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Chris Lorenz

„GOR¥CA HISTORIA”.
O TEMPERATURZE SPORÓW

W HISTORII NAJNOWSZEJ NIEMIEC

Historia Trzeciej Rzeszy nadal siê nie „sch³adza”. Szeœædziesi¹t lat po wydarze-
niach wojennych mroczna przesz³oœæ wci¹¿ jest mocno obecna. Ta „gor¹ca” historia
ma ponadto znacz¹cy wp³yw na historiê najnowsz¹ Niemiec. W niniejszym artykule
poddane zostan¹ analizie dwie tezy próbuj¹ce zdystansowaæ siê do okresu narodowego
socjalizmu. W „NRC Handelsblad” z 3 listopada 2005 r. znalaz³a siê nastêpuj¹ca krót-
ka notatka: „Cz³onkowie chiñskiej stra¿y po¿arnej w pó³nocno-zachodniej prowincji
Sinkiang po czterech latach starañ ugasili w koñcu po¿ar w kopalni wêgla. Po¿ar szala³
tam od 1874 r. Tak¹ informacjê poda³a stacja BBC w œrodê. Ogieñ w kopalni wêgla pu-
stoszy³ rocznie oko³o 1,8 miliona ton surowca. Ponadto powodowa³ ka¿dego roku emi-
sjê stu tysiêcy ton niebezpiecznych substancji takich jak tlenek wêgla i tlenek siarki.
Ogieñ wydala³ corocznie tak¿e 40 000 ton popio³u i smogu”1.

Stra¿acy niemal cztery lata starali siê ugasiæ po¿ar, po tym, jak ju¿ wczeœniej podej-
mowano kilka takich prób, które jednak nie przynosi³y ¿¹danego rezultatu. Wed³ug
szacunków, up³ynie jeszcze kolejne trzydzieœci lat – oznacza to, ¿e do oko³o 2034 r.!
– do momentu, gdy temperatura kopalni sch³odzi siê do takiego stopnia, by wydobywa-
nie wêgla sta³o siê ponownie mo¿liwe.

Tyle na ten temat podaje wiadomoœæ „NRC”, której treœæ zafascynowa³a mnie z kil-
ku powodów: nie jest powszednie, by po¿ary trwa³y sto trzydzieœci lat, tak samo, jak
nie oczekujemy od pingwinów i strusi, ¿e bêd¹ lataæ; no i jeszcze trwaj¹ca cztery lata
próba gaszenia po¿aru jest tak¿e niewyobra¿alna. I kolejne trzydzieœci lat, które kosz-
towaæ bêdzie wych³odzenie kopalni, nie mo¿emy przemilczeæ – tak¿e niespotykanej
wielkoœci substancji szkodliwych, które wyemitowa³ ten podziemny ogieñ od 1874 r.
Taki ekstremalny w swych rozmiarach po¿ar przeszed³ nasze wszelkie wyobra¿enia2.
Wystarczy o tym poczytaæ, aby siê dos³ownie zgrzaæ.
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1 „NRC Handelsblad” z 3 listopada 2005.
2 Dlatego na pocz¹tku s¹dzi³em, ¿e ktoœ mo¿e pomyli³ siê w latach – quo non. Z jednego Ÿród³a

dowiedzia³em siê, ¿e ogieñ zacz¹³ siê tam tliæ ju¿ w okresie panowania dynastii Quing, to znaczy



Co wspólnego ma ta p³on¹ca w Chinach kopalnia z histori¹ najnowsz¹ Niemiec, po-
staram siê wyjaœniæ w poni¿szych rozwa¿aniach. Moj¹ analizê zbudowa³em w tym celu
nastêpuj¹co. W pierwszej jej fazie zastanowiê siê nad pytaniem, dlaczego historia naj-
nowsza zwi¹zana jest w ogóle z problemem „gor¹cej” historii. Nastêpnie chcia³bym
broniæ tezy, ¿e historia najnowsza Niemiec dodatkowo drêczona jest przez ten „pal¹cy
problem” z powodu Trzeciej Rzeszy. Po trzecie zaœ, stanê w obronie pogl¹du, ¿e dwie
aktualne wizje, aby na nowo speriodyzowaæ i „zeuropeizowaæ” najnowsz¹ historiê Nie-
miec, mo¿na postrzegaæ jako próbê ostatecznego zdystansowania siê wobec Trzeciej
Rzeszy. Po czwarte i ostatnie, chcia³bym przedstawiæ wyjaœnienie doœæ istotnego faktu,
¿e Trzecia Rzesza po szeœædziesiêciu latach nadal jest niewyobra¿alnie obecna w histo-
rii najnowszej Niemiec.

I

P³on¹c¹ kopalniê wêgla w Chinach z histori¹ najnowsz¹ Niemiec chcia³bym po-
³¹czyæ pytaniem amerykañskiej historyczki Barbary Tuchman, zadanym 8 marca 1964 r.
na ³amach dziennika „New York Times”: „Czy nale¿y – lub mo¿na – pisaæ o historii,
podczas gdy ona jeszcze ca³kowicie nie przeminê³a?”3. W¹tpliwoœæ ta jest oczywiœcie
tak stara, jak sama historia najnowsza. Myœl, jak¹ przywo³uje to pytanie, jest nastê-
puj¹ca: historia sama w sobie, jako permanentna arena, jest z natury „gor¹ca” i naj-
pierw musi siê „ostudziæ”, zanim historycy bêd¹ mogli j¹ w sposób naukowy opisaæ
i wyjaœniæ. Aby umiejscowiæ wydarzenia w kontekœcie historycznym, niezbêdna jest
nie tylko znajomoœæ ich historii minionej, lecz tak¿e historii przysz³ej – a to w sposób
dos³owny wymaga czasu. Aby móc zajmowaæ siê zagadnieniem historii na poziomie
naukowym, nale¿y siê do niej najpierw zdystansowaæ, taki jest przynajmniej po-
wszechny sposób myœlenia historyków, trwaj¹cy od XIX wieku4. W tym celu najgod-
niej jest, gdy osoby zaanga¿owane ju¿ nie ¿yj¹ i gdy dostêpne s¹ archiwa pañstwowe
– co oznacza up³yw przynajmniej trzydziestu lat. Wiêkszoœæ historyków nie chce siê
zatem sparzyæ, dlatego nie zajmuje siê „gor¹c¹” histori¹ i wyczekuje momentu, a¿ ona
siê sch³odzi, niemal tak, jak ci górnicy, którzy w Sinkiang przyst¹pi¹ do wydobycia
wêgla dopiero, gdy temperatura kopalni ulegnie sch³odzeniu do akceptowalnej.

Przy takim powszechnym toku myœlenia mo¿na jednak postawiæ znak zapytania i to
na dwóch p³aszczyznach. Po pierwsze, zarówno dystans, jak i bliskoœæ s¹ w historiografii
przecie¿ tak¿e konstrukcjami (narracyjnymi) historyka5. Po wtóre, pomys³ archiwum,
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miêdzy 1674 a 1911 r. i ¿e w tej okolicy jest oko³o trzydziestu szeœciu pal¹cych siê kopalni. Patrz:
http://www.china.com.cn/english/MATERIAL/71105.htm; http://quickstart.clari.net/qs_se/webnews/
wed/cq/Qchina-fire.RjOh_DlV.html, 15 stycznia 2006.

3 Cyt. za: H.-P. Schwarz, Die neueste Zeitgeschichte, „Viertel Jahreshefte für Zeitgeschichte”
2003, nr 1(51), s. 5.

4 Patrz: M. Phillips, Distance and Historical Representation, „History Workshop Journal” 2004,
nr 57 s. 123–141; „Rzeczywiœcie historykom trudno rozró¿niæ koncepcjê dystansu historycznego od
wyobra¿enia historii samej w sobie” (ibidem, s. 125). Pomys³, ¿e dystans w czasie tworzy warunek
ogl¹du historycznego, jest jedn¹ z wielu idei, któr¹ historyzm przej¹³ od Hegla, choæ historycy upa-
truj¹ siebie z regu³y jako jego filozoficznych przeciwników.

5 Patrz: M. Phillips, History, Memory and Historical Distance [w:] Theorizing Historical Con-
sciousness, red. P. Seixas, Toronto 2004, s. 86–109; „[…] je¿eli mo¿na stwierdziæ, ¿e problem nabra-



które winno jedynie zostaæ otwarte, by uzyskaæ dostêp do przesz³oœci, jest szczególnie
naiwnym wyobra¿eniem, które w ostatnich dziesiêciu latach by³o problematyzowane
w sposób zasadny z wielu stron (miêdzy innymi przez studia postkolonialne)6.

Niemniej, to w³aœnie tradycyjne w¹tpliwoœci historyków dotycz¹ce „gor¹cej” histo-
rii doprowadzi³y do tego, ¿e historia najnowsza jako specjalizacja rozwinê³a siê niemal
w ca³ej Europie doœæ póŸno – dopiero po 1945 r. – i nieprzypadkowo pierwotnie jedy-
nie poza oœrodkami uniwersyteckimi7.

Mia³o to miejsce z regu³y w specjalnych instytutach naukowych, tworzonych przez
w³adze pañstwowe w celu zbierania informacji niezbêdnych do badania prawnych
skutków drugiej wojny œwiatowej. W Niemczech chodzi³o oczywiœcie o utworzony
w roku 1947 (a w roku 1952 ponownie powo³any) Institut für Zeitgeschichte w Mona-
chium, a w Holandii o Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, który, co ciekawe,
powo³any zosta³ ju¿ w roku 1945. Bardzo znacz¹cy wydaje siê w tym kontekœcie fakt,
¿e w wiêkszoœci krajów europejskich dopiero w latach szeœædziesi¹tych powo³ywane
by³y katedry zajmuj¹ce siê histori¹ najnowsz¹, i ¿e czasopisma specjalistyczne z tego
zakresu tak¿e pojawi³y siê bardzo póŸno.

Znane czasopisma dotycz¹ce historii ogólnej, takie jak: „Historische Zeitschrift”
w Niemczech, „Revue Historique” we Francji i „English Historical Review” w Anglii,
w chwili ich zawi¹zywania w XIX wieku odrzuca³y celowo publikacje dotycz¹ce histo-
rii najnowszej. To tyle na temat strachu historyków w Europie przed >gor¹c¹< histori¹,
któr¹ napotykamy nie tylko w Niemczech8.

II

Ale co, jeœli ta historia, niemal tak jak kopalnia w Sinkiang, nie och³odzi siê automa-
tycznie, a dalej bêdzie p³on¹æ i emitowaæ niebezpieczne substancje? Co, jeœli wszystkie
starania podejmowane w celu ugaszenia po¿arów, tak jak w Sinkiang, zakoñcz¹ siê nie-
powodzeniem i bêd¹ krzy¿owaæ siê z powszechnymi wyobra¿eniami oraz oczekiwa-
niami dotycz¹cymi tego, co normalne? Co wiêc, jeœli najnowsza historia sprzeciwi siê
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nia ustanowienia dystansu mo¿e byæ nieuniknion¹ cech¹ reprezentacji historycznej, nie wynika z tego
jeszcze z pewnoœci¹ istnienie uniwersalnie uprzywilejowanego miejsca. W przeciwieñstwie do tego,
wa¿ne jest, aby uznaæ, ¿e nie ma ustalonego stanowiska, ani oddalonego ani bliskiego, które najlepiej
nadaje siê do wszystkich kontekstów, celów lub gatunków” (ibidem, s. 95). Wiêcej: B. Taylor, Intro-
duction: How Far, How Near: Distance and Proximity in the Historical Imagination, „History Work-
shop Journal” 2004, nr 57, s. 117–122.

6 Wiêcej na ten temat: M. Manoff, Theories of the Archive from Across the Disciplines, portal
„Libraries and the Academy” 2001, t. 4, nr 1, s. 9–25; T. Cook, Archival Science and Postmodernism:
New Formulations for Old Concepts, „Archival Science” 2001, nr 1, s. 3–24. Istotnym dla problema-
tyzacji zagadnienia Archiwum by³a publikacja Jacques’a Derridy, Archive Fever z 1995 roku. Zob.
M. Manoff, Theories..., s. 12: „Metody przenoszenia informacji kszta³tuj¹ istotê wiedzy, któr¹ mo¿na
wyprodukowaæ. Biblioteki i technologie archiwalne decyduj¹ o tym, co mo¿na zarchiwizowaæ, a za-
tem o tym, co mo¿na zbadaæ. W nawi¹zaniu do tego Derrida twierdzi, ¿e >proces archiwizacji na tyle
produkuje wydarzenia na ile je zapisuje<”.

7 Patrz: Zeitgeschichte als Problem. Nationale Traditionen und Perspektiven der Forschung in
Europa, red. A. Nützenadel, W. Schieder, Göttingen 2004; Zeitgeschichte als Streitgeschichte. Grosse
Kontroversen seit 1945, red. M. Sabrow i in., München 2003.

8 Patrz: The Varieties of History. From Voltaire to the Present, red. F. Stern, Londyn 1956,
s. 170–178.



sama, by przyj¹æ normaln¹, „ch³odn¹” formê, która niezbêdna jest, by pozwoliæ histo-
rykom spokojnie przeszukiwaæ archiwa i umieszczaæ wydarzenia w ich kontekœcie hi-
storycznym?

Chcia³bym w tym miejscu broniæ tezy, ¿e Trzecia Rzesza mo¿e byæ upatrywana
jako utrzymuj¹cy siê po¿ar kopalni w historii najnowszej Niemiec – tak¿e po 1990 r.
– i ¿e w tym zakresie Niemcy w sposób znacz¹cy ró¿ni¹ siê od innych krajów Europy.
Oczywiœcie wiele innych krajów Europy ma tak¿e swoje, przys³owiowe, trupy w szafie
– i tak Francja ma swój re¿im Vichy i wojnê w Algierii, Hiszpania natomiast wojnê do-
mow¹, by wspomnieæ jedynie o tych dwóch krajach z ich skomplikowan¹, niedawn¹
przesz³oœci¹ – wydaje siê jednak, ¿e Niemcy w europejskiej perspektywie porównaw-
czej stanowi¹ problem jedyny w swoim rodzaju9.

Unikatowy pomnik Holokaustu w sercu Berlina wydaje siê wystarczaj¹cy jako
symboliczny dowód szczególnej pozycji Niemiec w tym kontekœcie, tak samo, jak
(w³asny) opis Niemiec jako mistrza œwiata w zwalczaniu przesz³oœci10.

W historii najnowszej szczególna pozycja Niemiec charakteryzuje siê nastêpuj¹cym
fenomenem: od momentu, gdy Trzecia Rzesza zajê³a w historii najnowszej Niemiec
centraln¹ pozycjê – to znaczy od póŸnych lat szeœædziesi¹tych – nieustannie j¹ krytyko-
wano. Zastanawiaj¹ce tak¿e jest to, ¿e krytyka ta kierowana jest przez tych samych hi-
storyków, którzy sami przyczynili siê do tematyzowania zagadnienia Trzeciej Rzeszy,
co, gdy przypatrzyæ siê temu bli¿ej, wydaje siê paradoksalnym przedstawieniem11. Czy
to Andreas Hillgruber w latach siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹tych, który g³oœno zasta-
nawia³ siê, czy Niemcy „nie maj¹ w koñcu dosyæ Hitlera i drugiej wojny œwiatowej”;
czy Ernst Nolte, który w latach osiemdziesi¹tych wyra¿a³ wielk¹ troskê o nieustanne
negatywne trwanie (negative Lebendigkeit) i nawet o zagra¿aj¹ce ¿yciu niebezpieczeñ-
stwo (lebensbedrohende Gefahr) ze strony Trzeciej Rzeszy; czy Karl Heine Bohrem,
który w roku 2001 krytykowa³ „skrócenie” niemieckiej historii do okresu Trzeciej Rze-
szy; czy Arnulf Bering, który twierdzenia Bohrera powtarza³ na ³amach „Die Welt”:
wszyscy ci niemieccy autorzy uskar¿ali siê na fakt, ¿e Trzecia Rzesza ucieleœnia frag-
ment przesz³oœci, który zachowuje siê nienormalnie, to znaczy ucieleœnia przesz³oœæ,
która nie chce przemin¹æ12. Innymi s³owy: wymienieni badacze uskar¿aj¹ siê na to, ¿e
historia Trzeciej Rzeszy nie ulega wych³odzeniu i zachowuje siê tak, jak podziemny
po¿ar kopalni.

Poœrednio nienormalny charakter Trzeciej Rzeszy potwierdzony zostaje tak¿e w hi-
storii najnowszej poprzez wszystkie publikacje, które rozwodz¹ siê na temat normalnoœci
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9 Wiêcej na ten temat: Wstêp [w:] Verbrechen Erinnern. Die Auseinandersetzung mit Holocaust
und Völkermord, red. V. Knigge, N. Frei, Monachium 2002.

10 Patrz: ibidem, s. IX, redaktorzy zauwa¿aj¹, ¿e „negatywne wspomnienie, mimo wszystkich
uznanych do tej pory analiz konwencji wspomnieñ o Holokauœcie, nie jest regu³¹, a raczej wyj¹t-
kiem”. Patrz tak¿e: wywiad z A. Beevor, Kein Volk stellt sich so mutig der Vergangenheit, „Die
Welt” z 9 maja 2005 r. i Die Deutsche haben eine Nazi-Obsession, „TAZ” z 13 maja 2005.

11 Sytuacja ta mog³aby byæ podobna do niderlandzkiej historii najnowszej, w której Hans Blom
mia³by uskar¿aæ siê, ¿e o wiele za du¿o pisze siê o Srebrenicy.

12 A. Hillbruber, Endlich genug über Nationalsozialismus und Zweiten Weltkrieg? Forschung-
sstand und Literatur, Düsseldorf 1982; K.H. Bohrer, Ekstasen der Zeit. Augenblick, Gegenwart,
Erinnerung, Monachium–Wiedeñ 2003; E. Nolte, Zwischen Geschichtslegende und Revisionismus?
Das Dritte Reich im Blickwinkel der Jahres 1980 [w:] „Historkerstreit”. Die Dokumentation der
Kontroverse um die Einzigartigkeit der nationalsozialistischen Judenvernichtung, Monachium 1987,
s. 13–36.



Republiki Federalnej. Normalnoœæ historii nie jest przecie¿, w normalnych warunkach,
upatrywana przez historyków jako problem, który nale¿y traktowaæ w sposób powa¿ny13.

A jak wygl¹da ta sytuacja w roku 2005? Pozwolê sobie przywo³aæ znawcê historii
najnowszej Norberta Freia jako mojego œwiadka koronnego14: „Nigdy nie by³o tyle
Hitlera. Medialne istnienie >Führera<, którego obecnie doœwiadczamy, ju¿ od szeœæ-
dziesiêciu lat trudne do wyt³umaczenia. Przewy¿sza publiczn¹ obecnoœæ dyktatora
w miesi¹cach przed jego koñcem w bunkrze; przez ni¹ wszystkie fale zainteresowania
Hitlerem w przesz³oœci wydaj¹ siê p³askie”. Wed³ug Freia, Hitler jest zatem w roku
2004 poprzez media bardziej obecny w Niemczech ni¿ w pierwszych miesi¹cach 1945 r.,
gdy za ¿ycia i ze swego bunkra przewodzi³ niemieckiemu narodowi. Zacytowa³em
Freia dos³ownie, aby unikn¹æ wra¿enia, ¿e chcia³bym we w³asnym interesie stwierdziæ
obecnoœæ Hitlera w mediach w 2005 r., jedynie po to, aby osi¹gn¹æ wiarygodn¹ analo-
giê miêdzy najnowsz¹ histori¹ Niemiec a p³on¹ca kopalni¹ wêgla w Sinkiang.

Ale abstrahuj¹c od twierdzeñ Freia, móg³bym wskazaæ oczywiœcie nie tylko na naj-
nowsze filmy: Der Untergang i Die Rosenstrasse, lecz tak¿e zaznaczyæ, jakie produk-
cje historyczne telewizja niemiecka przedstawi³a swej publicznoœci w roku 2005. Nie
by³o w³aœciwie mo¿liwoœci, by w minionym roku, ogl¹daj¹c ARD i ZDF, nie natrafiæ
na emisjê filmów dokumentalnych lub dramatów dokumentalnych o Trzeciej Rzeszy15.
Ograniczaj¹c siê do ostatnich miesiêcy 2005 r., po tym, jak ARD wyemitowa³o trzy-
czêœciow¹ seriê Der Bombenkrieg, Von Stauffenberg zosta³ upubliczniony przez ZDF,
a stacja ta wyemitowa³a nastêpnie serie Hitlers Manager i Der Sturm, które wyproduko-
wa³ najbardziej znany historyk (telewizyjny) Niemiec, Guido Knopp, tak samo zreszt¹,
jak trzyczêœciow¹ seriê Speer und er (Hitler – przyp. Ch.L.). Nie wspomnia³em jednak
jeszcze o prawdziwej orgii filmów dokumentalnych w okazji szeœædziesi¹tej rocznicy
ataku bombowego na Drezno (12–13 lutego 1945) i szeœædziesi¹tej rocznicy zakoñcze-
nia wojny w Europie (8 maja 1945). Wed³ug Henryka Brodera, publikuj¹cego w „Der
Spiegel”, mo¿emy siê teraz ju¿ tylko spodziewaæ filmów dokumentalnych o „psach Hi-
tlera” czy ksi¹¿ki wegetariañskiej pod tytu³em Kuchnia Hitlera. Pojawili siê ju¿ tak¿e
pierwsi pedagodzy, ostrzegaj¹cy przed niebezpieczeñstwem „przesytu Hitlerem”16. Na
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13 Patrz: E. Bahr, Der deutsche Weg: selbstverständlich und normal, Monachium 2003. Badania
historiograficzne, zob: S. Berger, The Search for Normality: National Identity and Historical Con-
sciousness in Germany since 1800, Providence 1997. Nieustanna anomalia obecnoœci drugiej wojny
œwiatowej we wspó³czesnej historii Niemiec manifestuje siê tak¿e w nieustannych publikacjach ne-
krologów w niemieckich dziennikach, które wspominaj¹ o zaginionych lub straconych w czasie woj-
ny cz³onkach rodzin (spoœród których nadal 1,1 miliona uznanych jest za zaginionych) i w artyku³ach,
jak na przyk³ad Postkarte kommt nach 58 Jahren an, „Der Spiegel” z 23 listopada 2004. Artyku³ ten
mówi o kartce pocztowej, wys³anej przez m³odego niemieckiego ¿o³nierza na Bo¿e Narodzenie roku
1946 z obozu jenieckiego w Rosji do ¿ony w Westfalii, po piêædziesiêciu oœmiu latach zosta³a dostar-
czona pod wskazany adres. Zarówno ¿o³nierz, jak i jego ¿ona ju¿ od dawna nie ¿yli.

14 N. Frei, Gefühlte Geschichte, „Die Zeit” z 22 paŸdziernika 2004; idem, „1945 und wir”. Das
Dritte Reich im Bewußtsein der Deutschen, Monachium 2005. Wiêcej: J. Plath, Die Mörder sind nicht
mehr unter uns, „Der Tagesspiegel” z 2 maja 2005.

15 Patrz sprawozdanie z kongresu Hitler & Co als Fernsehstars: http://hsozkult.geschichte.huber-
lin.de/tagungsberichte/id=768, 23 lutego 2006; S. Neth, Der unbekannte Nazi. Das Dritte Reich bo-
omt – offensichtlich an der Jugend vorbei, „Der Tagesspiegel” z 23 kwietnia 2005, tylko na marzec
2005 roku zaznaczy³ osiemdziesi¹t siedem emisji poœwiêconych „Hitlerowi & Co”.

16 H. Broder, Kraft durch Freude, „Der Spiegel” z 21 listopada 2004; O. de Weert, In Bildgewit-
tern. Geschichts-TV erreicht jüngere Fernsehzuschauern nur selten – Pädagogen klagen: Zuviel Hi-
tler, zuviel Krieg, „Die Welt” z 7 maja 2005; S. Neth, Der unbekannte Nazi...



tym chcia³bym skoñczyæ moj¹ tezê na temat nieustannej negative Lebendigkeit Trze-
ciej Rzeszy w Niemczech.

III

Chcia³bym obecnie zatrzymaæ siê przy dwóch aktualnych metodach podejœcia do
historii najnowszej Niemiec, które rozpatrywaæ mo¿na jako nowe próby rozprawienia
siê z Trzeci¹ Rzesz¹ w ogóle, a z problematyk¹ sprawca–ofiara w szczególnoœci17.
Mam na myœli w tym miejscu okreœlone g³osy sk³aniaj¹ce ku europeizacji niemieckiej
historii narodowej, które pojawiaj¹ siê wœród niektórych historyków w politycznej
i w medialnej rzeczywistoœci. Godne zauwa¿enia jest to, ¿e niektóre z tych twierdzeñ
za europeizacj¹ wydaj¹ siê podobne do starych, licz¹cych niemal szeœædziesi¹t lat
twierdzeñ, zaczerpniêtych z pracy Friedricha Meineckego z 1946 r. Jego ksi¹¿ka Die
Deutsche Katastrophe by³a przyk³adem wczesnej powojennej reprezentacji problema-
tyki sprawca–ofiara w Niemczech18. Ksi¹¿ka ta ma wyraŸnie defensywny charakter, nie
by³a niczym innym ni¿ apologi¹ niemieckiego Geist i nacji, które miêdzy 1933 a 1945
rokiem tak wiele wycierpia³y za przyczyn¹ „austriackiego” Hitlera i jego nazistowskiego
„klubu przestêpców”19. Poniewa¿ Meinecke obawia³ siê identyfikacji Niemiec z re¿imem
nazistowskim, podkreœla³ niemal zupe³nie nieniemiecki charakter nazizmu. Sugerowa³
nawet, ¿e alianci, zwyciê¿aj¹c nad Niemcami, ujarzmili wspólnego wroga europejskiej
kultury. Alianci zakoñczyli w³aœciwie tylko wysi³ek, który Niemcy sami rozpoczêli.
(Konserwatywny) opór wobec Hitlera, który ujawni³ siê zamachem z 20 lipca 1944 r.,
a który jeszcze do niedawna uznawany by³ za model „innych Niemiec”, sta³ siê tak¿e
po 1945 r. niezwykle popularnym tematem wœród niemieckich historyków. Odwo³anie
siê Meineckego do wspólnej europejskiej perspektywy Niemiec i zachodnich aliantów
zostanie czterdzieœci lat póŸniej, w roku 1986, jeszcze raz powtórzone przez Andreasa
Hillgrubera20.

Meinecke w swojej ksi¹¿ce poœwiêci³ wiele uwagi najnowszym i nadchodz¹cym
katastrofom Niemiec. Odwo³a³ siê do „Katastrophe von Stalingrad” i zagro¿enia ca³ko-
witego wyniszczenia niemieckiej ludnoœci w Europie Wschodniej przez Armiê Czer-
won¹. Bez w¹tpienia katastroficznego losu rosyjskich jeñców wojennych i obywateli
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17 Patrz praca mojego autorstwa, Zweierlei Katastrophe. Über den Zusammenhang der Täter-
und Opferrollen in der deutschen Geschichtsschreibung nach 1945 [w:] Was ist der Mensch, was
Geschichte? Annäherungen an eine kulturwissenschaftliche Antropologie, red. F. Jaeger, J. Straub,
Bielefeld 2005, s. 279–299.

18 F. Meinecke, Die deutsche Katastrophe. Betrachtungen und Erinnerungen, Zurych 1946.
19 Ibidem, s. 140: „choæ fakt, ¿e klubowi przestêpców uda³o siê zmuszaæ naród niemiecki przez

dwanaœcie lat, aby byli ich zwolennikami, i sprawiæ by du¿a czêœæ tych ludzi uwierzy³a, ¿e pod¹¿a za
wielk¹ >ide¹<, jest bardzo szokuj¹cy i haniebny, to w³aœnie ten fakt zawiera tak¿e element gwarancji
bezpieczeñstwa i komfortu. Naród niemiecki nie chorowa³ z natury na przestêpcze usposobienie, ale
prze¿y³ tylko jedn¹ powa¿n¹ infekcjê powsta³¹ przez truciznê, która zosta³a mu podana”. Patrz tak¿e
s. 91, gdzie Meinecke wskazuje na pojmowany przez Hitlera „Dogmat rasowy, który wytworzy³ siê
w przegrzanym powietrzu austriackiego antysemityzmu”. Znamienite jest przedstawienie przypusz-
czalnej przemowy Hitlera: „Jeœli ja mam upaœæ, naród niemiecki powinien upaœæ tak¿e”, s. 90.

20 A. Hillgruber, Zweierlei Untergang. Die Zerschlagung des Deutschen Reiches und das Ende
des europäischen Judentums, Berlin 1986.



rosyjskich w rêkach niemieckiego Wehrmachtu Meinecke nie zauwa¿a³. Autor nie
wspomina tak¿e w swojej ksi¹¿ce o eksterminacji ¯ydów, która w roku 1944 by³a pra-
wie zakoñczona. Europa stanowi³a zatem u Meineckego zaraz po roku 1945 odniesienie
geograficzne, zamienn¹ to¿samoœæ, Ersatzidentität dla to¿samoœci narodowej Niemców
ska¿onej nazizmem. W nawi¹zaniu do wczeœniejszej propozycji Meineckego europe-
izacji narodowej historii Niemiec po 1990 r. kilku znanych niemieckich historyków
przedmiotu sformu³owa³o nowe wnioski w tym samym kierunku. Wniosków tych bro-
niono przewa¿nie, argumentuj¹c, ¿e wraz ze zwiêkszaj¹c¹ siê integracj¹ europejsk¹
tradycyjne ramy geograficzne pañstwa narodowego nie s¹ ju¿ adekwatne. Taki sam ar-
gument wnoszono wobec tradycyjnych ram czasowej niemieckiej historiografii naj-
nowszej: po 1990 r.

Po niemieckim zjednoczeniu wspó³czesna historia Niemiec podlega tak¿e nowej pe-
riodyzacji. Demarkacje czasowe i przestrzenne w historiografii s¹ od siebie zale¿ne
– a ponadto zale¿ne s¹ tak¿e od polityki21.

Najbardziej wyraziste argumenty, przemawiaj¹ce za Neuanfang, sformu³owane zo-
sta³y w roku 2003 przez Hansa-Petera Schwarza w znacz¹cej publikacji Vierteljahrshe-
fte für Zeitgeschichte. Autor wnioskuje, by rok 1990 pojmowaæ jako now¹ cezurê
w najnowszej historii, mianowicie jako zakoñczenie „pierwotnej” historii najnowszej,
która zaczyna siê w Niemczech w roku 1917 (rewolucj¹ rosyjsk¹ oraz przyst¹pieniem
Stanów Zjednoczonych do pierwszej wojny œwiatowej), a nie w roku 1870, jak w Ni-
derlandach22. Propozycja Schwarza pojawia siê w tym samym czasie, co wiele innych
pogl¹dów w Niemczech na temat tego, jak powinno siê pisaæ o historii najnowszej na
pocz¹tku XXI wieku. A samo zadanie tego pytania oznacza odpowiedŸ: nie. Podobnie,
jak dzia³o siê to w wieku XX23.

Wniosek o nadanie nowych ram czasowych sformu³owa³ Eric Hobsbawm, który
w Age of Extremes twierdzi³, ¿e wiek XX najlepiej by³oby lokalizowaæ miêdzy 1914
a 1990 rokiem, poniewa¿ rozpad imperium sowieckiego zapocz¹tkowa³ w sposób do-
s³owny nowy porz¹dek œwiatowy. W tym „krótkim” i katastroficznym XX wieku roze-
gra³a siê walka miêdzy komunizmem, faszyzmem i kapitalizmem, a od 1990 r. znamy
ju¿ ostatecznego zwyciêzcê. Poniewa¿ historia najnowsza, alias Zeitgeschichte, zajmu-
je siê tym „krótkim” XX wiekiem, potrzebny jest nowy termin dla okresu po 1990 r.
– a zatem po tym katastrofalnym stuleciu – Schwarz proponuje pojêcie neuste Zeitge-
schichte.
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21 Problem ten poruszony jest w historii œwiata: A. Dirlik, Performing the World: Reality and Re-
presentation in the Making of World Histor(ies), „Bulletin of the German Historical Institute” 2005,
nr 37 s. 18–19.

22 Ogólne informacje patrz C. Maier, Contemporary History [w:] International Encyclopedia of
the Social and Behavioural Science, red. N. Smelser, P. Baltes, Oxford 2001, s. 2690–2697. Unikalna
periodyzacja wspó³czesnej historii Holandii patrz C. Strupp, „Nieuwegeschiedenis”, „Contemporaine-
geschiedenis”, oder „Historiahodierna”? Zeitgeschichte in der niederländischen Geschichtswissen-
schaft [w:] Zeitgeschichte als Problem..., s. 201–225.

23 Patrz: Zeitgeschichte als Problem...; od 2004 roku czasopismo „Zeithistorische Forschun-
gen/Studies in Contemporary History”. Patrz ponadto „Aus Politik und Zeitgeschichte” z 23 grudnia
2002 i 3 stycznia 2005. Temat: Badania nad histori¹ najnowsz¹, U. Herbert, Nach den Katastrophen.
Entwicklungsstandund Perspektiven der deutschen Zeitgeschichtsforschung, patrz: http://www.lwl.org/
LWL/Kultur/WIR/1082446255/index2_html, 25 lutego 2006; U. Freverten, D. Blackbourn, Europe-
anizing German History, „Bulletin of the German Historical Institute” 2005, nr 36, s. 9–33.



Entuzjazm Schwarza dla „krótkiego” XX wieku Hobsbawma w Niemczech kontra-
stuje ostro agresywnym odrzuceniem tej propozycji, które pad³o z ust lejdejskiego hi-
storyka niderlandzkiego Wesselinga24. „Nie polegam na tej ksi¹¿ce”, poinformowa³
Wesselling w swych rozwa¿aniach o historii najnowszej i to musia³o wystarczyæ czy-
telnikowi. Wydaje siê, ¿e rok 1990, w porównaniu z tym, co mia³o miejsce w zjedno-
czonych Niemczech, nie doprowadzi³ do zmiany w odniesieniu do najnowszej historii
w Niderlandach – i to mimo faktu, ¿e wielu kierowników katedr przyst¹pi³o nie tak
dawno do tej specjalizacji i mimo i¿ raport NIOD (Niderlandzkiego Instytutu Doku-
mentacji Wojennej) dotycz¹cy Srebrenicy poruszy³ przecie¿ niderlandzkimi badaczami
historii najnowszej. Nale¿a³oby w tym miejscu pomyœleæ o zale¿noœciach miêdzy hi-
storiografi¹, etyk¹ i polityk¹, o relacjach miêdzy dystansem a bliskoœci¹ w historii naj-
nowszej oraz o rodzaju archiwów pañstwowych i korzystaniu z nich25. Przypuszczam,
¿e dyskusje na ten temat nie odby³y siê, poniewa¿ w Niderlandach, w przeciwieñstwie
do Niemiec, po roku 1990 brakowa³o intencji zamkniêcia czasu powojennego i nadania
dziejom nowego pocz¹tku26.

Ponadto wydaje siê, ¿e wœród niderlandzkich badaczy historii najnowszej brakuje
d¹¿enia do prezentowania samej, w³asnej, najnowszej, rodzimej przesz³oœci w kategorii
problemu – w przeciwieñstwie do postaw wielu dziennikarzy i innych publicystów
od czasu mordu politycznego na Pimie Fortuynie i Theo van Goghu27. Inaczej ni¿
w Niemczech, w Niderlandach wydaje siê, ¿e niewielu historykom przesz³oœæ prze-
szkadza. Zale¿noœæ miêdzy wol¹ wiedzy a wol¹ zapomnienia nie sta³a siê w Niderlandach
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24 H.-P. Schwarz, Die neueste..., s. 8: „Doch daß die Jahre von 1989 bis 1991 eine tiefe weltge-
schichtliche Zäsur darstellen, ist heute schon erkennbar”. Porównaj: H.L. Wesseling, Ons vierde tij-
dvak. Beschouwingen over contemporaine geschiedenis, Amsterdam 2004, s. 54 i 33, gdzie autor
pisze, ¿e koncepcja „krótkiego XX wieku” z perspektywy œwiatowej historii jest ma³o sensowna.

25 Fakt, i¿ po raporcie NIOD z Srebrenicy nie rozgorza³a sensowna historyczna debata publiczna,
traktowany jest jak symptom, w tym czasie bowiem nie istnia³ dystans miêdzy historykami NIOD
a przedmiotem ich badañ. Nastêpnie powszechnym przedmiotowym pojêciem historycznej domeny
by³o badanie „historycznonaukowe” Srebrenicy, wiêc au fond niemo¿liwe. Pytanie, do jakiego gatun-
ku tekstu nale¿y raport z Srebrenicy i jakie on spe³nia³ funkcje, do dziœ nie zosta³o postawione ani
nie pad³a ¿adna odpowiedŸ. Dodatkowe informacje zob. M. Phillips, Distance and Historical Repre-
sentation...

26 W dokumentach z dyskusji o raporcie z Srebrenicy: „Tijdschrift voor Geschiedenis” 2003,
nr 2(116); „Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden” 2003, nr 3(118),
s. 337–357, postawionych zosta³o przez krytyków raportu NIOD wiele fundamentalnych pytañ o ro-
dzaj historii najnowszej, lecz zosta³y one przez autorów raportu zanegowane lub zamiecione pod dy-
wan. Patrz J.C.H. Blom, B. De Graaff, Het Srebrenica-onderzoek. Een extreem geval van eigentijdse
geschiedenis, „Tijdschrift voor Geschiedenis” 2003, nr 2(116), s. 116–137. Wyjaœnienia tego braku
dyskusji patrz: E. Runia, „Forget about It”. „Parallel processing” in the Srebrenica Report, „History
and Theory” 2004, nr 3, s. 295–321; w moim artykule Het „Academische Poldermodel” en „Westfor-
schung in Nederland, „Tijdschrift voor Geschiedenis” 2005, nr 2, s. 252–270.

27 Aktualne g³osy w polityce, domagaj¹ce siê wiêkszego historycznego zrozumienia i patrioty-
zmu (minister Remkes) jako œrodków do zwalczania ekstremizmu muzu³mañskiego, odsy³aj¹ raczej
do sytuacji przeciwnej œwiadomoœci narodowej. Argumenty za wiêkszym udzia³em historii w spo-
sób zrozumia³y przejmowane s¹ zawsze przez holenderskich historyków – raczej dla w³asnego in-
teresu. Problemem w Holandii s¹ zawsze inni! Reakcja zorganizowanych historyków na aktualne
problemy polityczne w Holandii sk³ada siê dlatego z planu ustalenia kanonu historii ojczyzny
i z planu krytycznego obchodzenia siê z w³asn¹ (w tym kolonialn¹) przesz³oœci¹. Patrz R. Raben,
Koloniale Vergangenheit und postkoloniale Moral in den Niederlanden [w:] Verbrechen...,
s. 90–110.



przedmiotem bli¿szej refleksji28. Schwarz nie tylko przejmuje argumenty Hobsbawma
dla tego „krótkiego” XX wieku w sposób integralny, ale dodaje tak¿e argumenty spe-
cyficzne dla sytuacji Niemiec. Zjednoczone Niemcy zaczynaj¹ byæ, wed³ug Schwarza,
z rokiem 2003 odbierane ostatecznie jako normalna demokracja, tak¿e, jeœli nie rezy-
gnuje on z politycznie poprawnego wskazania na tak zwany ciê¿ar przesz³oœci. Ozna-
cza to miêdzy innymi, ¿e historia Niemiec po roku 1945 nie jest rozumiana jako
katastrofalna „Krisengeschichte” – z nieustannym odniesieniem do upadku Republiki
Weimarskiej i/lub Trzeciej Rzeszy – ale jako historia triumfu (Erfolgsgeschichte), któ-
ra trwa ju¿ ponad pó³ wieku29. Schwartz powtarza za Hansem Augustem Winklerem, ¿e
Niemcy po zjednoczeniu definitywnie „przyst¹pi³y do Zachodu”, lecz w przeciwieñ-
stwie do Winklera nie uwa¿a, by Niemcy rozwija³y siê jako „postklasyczne pañstwo
narodowe”30. Wed³ug niego, Niemcy, tak jak inne kraje Wspólnoty Europejskiej, sta-
raj¹ siê, zgodnie z przyjêtym planem, wznieœæ siê jako pañstwo narodowe i dlatego po-
winno siê to rozpatrywaæ z perspektywy Europy31.

Tak wiêc wniosek, by rok 1990 traktowaæ jako nowy pocz¹tek w historii najnow-
szej, staje siê argumentem innego wniosku – ostro¿nie formu³owanym – aby Republiki
Federalnej Niemiec nie upatrywaæ ju¿ d³u¿ej z perspektywy jej katastrofalnego po-
cz¹tku w Trzeciej Rzeszy, lecz z perspektywy ewidentnego póŸniejszego rozwoju i eu-
ropejskiej przysz³oœci. Anio³ niemieckiej historii winien zgodnie z tym wnioskiem
przestaæ ogl¹daæ siê za siebie i zwróciæ sw¹ twarz nareszcie wprzód.

D¹¿enie do upatrywania historii narodowej jako minionej stacji i uznania Europy za
nowe odniesienie ma w Niemczech wyraŸny zwi¹zek z ¿yczeniem pozostawienia za sob¹
katastrofalnej, narodowej historii Trzeciej Rzeszy. Bezpoœrednio po 1945 r. Friedrich
Meinecke wprowadzi³ do obiegu okreœlenie deutsche Katastrophe. Prowadzona przez
nazistów „wojna totalna skoñczy³a siê totalnym niepowodzeniem i bezwarunkow¹ kapitu-
lacj¹. Rozwi¹zania problemu niemieckiego w Europie poszukiwano w podziale Niemiec
oraz w zaniku Niemiec jako suwerennego pañstwa narodowego. Niemcy Hitlera wygra³y
jedynie wojnê przeciw ¯ydom, poniewa¿ uda³o mu siê wymordowaæ przynajmniej po³owê
¯ydów w Europie, a du¿e czêœci Starego Kontynentu rzeczywiœcie pozbawiæ ludnoœci ¿y-
dowskiej. Tak¿e te aspekty wp³ynê³y na katastrofalny charakter Niemiec po roku 1945.

Rzeczownik „katastrofa” pochodzi od greckiego kata-strophè, a s³owo to jest
pochodn¹ czasownika kata-strèpho, które oznacza „obracaæ”, „niszczyæ” lub „coœ
koñczyæ”. Grecki termin kata-strophè oznacza zatem najogólniej zniszczenie, mo¿e
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28 O ile pamiêæ i zapomnienie w staro¿ytnoœci widziane by³y jako bezpoœrednio powi¹zane ze
sob¹, locus classicus dla historyków jest oczywiœcie pojêciem Friedricha Nietzschego, Vom Nützen
und Nachteil der Historie für das Leben. Patrz równie¿: P. Ricoeur, Pamiêæ, historia, zapomnienie,
Kraków 2007; J. Tanner, Erinnern/Vergessen [w:] Lexikon Geschichtswissenschaft. 100 Grundbe-
griffe, red. S. Jordan, Stutgart 2002, s. 77–81.

29 H.-P. Schwarz, Die neueste..., s. 20–21.
30 H.-A. Winkler, Der lange Weg nach Westen. Deutsche Geschichte 1806–1990, Monachium

2000. Patrz tak¿e: Die Deutschen im 20. Jahrhundert, red. E. Wolfrum, Darmstadt 2004; rec. M. Sa-
brows, http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/2005-1222, 1 marca 2006.

31 H.-P. Schwarz, Die neueste..., s. 26–27. Adekwatnoœæ tej charakterystyki nie zosta³a tu poddana
do weryfikacji, wskazaæ nale¿y jednak na dyskusjê w niemieckim „Alleingang”, w d¹¿eniu do perma-
nentnego mandatu w ONZ, i na samodzieln¹ politykê skierowan¹ na Europê Wschodni¹ w Republice
Berliñskiej. Ma³o znany, a interesuj¹cy w tym zakresie jest fakt, ¿e w 1992 r. granice ówczesnego
Zwi¹zku Radzieckiego swoist¹ zbie¿noœæ wykazywa³y z granicami, w sprawie których naciskali
Niemcy Rosjê w 1917 r. w traktacie brzeskim.



oznaczaæ tak¿e koniec tragedii. Okreœlenie Ernsta Nolte’a Republiki Federalnych Nie-
miec jako „produktu katastrofy utworzonej dla przezwyciê¿ania katastrofy” mo¿e wiêc
wskazywaæ na oba znaczenia s³owa, zarówno zniszczenie, jak i koniec tragedii. Cha-
rakterystyka RFN przez Nolte’a odnosi³a siê tak¿e do historiografii tego pañstwa,
przede wszystkim do najnowszej historiografii. Dlatego przesz³oœæ nazistowska two-
rzy³a historiê, która nie chce przemin¹æ („Vergangenheit, die nich vergehen will”), jak
charakteryzowa³ Nolte to zjawisko w Historikerstreit32.

Wed³ug Schwarza, Niemcy po roku 1990 wkroczyli w okres postkatastrofalny, choæ
on sam nie operuje tym okreœleniem. Tym samym pierwotna Zeitgeschichte przestaje
byæ histori¹ katastroficzn¹ w obu znaczeniach, do których nawi¹zywa³ Nolte. Zgodny
z tym wniosek Schwarza, dotycz¹cy ustalenia ram czasowych, zawiera postulat, by za-
mieniæ perspektywê narodowego pañstwa na tê sprzed zjednoczonej Europy – wniosek,
który od 1990 r. formu³owany by³ przez znaczn¹ grupê niemieckich badaczy historii
najnowszej, i który tak¿e kryje siê za wieloma aktualnymi postulatami domagaj¹cymi
siê perspektywy porównawczej i transnarodowej33. Inaczej ni¿ w Niemczech, do chwili
obecnej historycy w Niderlandach nie wypowiadaj¹ siê w tym zakresie.

Z politycznego punktu widzenia ta zmiana perspektywy w najnowszej polityce Nie-
miec pokrywa siê z powrotem Niemiec jako autonomicznego czynnika w polityce
miêdzynarodowej i z w³¹czeniem niemieckich ¿o³nierzy do dzia³añ w Kosowie i Afga-
nistanie – to pierwsze militarne dzia³ania armii Republiki Federalnej poza niemieckimi
granicami od roku 194534. W polityce miêdzynarodowej Niemcom uda³o siê ju¿ od-
dzieliæ od okresu powojennego, a teraz trwa okres wyczekiwania na niemieckich his-
toryków historii najnowszej.

Obok postkatastrofalnej europeizacji najnowszej historii Niemiec, wed³ug Schwa-
rza, mo¿na rozró¿niæ „harmonizuj¹c¹ europeizacjê” niemieckiej historii. Spotykamy j¹
przede wszystkim w polityce i w masmediach, g³ównie dotyczy ona d¹¿eñ rz¹du Schrö-
dera/Fischera, by drug¹ wojnê œwiatow¹ – a tym samym problematykê sprawca–ofiara
– traktowaæ jako absolutnie zamkniêt¹ przesz³oœæ. Ten harmonizuj¹cy europejski wa-
riant interpretacji ma charakter czysto teleologiczny, poniewa¿ zjednoczona Europa po-
stulowana jest przez historyków historii najnowszej jako cel w³aœciwy (niemal jak
w narodowych historiach pañstwo narodowe podkreœlane by³o jako cel historii)35. Wi-
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32 Patrz „katastroficzna œwiadomoœæ” poza Niemcami i o roli Holokaustu: J. Torpey, „Making
Whole What Has Been Smashed”. Reflections on Reparations, „Journal of Modern History” 2001,
nr 73, s. 333–358; idem, The Future of the Past: a Polemical Perspective [w:] P. Seixas (red.), Theori-
zing…, s. 240–255; „Dyskredytacja podwójnych si³, które zdominowa³y historiê dwudziestego wieku
– to znaczy, nacjonalizmu i socjalizmu/komunizmu – wspiera wszechobecn¹ „œwiadomoœæ katastro-
fy” wœród wykszta³conej czêœci spo³eczeñstwa euroatlantyckiego” (ibidem, s. 250); „Kiedy przysz³oœæ
upada, przesz³oœæ siê œpieszy” (ibidem, s. 242).

33 Zob.: M. Gehler, Zeitgeschichte zwischen Europäisierung und Globalisierung, „ApuZ” z 24 grud-
nia 2002, s. 23–36; J. Dülfer, Zeitgeschichte in Europa – oder europäische Zeitgeschichte?, „ApuZ”
z 1 lutego 2005, s. 18–26; J. Dülffer, Europäische Zeitgeschichte – Narrative und historiographische
Perspektiven, „Zeithistorische Forschungen/Studies in Contemporary History” 2004, nr 1, s. 51–72.
Dyskusja o transnarodowej historii patrz http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/index.asp?id=584&pn=texte.

34 Zob. R. Herzinger, Der Sondermeisterschüler. Über die jüngste Tendenz deutscher Vergan-
genheitspolitik, „Neue Zürcher Zeitung” z 21 czerwca 2004. Armia Niemieckiej Republiki Demokra-
tycznej w 1968 r. pomaga³a jeszcze w t³umieniu praskiej wiosny.

35 Ta teleologiczna wizja na Europê wydaje siê reprezentowaæ tak¿e wizjê Unii Europejskiej
i spotykana jest tak¿e poza granicami Niemiec. Poza terenem Niemiec brakuje jednak, o ile widzê,



zja ta prezentuje powojenny okres jako definitywnie zamkniêty i integruje Niemcy
z si³¹ zwrotn¹ z projektem zjednoczonej i demokratycznej Europy. Niemiecki problem
pojawia siê w tym œwietle jedynie jako czasowa zadra na drodze Europy do postnaro-
dowej demokracji UE.

Wed³ug tej nowej, poprawnej politycznie europejskiej interpretacji, tak¿e Niemcy
zosta³y wyzwolone w 1945 r. przez aliantów od dyktatury nazistowskiej, nawet jeœli
wielu z nich do 1945 r. kuszonych by³o i oœlepionych przez Hitlera i nazizm. W 1945 r.
Europa zakoñczy³a, zgodnie z tym sposobem pojmowania, sw¹ d³ug¹ historiê wzajem-
nych wojen i wesz³a w koñcu na drogê pokojowej integracji. Wojny nie nale¿¹ w takiej
optyce do instrumentarium polityki miêdzynarodowej – tak¿e nie s³u¿¹ do eksportowa-
nia zachodniej demokracji. Z tego powodu rz¹d niemiecki ze spokojnym sumieniem
móg³ siê zdystansowaæ od amerykañskiego ataku na Irak, a ¿aden z europejskich poli-
tyków otwarcie nie wyrazi³ swego zdziwienia, gdy Niemcy w 2004 r. z okazji szeœæ-
dziesiêciolecia D-day w Normandii, stanêli po stronie zwyciêzców. I dziêki temu
kanclerz Schröder móg³ byæ obecny 9 maja 2005 r. w Moskwie, podczas parady Armii
Czerwonej z okazji szeœædziesi¹tej rocznicy zwyciêstwa. O ile uczestnictwo zwyczaj-
nych Niemców w wojnie sta³o siê tematem, odbywa siê to g³ównie w kontekœcie ich
mi³oœci do ojczyzny i lojalnoœci (der Eid!), zniekszta³conych przez nazistów.

Z historycznego punktu widzenia ta harmonizuj¹ca europejska interpretacja roli
Niemiec w drugiej wojnie œwiatowej oraz po niej natrafia na ewidentne i nieuniknione
przeszkody – nawet jeœli tylko z powodu za³o¿enia demokracji (Republiki Federalnej)
Niemiec przemoc¹36.

Ograniczê siê tutaj do odniesienia do szczególnej obsesji na punkcie ofiar wojny,
bez wyraŸnego stawiania pytania o to¿samoœæ sprawców. Sprowadzenie lojalnej Wehr-
macht, która – wraz z ojcem Gerhrarda Schrödera – walczy³a dos³ownie na œmieræ
przez piêæ lat dla Hitlera, jedynie do podstêpu, uwik³ania i przysiêgi wiernoœci, nie jest
przecie¿ solidn¹ interpretacj¹ historyczn¹37. Staje siê to, pobie¿nie formu³uj¹c, prezen-
tacj¹ drugiej wojny œwiatowej jako walki trzech stron – nazistów, aliantów i Niemców,
oszukanych lub nie – przy czym zachodni alianci i Niemcy znajdowali siê zarówno po,
jak i przed rokiem 1945 au fond po tej samej, „europejskiej” stronie. Jedynie z tej per-
spektywy bezwarunkowe przejêcie Wehrmachtu 8 maja 1945 r. mo¿na przedstawiaæ
tak¿e dla Niemiec jako dzieñ wyzwolenia38. Mimo tego szczególnie problematycznego
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specyficznej relacji z problematyk¹ sprawca-ofiara. Por. sygna³y harmonizuj¹cej tendencji autorstwa
Krijn Thijs w „kulturach pamiêci” Holandii i Niemiec podczas kongresu Erinnerungskultur in westeuro-
päischer Perspektive: Niederlande, Belgien, Luxemburg und Deutschland („Bundes weites Gedenkstätten-
seminar” 2003, nr 39). Patrz http://hsozkult.geschichte.hu-berlin. de/tagungsberichte/id=239.

36 Patrz: A. Assmann, Befreit von uns selbst. Der Tag, an denem die Zukunft begann: der 8. Mai
und seine Paradoxen, „Der Tagesspiegel” z 7 maja 2005; N. Frei, „Erlöst und vernichtet in einem”.
Das Kriegsende 1945 im Gedächtnis der Deutschen, „Neue Zürcher Zeitung” z 14/15 maja 2005.

37 Patrz na przyk³ad M. Hettling, Täter und Opfer? Die deutschen Soldaten in Stalingrad, „Ar-
chiv für Sozialgeschichte” 1995, t. 35, s. 515–531.

38 Znane przemówienie Richarda von Weiszackera z okazji rocznicy 8 maja 1985 r. mo¿e byæ
rozpatrywane jako pocz¹tek sprzecznego jeszcze wówczas punktu widzenia. W 1985 r. interpreta-
cja ta, w przeciwieñstwie do stanowiska z 2005 r. by³a skrytykowana przez przeciwników og³osze-
niami w dziennikach i tygodnikach pod has³em „Gegen das Vergessen”. Patrz: O.A. Scott, rec. Der
Untergang, „New York Times” z 18 lutego 2005, z The Last Days of Hitler: Raving and Ravioli.
A. Assmann i H. Welzer zgadzaj¹ siê z opini¹ Scotta o Der Untergang w podwójnym wywiadzie
Das ist unser Familienerbe, „TAZ” z 19 lutego 2005. Patrz wiêcej K. Harppecht, Gab es Nazis



charakteru z perspektywy historycznej, w polityce i w mediach w tej chwili dominuje
harmonizuj¹ca europejska interpretacja drugiej wojny œwiatowej. Aktualne, ciesz¹ce
siê powodzeniem filmy, jak na przyk³ad Der Untergang, potwierdzaj¹ w ka¿dym razie
ten schemat „trzech stron”, co tak¿e O.A. Scott zasygnalizowa³ w recenzji filmu: „Kiedy
Hitler i Goebbels odmawiaj¹ wyra¿enia wspó³czucia dla w³asnej ludnoœci cywilnej,
i stwierdzaj¹, ¿e Niemcy sami sprowadzili na siebie swój los, film przekazuje swoim
lokalnym widzom uspokajaj¹cy komunikat, ¿e zwykli Niemcy byli przede wszystkim
ofiarami nazizmu. Co jest w pewnym stopniu prawd¹, jednak nale¿y zachowaæ pewne
rozró¿nienie. Uwaga na koñcu przypomina nam o 50 milionach ofiar wojny i 6 milio-
nach ¯ydów pomordowanych przez nazistów, a nastêpnie zwraca uwagê na d³ugie ¿y-
cie niektórych postaci w filmie, w tym Jungego i profesora Schencka, którego film
pokazuje jako bohatera dlatego, i¿ rozczarowa³ siê Hitlerem tu¿ przed wejœciem Armii
Czerwonej”. Gotowoœæ SS, by tak¿e po œmierci Hitlera walczyæ do ostatniej kropli
krwi, w filmie zosta³a wyjaœniona przede wszystkim w odniesieniu do der Eid39.

Ten sam schemat podzia³u na trzy strony le¿y u podstaw wiêkszoœci dokumentów
telewizyjnych dotycz¹cych wojny. Trzyczêœciowy program dokumentalny ARD Der
Bombenkrieg sugeruje, ¿e Hitler z nazistami bombardowali Londyn, Coventry i inne
angielskie miasta, w nastêpstwie czego ofiarami alianckich bombardowañ stawali siê
„Niemcy”. Dotyczy to tak¿e czteroczêœciowej serii Der Sturm. Serial ten rozpoczyna
siê dopiero w 1944 r. w momencie, gdy Armia Czerwona po raz pierwszy przekracza
niemieckie granice, a same Niemcy zamieniaj¹ siê w pole bitwy. Dokumentarzysta
Guido Knopp przedstawia tê ostateczn¹ bitwê jako absolutnie niewiarygodn¹, w której
Wehrmacht nieustannie musia³a walczyæ z gigantyczn¹ rosyjsk¹ si³¹, a niemiecka lud-
noœæ cywilna terroryzowana by³a jednoczeœnie przez skorumpowanych i niekompetent-
nych przywódców nazistowskich. Dopiero w trzeciej czêœci serii dotkniêto kwestii
powodów, dla których Armia Czerwona ruszy³a zdobywaæ Zachód i dlaczego Niemcy
naprawdê obawiali siê rosyjskiej zemsty. Serial ten koñczy siê jednak poprawnie poli-
tycznie, ujêciem rosyjskiego i niemieckiego weterana, którzy przed Reichstagiem wpa-
daj¹ sobie w ramiona, a Guido Knopp komentuje, ¿e „nie mo¿e ju¿ dojœæ nigdy wiêcej
do wojny miêdzy Niemcami i Rosjanami”. Gerhard Schröder powtórzy³ to niemal
dos³ownie 9 maja 2005 r. w Moskwie, w wywiadzie dla ZDF.
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überhaupt jemals? 1945 oder die Entdeckung der deutschen Leere, „Die Zeit”, nr 19, z 5 wrzeœnia
2005.

39 Patrz http://www.ndrtv.de/doku/20040628_bombenkrieg.html, 13 marca 2006. Dyskusja patrz:
http://www.h-net.org/~german/discuss/WWII_bombing/WWII-bombing_index.htm, 13 marca 2006;
R.G. Moeller, On the History of Man-made Destruction: Loss, Death, Memory, and Germany in the
Bombing War, „History Workshop Journal” 2006, nr 61, s. 103–134; „Jego [Friedricha] Trzecia Rze-
sza zaczyna siê wtedy kiedy zaczynaj¹ spadaæ bomby, nie w 1933 roku” (ibidem, s. 116). Moeller
wskazuje na podobieñstwa miêdzy lini¹ przedstawian¹ przez Friedrichsa a t¹ autorstwa Hillgrubera
w Zweierlei Untergang, s. 119; H. Boog, Ein Kolossalgemälde des Schreckens [w:] Die Volk von
Opfer? Neue Debatte um den Bombenkrieg 1940–1945, red. L. Kettenacker, Berlin 2003, s. 131–137.
O Der Sturm patrz: http://www.zdf.de/ZDFde/inhalt/22/0,1872,2247030,00.html; W. Kansteiner, Ein
Völkermord ohne Täter? Die Darstellung der „Endlösung” in den Sendungen des Zweiten Deutschen
Fernsehen, „Tel Aviver Jahrbücher zur Deutschen Geschichte” 2003, t. 51, s. 229–262; oraz idem,
Die Radikalisierung des deutschen Gedächtnisses im Zeitalter seiner kommerziellen Reproduktion:
Hitler und das Dritte Reich in den Fernsehdokumentationen von Guido Knopp, „Zeitschrift fur Ge-
schichtswissenschaft” 2003, nr 7(51), s. 626–648.



Jest to w³aœnie ten, po roku 1990, poprawny politycznie sposób kreacji, który w ostatnich
latach kreowa³ tak¿e przestrzeñ publiczn¹, by na nowo przedstawiaæ Niemców jako ofiary
drugiej wojny œwiatowej: jako ofiary nazistów i ofiary wojny alianckiej przeciw nazistom.
Ta nowa wizja ofiary Niemiec podejmowana jest przede wszystkim przez autorów nie-
bêd¹cych historykami. Nale¿y przy tym zwróciæ uwagê na Bernarda Schlinksa Der Vorle-
ser, W.G. Sebalds Luftkrieg und Literatur i Günthera Grassa Im Krebsgang. W nowym
Opferdiskurs pewn¹ rolê odgrywaj¹ naturalnie indywidualni historycy – Jörg Friedrich
z jego Der Brand en Brandstätten jest tego przyk³adem i to samo dotyczy historyka telewi-
zyjnego Guido Knoppa – ich ksi¹¿ki nie stanowi¹ wk³adu do nauki przedmiotu. S¹ to linea
recta, s¹ skierowane do publicznoœci laickiej i mia³y na ni¹ oczywiœcie wp³yw40. Friedrich
nie ma nawet obaw, by porównywaæ skutki bombardowañ alianckich na niemieckiej lud-
noœci cywilnej z Holokaustem. Skojarzenie Bomby z Holokaustem przejête zosta³o zreszt¹
od NPD, przede wszystkim w zwi¹zku z bombardowaniami na Drezno.

Przestrzeñ polityczna dla nowej niemieckiej roli ofiary powsta³a dopiero po wojnie
w Zatoce, gdy Niemcy mocno zdystansowa³y siê od polityki USA – i od barbarzyñ-
skich bombardowañ lotniczych.

Nag³a publiczna uwaga, skierowana na skutki alianckich ataków bombowych na
Niemcy, i nazywanie ich Bomby–Holokaustu (a p³on¹cych niemieckich miast kremato-
riami) s¹ tego najbardziej zauwa¿alnym wyrazem41.

Dominuj¹cy w polityce i w mediach europejski sposób prezentowania drugiej wojny
œwiatowej jako wojny bez mo¿liwoœci identyfikacji niemieckiego sprawcy – wy³¹cza-
j¹c anonimowe odniesienia do ciemnych czasów, nazistów czy narodowosocjalistyczna
dominacja terroru i tym podobnych – nie jest niczym nowym. Taki sposób postrzegania
bowiem by³ charakterystyczny dla tu¿ powojennego okresu we wczesnej Republice Fe-
deralnej. W tym wzglêdzie wydaje siê, ¿e istnieje zaskakuj¹ca, nieoczekiwana ci¹g³oœæ
miêdzy Bonn a zjednoczonymi Niemcami42.

W ci¹g³oœæ t¹ wpisuje siê tak¿e istotny fakt: w Berlinie powsta³y w miêdzyczasie
pomniki zg³adzonej kultury ¿ydowskiej (Muzeum ¯ydowskie) i ofiar ¿ydowskich (Ho-
locaust-Mahnmal), lecz w³aœnie powstanie pomnika sprawców, topografii terroru, na-
trafia na przeszkody do chwili obecnej43.
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40 Patrz: S. Berger, On Taboos, Trauma’s and Other Myths: Why the Debate about German Vic-
tims of the Second World War is not a Historian’s Controversy [w:] Germans as Victims, red.
B. Niven, Houdmills 2006, s. 210–224; R.G. Moeller, On the History..., s. 119: „Friedrich nie
prze³ama³ ¿adnego tabu ani nie opisa³ nowego miejsca w niemieckim >krajobrazie pamiêci<. Poru-
sza³ siê raczej znan¹ drog¹ i popad³ w rutynê. W Der Brand wiele starych rzeczy staje siê nowymi”;
patrz tak¿e: H. Boog, Ein..., s. 135: „Ta ksi¹¿ka nie wnosi merytorycznie nic nowego”, i s. 136: „Nie
jest to praca naukowo wiarygodna, tym bardziej ¿e powtarza mity i stereotypy wielokrotnie obalone
w miêdzynarodowych badaniach historycznych”.

41 Patrz dyskusja w: Ein Volk von Opfern?...; R.G. Moeller, On the History..., s. 113, cytuje Frie-
drichsa, który zauwa¿a, ¿e „pozycja Niemców i ich duchowe miejsce od 1945 r. znajduje siê pod
bombami, a nigdy w bombowcach”. Nale¿y tutaj oczywiœcie dodaæ, ¿e Niemcy, a zw³aszcza ich Luft-
waffe, pod wzglêdem historycznym wczeœniej doœwiadcza³a bombardowañ (Guernica, Warszawa,
Belgrad, Rotterdam, Coventry itd.) ni¿ bycia bombardowanym.

42 Patrz wczeœniejszy mój artyku³ o historiografii Niemiec: De „Sonderweg” in de Duitse histo-
riografie. Posities, problemen en discussies’ [w:] Geschiedschrijving in de twintigste eeuw, red.
H. Beliën, G.J. van Setten, Amsterdam 1991, s. 141–181. Patrz ponadto H. Heer, Vom Verschwinden
der Täter: Der Vernichtungskrieg fand statt, aber keiner war dabei, Berlin 2004.

43 Patrz http: //www.topographie.de. Pewna grupa przeciwników budowy Pomnika Holokaustu by³a
zdania, ¿e Niemcy jako kraj sprawców winni najpierw poœwieciæ pomnik sprawcom, a nie ofiarom.



W miêdzyczasie, rok 2006 rozbudzi³ dyskusjê na temat pomnika Heimatvertriebe-
nen w Berlinie oraz na temat formy, jak¹ nadaæ ich ofierze w adekwatnym kontekœcie
europejskim.

IV

Co dok³adnie zawiera europejska perspektywa, jest oczywiœcie zupe³nie inn¹ kwe-
sti¹, która, jeœli siê bli¿ej przyjrzymy, jest tak samo z³o¿ona, jak pytanie, co zawiera
(niemiecka) narodowa perspektywa. Problem ów mimo wszystko nasuwa siê niemiec-
kim historykom, poniewa¿ pytanie, czy historia NRD i zjednoczonych Niemiec dadz¹
siê w ogóle opisaæ jeszcze jako historie narodowe, od niedawna sta³o siê przedmiotem
publicznego sceptycyzmu i debaty44. To jest zreszt¹ doœæ nieoczekiwane, bior¹c pod
uwagê fakt, ¿e niemiecka historia narodowa jako gatunek bardzo siê rozwinê³a od lat
osiemdziesi¹tych w Republice Boñskiej, zaœwiadczaj¹ o tym (miêdzy innymi) wnioski
Thomasa Nipperdeya, Hansa-Ulricha Wehlera i Hansa-Augusta Winklera. Tak jak oni,
tak i ja w tym ostatnim paragrafie zasugerujê wniosek o nieustannej niemieckiej nie-
mo¿noœci ugaszenia po¿aru Trzeciej Rzeszy.

Pierwszym wyjaœniaj¹cym czynnikiem, w mojej opinii, jest okolicznoœæ nastêpu-
j¹ca: zjednoczone Niemcy po 1990 r. skonfrontowane zosta³y w ramach swych nowych
granic z nowymi, nagl¹cymi problemami w odniesieniu do przesz³oœci45. Pierwotne
oczekiwania i nadzieja, ¿e zjednoczenie przyniesie automatycznie koniec zwalczania
przesz³oœci, okaza³y siê w ka¿dym razie doœæ szybko iluzoryczne46. Debaty o prze-
sz³oœci nazistowskiej pojawia³y siê z nieznan¹ do tej pory czêstotliwoœci¹, a starania,
by historiê NRD pisaæ na drodze porównania dyktatur, dzia³a³y jak bumerang47. Porów-
nania miêdzy NRD a Trzeci¹ Rzesz¹ uzmys³awia³y przede wszystkim, jak ró¿ne by³y
te dwie dyktatury na niemieckiej ziemi. Ponadto dziêki porównaniom ujawni³y siê do-
datkowe nieszczêœcia Republiki Boñskiej, które przez jej historyków nie zosta³y nigdy
przetrawione. Mam przy tym przede wszystkim na myœli rolê Niemców jako sprawców
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44 Patrz: K.H. Jarausch, Die Teile als Ganzes erkennen. Zur Integration der beiden deutschen
Nachkriegsgeschichten, „Zeithistorische Forschungen/Studies in Contemporary History” 2004, t. 1,
nr 1, s. 10–31; M. Fulbrook, Approaches to German Contemporary History since 1945: Politics and
Paradigms, „Zeithistorische Forschungen/Studies in Contemporary History” 2004, t. 1, nr 1, s. 31–50.

45 Patrz artyku³ mojego autorstwa: Przekraczanie granic: kilka uwag o roli niemieckich history-
ków w ostatnich publicznych dyskusjach o nazistowskiej historii [w:] Ch. Lorenz, Przekraczanie gra-
nic. Eseje z filozofii historii i teorii historiografii, red. K. Brzechczyn, Poznañ 2009, s. 299–344.

46 Patrz G. Eley, Feature: After 1989. The Unease of History: Settling Accounts with the East
German Past, „History Workshop Journal Issue” 2004, t. 57, s. 175–201.

47 Patrz artyku³ mojego autorstwa: Over onszelf praten we niet. De Duitse historici en het natio-
naal-socialisme [w:] Gegijzeld door het verleden. Discussies over de Duitse geschiedenis vanaf de
„Historikerstreit” tot het Sloterdijk-debat, red. P. Dassen, T. Nijhuis, Amsterdam 2001, s. 153–179.
Patrz: G. Eley, Feature..., s. 183, paradoksy dotycz¹ce tego porównania dyktatur: „Pozwoli³o to oby-
watelom Niemiec Wschodnich odpowiadaæ na przypuszczenia systemu, którego – w przeciwieñstwie
do swoich oskar¿ycieli – nie mieli mo¿liwoœci kwestionowaæ. By³o to tym bardziej irytuj¹ce, ponie-
wa¿ mur upad³ tak naprawdê w wyniku demokratycznego powstania w Niemczech Wschodnich, nie
z powodu czegokolwiek, co zrobi³o pañstwo Niemiec Zachodnich, które wrêcz przeciwnie pozosta³o
uwik³ane w d³ugo narastaj¹cej wspó³pracy niemiecko-niemieckiej (RFN-NRD). Nauczanie o moral-
noœci wspó³pracy z >dyktatur¹ SED< wydawa³o siê wielu Niemcom ze Wschodu szczytem œwiêtosz-
kowatoœci i egoistycznej hipokryzji”.



mordów masowych na Wschodzie i pytania, dlaczego Niemcy masowo, a¿ do samego
gorzkiego koñca, wspierali re¿im nazistowski.

Po tym, jak w roku 1996 Daniel Goldhagen w swojej popularnej ksi¹¿ce Hitlers
willing executioners sformu³owa³ b³êdn¹ odpowiedŸ na pytanie: „Kim dok³adnie byli
mordercy i co nimi kierowa³o?” – sta³o siê nagle boleœnie jasne, jak niewielu Niemców
a¿ do tego momentu szuka³o w³aœciwej odpowiedzi. Dlatego m³oda generacja histo-
ryków, reprezentowana przez: Christiana Gerlacha, Ulricha Herberta, Dietera Pohla,
Thomasa Sandkhülera, Michaela Wilda, Klausa-Michaela Mallmanna, Suzanne Heim
i last but not least Götza Aly, musia³a zapocz¹tkowaæ udzielanie odpowiedzialnej od-
powiedzi na to pytanie. M³oda generacja przeprowadzi³a wyczerpuj¹ce badania, do-
tycz¹ce niemieckiego re¿imu okupacyjnego w Europie Wschodniej i roli polityki
wyniszczania w tym rejonie. Wszyscy oni podkreœlaj¹ powi¹zania prowadzenia wojny,
bezlitosny wyzysk ekonomiczny zajêtych obszarów i œwiadom¹ politykê zag³ady wo-
bec „bezu¿ytecznych zjadaczy”. Nie tylko ¯ydzi upatrywani i traktowani byli jako bez-
u¿yteczni zjadacze, ale tak¿e szeœædziesi¹t procent rosyjskich wiêŸniów wojennych,
du¿a czêœæ rosyjskiej ludnoœci cywilnej – na Bia³orusi zg³adzono oko³o dwudziestu
procent ludnoœci cywilnej – niepe³nosprawni i inne grupy. Studia te wyraŸnie pokaza³y,
¿e SS Himmlera nie realizowa³o Holokaustu samodzielnie, jak czêsto twierdzono od
czasów Norymbergii, lecz ¿e mowa tu tak¿e o œcis³ej wspó³pracy miêdzy wszystkimi
zaanga¿owanymi niemieckimi instancjami: SS, Wehrmachtem, jednostkami politycz-
nymi i instancjami cywilnymi. Ponadto studia te dokumentuj¹ du¿y stopieñ dowolnoœci
zaanga¿owanych, która wynika z szokuj¹cej liczby inicjatyw na poziomie lokalnym48.

Ta generacja historyków uœwiadomi³a tak¿e, ¿e nie „organizacje nazistowskie” ani
„struktury” pope³ni³y morderstwa, lecz ¿e uczynili to poszczególni, konkretni ludzie.
Niepokoj¹ce jest w tym tak¿e to, ¿e regularnie i w sposób zauwa¿alny prze¿ywali przy
tym zadowolenie – kto przeczyta³ opisy polowania na m³odzie¿ (Jugendjagd) i do¿ynek
w Ordinary men Christophera Browninga, nieprêdko o tym zapomni49.

Demonizacja kilku ideologicznie natchnionych fanatycznych nazistów jako odpo-
wiedzialnych za góry zw³ok, które Niemcy pozostawali przede wszystkim w Europie
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48 Godne zauwa¿enia w tym kontekœcie jest to, ¿e Wehrmachtowi przypisuje siê egzekucje
i zag³odzenia oko³o trzech i pó³ miliona rosyjskich jeñców wojennych, tak samo jak politykê œmierci
g³odowej i strachu miêdzy 1941 a 1944 rokiem, która wiele milionów Rosjan kosztowa³a ¿ycie. Patrz
na temat „analizy sprawcy”, która powstaæ mog³a po Goldhagen-Kontroverse i wystawie Verbrechen
der Wehrmacht: Nationalsozialistische Vernichtungspolitik, 1939–1945: neue Forschungen und Kon-
troversen, red. U. Herbert, G. Aly, Frankfurt 1998; C. Gerlach, Krieg, Ernährung, Völkermord: For-
schungen zur deutschen Vernichtungspolitik im Zweiten Weltkrieg, Hamburg 1998; ibidem,
Kalkulierte Morde: die deutsche Wirtschafts- und Vernichtungspolitik in Weißrußland 1941 bis 1944,
Hamburg 1999; Durchschnittstäter. Handeln und Motivation, red. C. Gerlach, Berlin 2000; W. Kai-
ser, Täter im Vernichtungskrieg, Berlin 2002; Die Täter der Shoah. Fanatische Nationalsozialisten
oder ganz normale Deutsche?, red. G. Paul, Göttingen 2002; M. Wildt, Generation des Unbedingten:
das Führungskorps des Reichssicherheitshauptamtes, Hamburg 2002; K.-M. Mallmann, G. Paul, Kar-
rieren der Gewalt: Nationalsozialistische Täterbiographien, Darmstadt 2004; Die Gestapo-Mythos
und Realität, red. G. Paul, K.-M. Mallmann, Darmstadt 2003; K. Latzel, Deutsche Soldaten-national-
sozialistischer Krieg? Kriegserlebnis-Kriegserfahrung 1939–1945, Paderborn 1998; Verbrechen der
Wehrmacht: Bilanz einer Debatte, red. C. Hartmann, J. Hürter, U. Jureit, Monachium 2005; K.J. Ar-
nold, Die Wehrmacht und die Besatzungspolitik in den besetzten Gebieten der Sowjetunion: Kriegfü-
hrung und Radikalisierung im „Unternehmen Barbarossa”, Berlin 2005.

49 C. Browning, Ordinary Men. Reserve Police Batallion 101 and the Final Solution in Poland,
Nowy Jork 1992, s. 121–142.



Wschodniej, jest tym samym definitywnie przesi¹kniêta wyraŸn¹ apologi¹. To samo
dotyczy eksterytorialnoœci Holokaustu – umieszczanie poza granicami Niemiec i poza
niemieck¹ odpowiedzialnoœci¹ niemo¿liwych do opisania przestêpstw, które w imiê
Niemiec pope³niane by³y przez (europejskie) SS Himmlera, ze wskazaniem na niewie-
dzê niemieckiego spo³eczeñstwa50. Tym samym zniweczone zosta³y dwa wa¿ne filary
obrazu historii generacji sprawców.

Poprzez wskazanie dobrowolnoœci przy mordach dokonywanych na Wschodzie os³a-
biony zosta³ obraz wszechobecnego przymusu nazistowskiego oraz obraz niemieckich
sprawców jako jego ofiar. Oba te obrazy przez d³ugi czas wspiera³y siê nawzajem: ob-
raz wszechmocnego gestapo i morderczego SS, które terroryzowa³o nie tylko ¯ydów,
lecz tak¿e zwyczajnych Niemców, zmuszanych do wspó³uczestnictwa (mitmachen)51.
Nowy obraz Holokaustu os³abi³ tak¿e dominuj¹cy obraz relacji (ofiara–sprawca) miê-
dzy zwyk³ymi Niemcami a nazistami. Tym samym pod rozwagê poddane zosta³o po-
nownie aktualne pytanie, dlaczego tak wielu przeciêtnych Niemców miêdzy 1940 r.
a 1945 r. tak ³atwo uda³o siê zmieniæ w morderców. Pytanie to, które oczywiœcie winno
zostaæ postawione i na które odpowiedzi oczekuje tak¿e wielu zwyk³ych nie-Niemców,
zosta³o ostatnio tak¿e postawione przez socjologów, takich jak Hans-Georg Söffner,
i psychologów spo³ecznych, takich jak Harold Wezer52. OdpowiedŸ sformu³owana przez
Götza Alyego w ksi¹¿ce Hitlers Volksstaat. Raub, Rassenkrieg und nationaler Soziali-
mus, w której autor na nowo zajmuje siê kwesti¹ relacji miêdzy „zwyk³ymi” Niemcami
a pañstwem nazistowskim, jest ma³o pocieszaj¹ca. Wed³ug Alyego, wszystkie zbrodnie
pañstwa nazistowskiego – wraz z Holokaustem – s³u¿y³y jednemu celowi: zorganizo-
wanemu rabunkowi. Zrabowanymi pieniêdzmi, z³otem i towarami naziœci p³acili nie-
mieckim ¿o³nierzom i finansowali politykê dobrobytu narodu niemieckiego. Podatek
nak³adany w zajêtych krajach s³u¿y³ temu samemu celowi. Wiêkszoœæ zwyk³ych” Niem-
ców czerpa³a bezpoœrednie profity ze zbrodni nazistowskich i rabunkowych dzia³añ
w sensie materialnym. I to dlatego re¿im nazistowski utrzyma³ siê do gorzkiego koñca
– a zatem nie dlatego, ¿e gestapo i SS mia³y byæ wszechmocne i zmuszaæ ich do mit-
machen, jak twierdzi³o wielu, wraz z Meinecke53.
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50 P. Longerich, „Davon haben wir nichts gewusst!”. Die Deutschen und die Judenverfolgung
1933–1945, Monachium 2006. Ostatnio rozpoczê³a siê w Holandii dyskusja nawi¹zuj¹ca do ksi¹¿ki
I. Vuijsje, Tegen beter weten in. Zelfbedrog en ontkenning in de Nederlandse geschiedschrijving over
de jodenvervolging, Amsterdam 2006.

51 Historiograficznym przeciwnikiem takiej wizji w zajêtych przez Niemcy krajach jest ta
o „przymuszonej” kolaboracji i przedstawianiu polityki „ma³ego z³a” (aby zapobiec gorszej). Tematy
te, poza Niemcami, tak¿e doœæ póŸno wesz³y do historiograficznego dyskursu. W Holandii patrz:
J. Meihuizen, Noodzakelijk Kwaad. De bestraffing van economische collaboratie in Nederland na de
Tweede Wereldoorlog, Amsterdam 2003; opracowanie historyczne idem, „Goed fout”. Het criminele
verleden van de beursvoorzitter en verzetsman Carel F. Overhoff in de doofpot van historii, Amster-
dam 1995. Interesuj¹ce jest ponadto, ¿e reprezentowanie „zwyczajnych” Niemców – wraz z tymi,
który czynni byli w Wehrmachcie – jako „ofiary” SS nale¿y tak¿e do standardowego repertuaru fil-
mów Hollywood.

52 C. Browning, Ordinary..., s. 159–191, zadaje to pytanie tak¿e w relacji z wyst¹pieniem armii
amerykañskiej na Pacyfiku i w Wietnamie. Patrz: H. Welzer, Täter. Wie aus ganz normalen
Menschen Massenmörder verden, Frankfurt am Mein 2005; Modernität und Barbarei. Soziologische
Zeitdiagnose am Ende des 20. Jahrhunderts, red. M. Miller, H.-G. Söffner, Frankfurt am Mein 1996.
W Holandii brakuje ponadto nadal studiów historycznych o holenderskich ochotnikach SS.

53 Patrz: G. Aly, Hitlers Volksstaat. Raub, Rassenkrieg und nationaler Sozialismus, Frankfurt am
Mein 2005; F. Bajohr, Parvenus und Profiteure: Korruption in der NS-Zeit, Frankfurt am Mein 2001.



Wed³ug Alyego, istnia³a symbioza miêdzy Volksstaat a zbrodniami, które pope³niali
naziœci w ca³ej Europie – symbioza, której niemieccy historycy jeszcze do niedawna
nie chcieli dostrzec. „Dla wiêkszoœci m³odych Niemców narodowy socjalizm nie ozna-
cza³ dyktatury, zakazu mówienia i ucisku, lecz wolnoœæ i przygodê”. Pañstwo nazi-
stowskie Aly okreœla jako Gefälligkeitsdiktatur, dyktaturê, która przynosi³a Niemcom
korzyœci, a której koszty p³aci³y miliony mieszkañców zajêtej przez Niemców Europy,
którzy zostali ograbieni, wyw³aszczeni i wymordowani dla korzyœci niemieckiego
„spo³eczeñstwa i spo³ecznoœci rabuj¹cej”. „Kto nie chce mówiæ o tych wielu korzy-
œciach dla milionów >zwyk³ych< Niemców, ten powinien milczeæ tak¿e o narodowym
socjalizmie i o Hitlerze”, brzmi zainspirowana Horkheimerem konkluzja Aly’ego54.
O ile zwykli Niemcy sami nie nale¿eli do sprawców, profitowali jednak w sposób
znacz¹cy bezpoœrednio lub poœrednio ze zbrodni niemieckich sprawców w zajêtych
strefach, jak twierdzi Aly. Po tym, jak w pierwszej powojennej fazie skolektywizowa-
no niemieck¹ ofiarê – wed³ug Meinecke – to dla Aly’ego skolektywizowana w pew-
nym sensie zosta³a tak¿e zbrodnia niemiecka, bior¹c pod uwagê fakt, ¿e niemiecka
Volksgemeinschaft by³a tak¿e spo³ecznoœci¹ rabuj¹c¹, która w sposób systematyczny
i na du¿¹ skalê pope³nia³a mordy rabunkowe poza granicami Niemiec. Tezê Aly’ego,
¿e istnia³ bezpoœredni zwi¹zek miêdzy wojn¹, miêdzy relatywnym dobrobytem mate-
rialnym Niemców a pl¹drowaniem reszty (zajêtej) Europy, mo¿na zatem rozumieæ jako
przeciwny biegun pozytywnej europejskiej perspektywy Schwarza i Schrödera cum
suis, w której integracja europejska przedstawiana jest przede wszystkim jako proces
pokojowy, datowany na okres po roku 1945. Dotyczy to tak¿e konstatacji Alye’go, ¿e
powojenne rz¹dy Republiki Federalnej, a¿ do Helmuta Schmidta, podejmowa³y dzia-
³ania wyczyszczenia œladów wielkiego nazistowskiego rabunku z obawy przed roszcze-
niami odszkodowañ finansowych z zagranicy – tak wiêc Niemcy tak¿e w ten sposób
dosta³y swoj¹ nauczkê55. Aly podkreœla tym samym, ¿e Europa nie rozpoczê³a siê fak-
tem utworzenia Unii Europejskiej, i ¿e (niemieckie) pañstwo narodowe od dawna ju¿
nie jest oczywist¹ przestrzenn¹ jednostk¹ Zeitgeschichte.

Nie bêdzie dziwiæ nikogo, kto, pod¹¿aj¹c za Dirlikiem, zdaje sobie sprawê, ¿e hi-
storia nie zna w ogóle naturalnych i oczywistych geograficznych jednostek56. Pytanie,
jak¹ jednostkê geograficzn¹ mo¿e wybraæ historyk, jest – niemal jak pytanie o naj-
lepsz¹ jednostkê czasow¹ – zale¿ne od pytañ, które historyk sobie zadaje.
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W Holandii patrz: G. Aalders, Roof: de ontvreemding van joods bezit t dens de Tweede Wereldoorlog,
Haga 1999; idem, Berooid: de beroofde joden en het Nederlandse restitutiebeleid sinds 1945, Amster-
dam 2001; idem, Eksters: de nazi-roof van 146 duizend kilo goud bij De Nederlandsche Bank, Am-
sterdam 2002. Dyskusja o ksi¹¿ce Aly’ego zob. „Sozial Geschichte” 2005, t. 20, nr 3, 2006, t. 20, nr 1.
O ochotniczej wspó³pracy niemieckiego spo³eczeñstwa z re¿imem nazistowskim patrz: R. Gellatelly,
Backing Hitler. Consent and Coercion in Nazi Germany, Oxford 2001; G. Diewald-Kerkmann, Politi-
sche Denunziation im NS-Regime oder Die kleine Macht der „Volksgenossen”, Bonn 1995. Tak¿e tu-
taj porównanie dyktatur Niemiec nazistowskich z NRD przynios³o odwrotny rezultat: gestapo
w 1937 r. liczy³o oko³o siedmiu tysiêcy wspó³pracowników, wraz z personelem administracyjnym,
w porównaniu ze Stasi (które w latach osiemdziesi¹tych liczy³o oko³o sto dziewiêædziesi¹t tysiêcy
wspó³pracowników, formalnych i nieformalnych) wydaje siê organizacj¹ minimalistyczn¹, kiedy weŸ-
miemy pod uwagê szeœædziesi¹t milionów mieszkañców Trzeciej Rzeszy przy siedemnastu milionach
mieszkañców NRD.

54 G. Aly, Hitlers Volksstaat..., s. 11–12.
55 Ibidem, s. 45–46.
56 A. Dirlik, Performing the World…



Drugim wyjaœniaj¹cym czynnikiem utrzymuj¹cego siê negatywnego trwania Trze-
ciej Rzeszy, jest fakt, ¿e zjednoczone Niemcy po 1990 r., tak¿e poza swoimi nowymi
granicami, spotka³y siê z nieoczekiwanymi problemami, które na nowo skonfrontowa³y
ten kraj z przesz³oœci¹ nazistowsk¹. Mam na myœli, mówi¹c to, stare, pal¹ce pytanie
o relacje miêdzy Niemcami a Europ¹ Po³udniowo-Wschodni¹. To tam w du¿ej mierze
mia³y miejsce masowe mordy przeprowadzane przez Niemców, tak¿e tam, poza Holo-
kaustem, doœwiadczano jeszcze po 1990 r. nieustannie problematyki sprawca–ofiara.
Nie mo¿e to dziwiæ, bior¹c pod uwagê ogromne liczby ofiar wœród ludnoœci cywilnej,
bêd¹ce skutkiem niemieckiej okupacji – w Polsce zginê³o oko³o trzech milionów oby-
wateli, a w Zwi¹zku Radzieckim wielokrotnie wiêcej. Ponowne zjednoczenie dwóch
pañstw niemieckich i wyeliminowanie przeciwieñstwa Zachód–Wschód po 1990 r.
oznacza au fond, ¿e Niemcy na nowo skonfrontowane zosta³y ze swoj¹ przesz³oœci¹
sprzed roku 1945. Przesz³oœæ t¹ ponad wszelk¹ w¹tpliwoœæ charakteryzowa³ Drang
nach dem Osten. Pêd ten przyj¹³ w niemieckiej Vernichtungskrieg miêdzy 1940 a 1945 r.
niezwykle agresywn¹ formê, zanim od roku 1943 Armii Czerwonej uda³o siê jed-
noczeœnie z Wermachtem definitywnie wypêdziæ niemieck¹ ludnoœæ cywiln¹ na
Zachód. Tradycyjny pêd na Wschód popad³ jednoczeœnie przed 1990 r. w zapomnie-
nie przez charakterystyczny Westorientierung wszystkich znanych historyków Repu-
bliki Boñskiej, co samo w sobie wydaje siê doœæ istotne, poniewa¿ wiele cech tak
zwanej niemieckiej Sonderweg niemal we wszystkich aspektach zwi¹zane by³o z nie-
mieck¹ obecnoœci¹ we Europie Wschodniej. Do 1918 r. przez tê obecnoœæ miliony
nie-Niemców – przede wszystkim Polaków – znajdowa³y siê w granicach pañstwa nie-
mieckiego i to w³aœnie by³ czynnik, który wp³yn¹³ na antydemokratyczne usposobienie
niemieckiej elity oraz mieszczañstwa. Miêdzy 1918 a 1945 r. na niemieck¹ historiê
znów w sposób fundamentalny wp³ynê³a tak zwana utrata „niemieckich” terytoriów, na
skutek niemieckiej pora¿ki w 1918 r., przede wszystkim na rzecz Polski. Druga wojna
œwiatowa rozpoczê³a siê zatem tak¿e nieprzypadkowo niemieckim atakiem na Polskê
i w konsekwencji tego czwartym podzia³em Polski. Wobec takich stwierdzeñ Philip
Ther niedawno wyg³osi³ tezê, ¿e cesarstwo niemieckie wykazywa³o wiêcej zbie¿noœci
z wielonarodow¹ rzesz¹ rosyjsk¹ i habsbursk¹ ni¿ z pañstwami narodowymi, takimi jak
Francja b¹dŸ Anglia57. Bez wzglêdu na to, aktualne ostre reakcje w Polsce i w Cze-
chach na odnowione dyskusje w Niemczech o ewentualnym odszkodowaniu dla nie-
mieckich Heimatvertriebenen i ewentualny pomnik poœwiêcony im w Berlinie – obie
manifestacje nowego niemieckiego Opferdiskurs – œwiadcz¹ o tym, ¿e u wschodnioeu-
ropejskich s¹siadów Niemiec œwiadomoœæ historyczna jako ofiar Niemiec po szeœæ-
dziesiêciu latach od wydarzeñ wojennych jest nadal ¿ywa58.

Podsumowuj¹c, nale¿y stwierdziæ, ¿e ani wprowadzenie nowej periodyzacji, to zna-
czy najnowszej historii najnowszej, ani wprowadzenie nowego przestrzennego aspektu
referencji, to znaczy Europy, do tej pory nie spowodowa³o, ¿e Trzecia Rzesza uzyska³a
miejsce drugoplanowe w najnowszej historii Niemiec. Broni³em tezy, ¿e przyczyny
tego nale¿y szukaæ w okolicznoœciach, i¿ te nowe przestrzenne obszary odniesienia
raczej ukrywaj¹ pal¹ce pytanie dotycz¹ce ról sprawcy i ofiary w Trzeciej Rzeszy ni¿
próbuj¹ daæ na nie odpowiedŸ. To by³ i nadal jest najwyraŸniej test lakmusowy, na pod-
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57 P. Ther, Beyond the Nation: the Relational Basis of a Comparative History of Germany and
Europe, „Central European History” 2003, t. 36, nr 1, s. 45–73.

58 Patrz http://www.zeitgeschichte-online.de/zol/_rainbow/documents/pdf/presse_vertreibung.pdf.



stawie którego ustalana jest adekwatnoœæ aspektu interpretacji najnowszej historii
Niemiec. Przez to tak¿e po zjednoczeniu w 1990 r. najnowsza historia Niemiec utrzy-
ma³a swój tragiczny charakter, mimo rosn¹cego dystansu czasowego do 1945 r.
i mimo dystansu do aspektu narodowego jako skutku postêpuj¹cej integracji europej-
skiej. Druga wojna œwiatowa zachowa³a przez to w Niemczech po niemal szeœædzie-
siêciu latach nadal charakter historiograficznego po¿aru kopalni: „przesz³oœæ, która
nie chce przemin¹æ”.

SUMMARY
„HOT HISTORY”. ON THE TEMPERATURE OF DISPUTES IN THE RECENT

HISTORY OF GERMANY

The article consists of the following parts; in the first phase I will reflect on the question
why recent history is actually related to the problem of „hot” history. Then I would like to
defend the thesis that the latest history of Germany is additionally tortured by this „burning
problem” because of the Third Reich. Thirdly, I will stand in defense of the view that the
two present visions of periodization and Europeanization of the recent history of Germany
may be perceived as an attempt to finally distance itself from the Third Reich. Fourthly and
lastly I would like to present an explanation of the quite significant fact that the Third Reich
is still, after sixty years, unimaginably present in the recent history of Germany.
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