
     
  

 

 

 

Wilhelm Dichter: Koń Pana Boga. Kraków 

2000 

 
Książka nagrodzona w konkursie Fundacji Kultury 1996 i nominowana do Nagrody Nike 1997. 

Wilhelm Dichter urodził się w 1935 roku w rodzinie żydowskiej w Borysławiu. Tam przeżył wojnę. Pod 
koniec 1944 roku przyjechał na teren obecnej Polski, gdzie ukończył studia i pracował naukowo.  
W 1968 roku wyemigrował z rodziną do USA. Koń Pana Boga jest opartym na wątkach 
autobiograficznych literackim debiutem autora. Wojna, okupacja i początki nowej władzy w Polsce 
zostają tu przedstawione z punktu widzenia żydowskiego dziecka. Proza Dichtera - oszczędna, 
pozbawiona emocjonalnych komentarzy i moralistycznych ocen - to zjawisko w naszej literaturze 
całkowicie oryginalne i wyjątkowe.  
Książkę przetłumaczono na wiele języków, m.in. na francuski, niemiecki i włoski.  
(Źródło opisu: znak.com.pl)  
 

 

  

 

 

 

 

Wilhelm Dichter: Szkoła bezbożników. 

Kraków 2000 

 
Fascynująca powieść Wilhelma Dichtera rozgrywa się na przełomie lat czterdziestych  

i pięćdziesiątych. Jej nastoletni bohater, cudem ocalony żydowski chłopiec, przeżywa okres fascynacji 
komunizmem i stalinizmem. Styka się z krańcowymi opiniami wrogów i budowniczych nowego 
ustroju. Nieoczekiwanie jego postępująca indoktrynacja zostaje zahamowana, gdy do głosu dochodzi 
miłość.  
Powieść Dichtera obnaża z niespotykaną bezstronnością mechanizm uwiedzenia przez komunizm  
i rozczarowanie tą wszechobecną ideologią. Jest niezwykłym połączeniem świadectwa mrocznych  



czasów, o których polska proza nie chciała bądź nie mogła powiedzieć pełnej prawdy, i dziejów 
dojrzewania nastolatka.  
Szkoła bezbożników to kontynuacja książki Koń Pana Boga, nominowanej do nagrody NIKE  
i tłumaczonej już na wiele języków. Jest jednak równie ciekawa dla tych, którzy pierwszej części nie 
czytali.  
(Źródło opisu: lubimy czytać.pl) 

 

 

 

 

 

 

Wilhelm Dichter: Lekcja angielskiego. 

Kraków 2010 

 

Lekcja angielskiego to trzecia powieść Wilhelma Dichtera oparta na wspomnieniach autora. 

Dopełnia historię ukrywanego dziecka żydowskiego i młodzieńca dojrzewającego w epoce 

stalinowskiej opowieścią o emigracji po roku 1968.  

Dichter zdecydował się opisać traumatyczne przeżycia z dzieciństwa jako człowiek już 

sześćdziesięcioletni. Koń Pana Boga okazał się nie tylko świadectwem strasznych czasów, lecz także 

wybitną, nowoczesną powieścią, nominowaną do Nagrody Nike i przetłumaczoną na wiele języków. 

Podobnie Lekcja angielskiego jest prozą dojrzałą i wyrafinowaną, skonstruowaną na podstawie 

przeżyć własnych i całego pokolenia polskich Żydów zmuszonych do opuszczenia ojczyzny. Dichter nie 

bez autoironii pokazuje trudy adaptacji do nowego życia w „lepszym” świecie. Ameryka – ta ziemia 

obiecana dla mieszkańców szarego Peerelu – dla przymusowego „szczęściarza” bardzo długo 

pozostaje zamkniętą i obcą krainą. W końcu jednak, przez wpływ języka i rodziny, bohater powieści 

zalicza „lekcję angielskiego”, trudny etap odkrywania swojej żydowskiej tożsamości i – buntowania 

się przeciwko niej. 

(Źródło: opis z okładki książki) 

 

 


