-1918). The text concerns also religious questions in literature 

(Germans and the devil). 
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