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Lieben Sie Deutschland pod redakcją Marielouise Jannsen-Jurreit, wyd. Piper, 
Monachium, grudzień 1985  

Niedawno ukazała się w Niemczech Zachodnich książka pod wyzywającym 
tytułem: Lieben Sie Deutschland (Czy kocha Pan/ Pani Niemcy?). Takie pytanie zadała 
kilkudziesięciu Niemcom: dziennikarzom, naukowcom i działaczom politycznym 
dziennikarka związana z generacją rewolty studenckiej z 68 roku – Marielouise 
Jannsen-Jurreit.  

Sam tytuł książki, mimo i od kilku lat ukazuje się w Niemczech coraz częściej 
publikacje na ten temat, wywołuje tu nie małe zaciekawienie. Jeszcze do niedawna 
pytanie o uczucia do własnej ojczyzny wydawało się anachroniczne i niebezpieczne, 
sam problem tożsamości narodowej był przez długie lata pomijany i przemilczany.  

Lata powojenne w Niemczech Zachodnich to okres ucieczki, wywołanej 
poczuciem winy, od narodowej identyfikacji. Generacja, która przeżyła faszyzm i wojnę, 
uciekła od odpowiedzialności moralnej, jaka na niej spoczywała. W miejsce tożsamości 
narodowej usiłowano tu stworzyć  intelektualne protezy, jak ponadnarodowa idea 
europejska lub też  identyfikacja poprzez akceptację i udział w budowie potęgi 
gospodarczej Niemiec Zachodnich.  

Pokolenie powojenne, pokolenie rewolty studenckiej 1968 roku, identyfikację 
swą próbowało odnaleźć  w zaangażowaniu się i popieraniu ruchów narodowo-
wyzwoleńczych w Trzecim Świecie i w radykalnych, lewicowych ruchach 
pozaparlamentarnych, które przetrwały aż  do końca lat siedemdziesiątych. Właśnie to 
pokolenie, podsumowujące obecnie lata młodzieńczych utopii i radykalizmu, szukające 
dróg powrotu do społeczeństwa, czy to poprzez kontynuację zaangażowań 
politycznych w Ruchu Zielonych i w Ruchu Pacyfistycznym, czy też  poprzez „Marsz 
przez Instytucje” – reprezentowane jest głównie w tej książce.  

Kwestia poczucia przynależności narodowej Niemców obserwowana jest w 
Europie Zachodniej z dużą uwagą i wraż liwością. Polityka Niemiec Zachodnich 
oceniana jest z punktu widzenia trwałości przywiązania do tradycji demokracji 
europejskiej. Poszukiwanie tożsamości narodowej budzi podejrzenia o rodzenie się 
nowego nacjonalizmu niemieckiego; podobnie niepokoją wszelkie próby okreś lenia w 
polityce niemieckiej tak zwanej Sonder-Weg – specjalnej drogi realizacji interesów 
niemieckich, która mogłaby ten potężny i ogromnej wagi politycznej kraj wytrącić  z 
zachodniego sojuszu. Zaniepokojenie przybrało wyraź  nie na sile w ostatnich latach, 
kiedy to młoda, powojenna generacja Niemców zaczęła wywierać  piętno na polityce i 
kulturze.  

Książka Lieben Sie Deutschland nie porusza zagadnień politycznych, nie jest też  
ankietą socjologiczną. Eseje w niej zawarte są jednak dobrym źródłem wiedzy o stanie 
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świadomości narodowej pokolenia, które w polityce i kulturze niemieckiej zaczyna 
odgrywać  coraz istotniejszą rolę.  

Zbiór esejów stanowi przede wszystkim zapis bezradności wobec postawionego 
w niej pytania i napięć  emocjonalnych, jakie ono wywołuje. Prawie wszystkie 
odpowiedzi są sprawozdaniem z osobistych przeżyć . Uczestnicy ankiety z trudem 
odnajdują słowa, którymi uogólnić  mogą swoje doświadczenia. Nie sięgają też  do 
historii i tradycji narodowej, gdy ta nie podsuwa im żadnych pozytywnych treści, na 
których by mogli budować  swoją tożsamość . Rachunek z niemieckością prowadzą 
indywidualnie i w samotności; ich bezradność  wobec postawionego pytania jest 
wynikiem braku zaplecza, jakim mogłoby być  zbiorowe myś lenie o tradycji i 
kontynuacji narodowej.  

Książka ukazuje ogromne napięcia emocjonalne, jakie wywołuje pytanie o 
tożsamość  narodową. Negacja poczucia przynależności narodowej, często zmieszana z 
pogardą i nienawiścią do tego co niemieckie, łączy się tutaj z gorącym pragnieniem 
odszukania własnych korzeni.  

,,Nie znam nikogo, kto kochałby Niemcy – pisze jedna z autorek – ale znam wielu, 
którzy kochają Francję, Włochy, Grecję, Anglię, Australię i Stany Zjednoczone. 
Stosunek tych, którzy w Niemczech mieszkają, do ich własnego kraju ma charakter 
przypadkowego związku, którego trwanie naznaczone jest obojętnością, tak jak 
trwanie piętnastoletniego związku małżeńskiego, w którym partnerzy nie mają dość  
siły, by się w końcu rozstać”.  

„Jak opuszczone dzieci spogląda część  inteligencji zachodnioniemieckiej z 
zazdrością na Francję, Danię lub Włochy, gdzie świadomość  narodowa w różnych jej 
formach jest zrozumiała sama przez się” – dodaje ktoś  inny.  

„Jeś li pozostały jeszcze jakieś  resztki uczucia do tego kraju – pisze inna autorka 
– do tego narodu, jego brutalnej historii i teraźniejszości i rozdartej kultury, to 
wyrażają się one nie tylko w negacji, ale równie w bolesnym poczuciu rozdzielenia”.  

Kluczowym pojęciem, które pozwala zrozumieć  kłopoty młodych Niemców z ich 
tożsamością narodową, jest poczucie winy. Karl Jaspers w swoim znakomitym eseju 
„Problem winy” opublikowanym tuż  po wojnie przestrzegał: „Albo uznanie winy stanie 
się podstawą nowej niemieckiej świadomości i wtedy dusza niemiecka musi ulec 
przemianie, albo też  utoniemy w przeciętności i obojętności życia codziennego”. 
Pokolenie Niemców, które przeżyło faszyzm i wojnę uciekło w codzienność . Jednak 
problem winy, niewyjaśniony i zatajony, przekazany został w spadku następnym 
generacjom. Atmosfera domów rodzinnych, opisywana w wielu wspomnieniach, pełna 
była niedomówień i zatajeń; również  w szkole unikano tematów z najnowszej historii. 
Milczenie otaczało niemieckie zbrodnie wojenne, zarówno w wymiarze 
odpowiedzialności indywidualnej rodziców i nauczycieli, jak i w wymiarze historycznej 
odpowiedzialności wspólnoty narodowej. Odrzucenie ciężaru winy przez tych, którzy 
przeżyli faszyzm i wojnę, wyraziło się w ucieczce od historii. Niektórzy, którzy 
pozostawali wierni faszystowskim przekonaniom, zakłamywali najnowszą historię i 
próbowali usprawiedliwić  ją przestępstwami popełnionymi przez innych. Pozostali 
milczeli. Niewielu było takich, którzy, jak Karl Jaspers czy Heinrich Boli, pełni 
moralnego niepokoju przejmowali odpowiedzialność  i widzieli konieczność  głębokich 
przemian postaw społecznych, które stać  by się mogły dopiero właściwym gruntem do 
budowy demokracji niemieckiej.  



	 	 	
Młode, powojenne pokolenie Niemców wychowane było w swej przeważającej 

masie w ahistorycznej atmosferze braku kontynuacji.  
„Wszyscy przecież  tutaj nie narodziliśmy się z łona matki, nie jesteśmy dziećmi 

jakiegoś  narodu; jesteśmy dziećmi z probówki, wychowanymi w aseptycznej 
atmosferze dzięki łasce tych, którzy zwyciężyli, odżywiani ideologiami «Made in USA», 
odcięci od tradycji i narodowej tożsamości, pierwsze autentyczne egzemplarze 
posthistorii” – pisze jedna z reprezentantek generacji buntu studenckiego z 68 roku.  

Młodzi Niemcy konfrontowani byli ze swoją niemieckością dopiero w zetknięciu 
z ofiarami wojny. Ich identyfikacja narodowa miała charakter negatywny: oznaczała 
przejęcie ciężaru winy, z której nie rozliczyli się ich rodzice i nauczyciele.  

W połowie lat sześćdziesiątych dorastająca powojenna generacja zwraca się z 
gwałtownym oskarżeniem przeciw pokoleniu rodziców. Domaga się prawdy i buntuje 
się przeciw dotychczasowym formom rozrachunku starszego pokolenia z niedawną 
przeszłością. Protest ten przerywa ostatecznie wątłą nić  poczucia ciągłości i 
zadomowienia. Młoda generacja Niemców, zbuntowana przeciw pokoleniu rodziców, 
wkracza do polityki i kultury swego kraju z poczuciem braku identyfikacji narodowej, 
przerwania ciągłości historycznej i pozbawiona autorytetów. Przytoczmy tu dwa z 
licznych świadectw tego okresu, jakich dostarcza nam książka:  

„Studiowałam we Francji. Pewnego dnia siedziałam w sali seminaryjnej na 
Sorbonie. Na tablicy, za wykładowcą, wisiała tablica z napisem: «Salle Jean Cavailles» i 
pod spodem małymi literami: „Jean Cavailles-assassiné par les Nazis” – zamordowany 
przez Nazistów. Wstrzymałam oddech. Obróciłam się: czy zostałam rozpoznana? Moi 
rodzice uważali, że jestem ich «ciało i krew», że podzielam ich sposób myś lenia i 
uporania się z przeszłością, że kontynuuję to, co przyjęli z faszyzmu niemieckiego. (...) 
Czy jestem faszystką? Czy należę do morderców? Nie chciałam już  więcej wracać  do 
tego kraju”.  

Inna z uczestniczek ankiety oskarża pokolenie rodziców:  
„Zamiast rozpaczać  nad hańbą, jaką przyniosły niemieckie uczucia narodowe i na 

tej podstawie rozprawić  się z historią, stworzono z cudu gospodarczego fasadę z 
plastiku i kolorowej blachy, która jak szminka pokrywa ropiejącą ranę”.  

Historie życia przedstawione w książce Lieben Sie Deutschland są obrazem 
zmagania się powojennego pokolenia Niemców z problemem winy. Odkrycie i przyjęcie 
poczucia winy wyraziło się w wielu drogach ucieczki, jakimi podążało to pokolenie, by 
uzyskać  uspokojenie moralne. Odkrycie bolesnej prawdy o niedawnej historii 
doprowadza do świadomego odrzucenia tożsamości narodowej i zerwania z generacją 
rodziców. Odrzucenie to samości narodowej uwalnia od ciężaru winy. Pozostaje jednak 
dotkliwa pustka, brak zakorzenienia; doświadczenie to staje się istotnym motorem 
życia. Prawie połowa uczestników ankiety odbywa długie podróże zagraniczne do 
Ameryki, Szwecji, Szwajcarii, Izraela i tam próbuje odnaleźć  swoją nową ojczyznę.  

„Mówiłem po angielsku płynnie i bez akcentu, i jeszcze dzisiaj mam czasami 
ochotę, aby utożsamić  się z tą drugą ojczyzną” – wspomina jeden z licznych 
uciekinierów.  

Najbardziej zaangażowani przejmują ciężar winy, stają po stronie słabszych i 
uciskanych, a swoje zaangażowanie traktują jako walkę o wolność  i sprawiedliwość , w 
której tak zawiedli ich rodzice. Siedzą wszelkie ś lady postaw faszystowskich w 



	 	 	
Niemczech, solidaryzują się aktywnie z ruchami narodowo-wyzwoleńczymi w Trzecim 
Świecie. 

Pewna młoda „bojowniczka” pochodząca z Berlina przystępując do 
Palestyńskiego Ruchu Wyzwoleńczego opisywała pełna zachwytu dzień, w którym 
otrzymała nowe, arabskie imię. Wy mieniła swoją uciąż liwą i obciążającą tożsamość  
niemiecką na nową, przez nią akceptowaną. Sądziła, że można rzeczywiście aktem woli 
wyzbyć  się narodowej identyfikacji.  

Idealistyczne utożsamianie się z ruchami narodowo-wyzwoleńczymi w Trzecim 
Świecie przeminęło jednak tak samo, jak przesadne wyidealizowanie demokracji i 
kultury amerykańskiej. Jedna z głównych postaci rewolty studenckiej z 68 roku – 
Daniel Cohn-Bendit2 – jako pierwszy mówi o cierpieniach „Boat People”, wśród których 
znajdowało się wielu byłych bojowników Vietcongu. Również  sytuacja na Kubie i w 
Północnej Korei wskazywała na to, że przeświadczenie o tym, że walczy się po 
sprawiedliwej stronie było złudne.  

Rozczarowanie co do drugiej, zastępczej tożsamości, którą autorzy zawartych w 
książce wspomnień okreś lają często już  z dystansem jako „nową ucieczkę”, sprowadza 
większość  tego pokolenia „moralnego niepokoju” z powrotem do kraju. Jedni, 
pogodzeni, zakładają rodziny i robią karierę. Inni, pełni jeszcze dręczących pytań, 
angażują się w ruchy ekologiczne, pacyfistyczne i feministyczne. Pełni dystansu do 
swego kraju, wraż liwi na kłamstwo, nieprawość  i krzywdę, tropiący z uwagą ś lady 
postaw autorytarnych, budzą wśród polityków niemieckich duże zaniepokojenie. To z 
nich właśnie wywodzą się czołowi działacze Partii Zielonych3: Joschka Fischer4, Otto 
Schilly5 czy Petra Kelly6.  

Nowe odkrycie tożsamości narodowej, przybierające różnorakie formy 
zaangażowań politycznych, budzi też  niepokój u europejskich partnerów Niemiec 
Zachodnich. Jest ono w dużym stopniu zrozumiałe. Pokolenie moralnego niepokoju, 
szukające intensywnie swojej tożsamości, pozbawione jest zaplecza, które stanowić  by 
mogło solidną podbudowę ich zaangażowań politycznych. Odrzucenie tradycji 
narodowej i autorytetu starszych, brak poczucia historycznej ciągłości powoduje, że 
pokolenie to nie dysponuje żadnym zespołem sprawdzonych historycznie i 
akceptowanych powszechnie wartości. Idealistyczne pojmowanie wartości moralnych 
zawieszonych w ahistorycznej próżni wywołuje radykalne i bezkompromisowe często 
postawy polityczne, które nie mogą zmieścić  się w ramach sprofesjonalizowanych 
instytucji demokracji niemieckiej.  

Czy pokolenie 1968 można nazwać  pokoleniem straconym dla kultury i polityki 
niemieckiej? Postawa moralnego niepokoju kryje w sobie wiele niebezpieczeństw, 
wprowadza jednak równocześnie ożywczy prąd do niemrawej polityki niemieckiej i 
zmusza ją do podjęcia ważkich, lecz dotychczas niezauważanych przez nią tematów. W 
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w różnych kadencjach Francję i Niemcy. Jeden z przywódców wystąpień w czasie paryskiego Maja 68.  
3 Obecnie Związek 90/Zieloni (Bündnis 90/Die Grünen) – niemiecka centrolewicowa partia polityczna, 
powstała w latach 70. XX wieku. 
4 Joseph Martin Fischer (ur. 1948) – niemiecki polityk, były wicekanclerz oraz minister spraw 
zagranicznych w rządzie kanclerza Gerharda Schrödera. 
5 Otto Schilly (ur. 1932) – niemiecki polityk i prawnik, w latach 1998–2005 minister spraw 
wewnętrznych. 
6 Petra Katrin Kelly (1947–1992) – niemiecka polityk, jedna z założycieli partii Zielonych.  



	 	 	
jakim stopniu uda się jednak temu pokoleniu dokonać  ostatecznego rozrachunku z 
ciążącą przeszłością? Czy zbuduje ono podstawy dla poczucia kontynuacji i to samości 
następnej generacji?  

Powojenne pokolenie Niemców ujawniło ukrywaną przez ich rodziców straszną 
prawdę o niedawnej przeszłości. Doświadczenie wojny wzmacnia niewątpliwie 
zaangażowanie młodych Niemców w Ruch Pokojowy. Jednakże brak dotychczas 
wnikliwej refleksji, próby pozytywnego przewartościowania doświadczeń faszyzmu 
niemieckiego uniemoż liwia głębsze zrozumienie istoty totalitaryzmu i demokracji. 
Wydaje się, że dopiero taki sposób przezwyciężenia obciążeń historii stać  by się mógł 
podstawą poczucia ciągłości i podstawą to samości narodowej następnych generacji.  


