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Psychospoleczne aspekty stosunków polsko-niemieckich. 
Obawy i nadzieje, 

pod redakcją Włodzimierza Durki i Ludwika Janiszewskiego, 
Szczecin (grudzień) 1996, ss. l 75. 

Omawiane opracowanie stanowi uogólnienie wyników badawczych, które zostały 
zaprezentowane w czasie konferencji naukowej"Psychospołeczne zagadnienia stosun
ków polsko-niemieckich", zorganizowanej w Szczecinie (14-15 grudnia 1995 r.) przez 
Instytut Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Oddział Szczeciński PTS. Za
wiera ono prezentację badań prowadzonych w nielicznych zajmujących się analizą 
stosunków polsko-niemieckich ośrodkach naukowych, których pracownicy nie są 
związani z tzw. niemcoznawstwem. Ze względu na swój rodowód z PRL jest ono mimo 
nowej sytuacji geopolitycznej Polski i Europy nadal nastawione na konfrontację pol
sko-niemiecką. 

N a tzw. niemcoznawstwie ciąży grzech pierworodny, wiążący się z polityczno
propagandową genezą jego powstania. W okresie zimnej wojny słownictwo propa
gandy było elementem walki politycznej po obu stronach podzielonej Europy. Unia 
podziału przebiegała przez Niemcy, wyznaczając im role sojuszników i wrogów. Nie
stety po pięćdziesięciu latach nadal nie ma zgody odnośnie do terminologii, a uprze
dzenia i stereotypy, szczególnie po polskiej stronie, podbudowane "naukowym" do
robkiem "niemcoznawstwa", są tak silne w sferze ideologii i propagandy odziałują
cej w dalszym ciągu na młode pokolenia Polaków, że wydają się prawie nie do usu
nięcia bez koniecznej wymiany pokolenia szowinistycznych propagandystów. Nie
wiele w tym względzie zmieniło się w Polsce po roku 1989. Dążenia do odkłamania 
faktów, które służyły komunistycznej władzy do manipulowania nastrojami społe
czeństwa, piętnowane są przez niektórych historyków jako działania zmierzające do 
oderwania "ziem odzyskanych" od Polski lub jej "piątego rozbioru". Dodać należy, 
że polskie poszukiwania własnej tożsamości w zjednoczonej Europie, w sojuszu z 
Niemcami, mają przeciwników nie tylko wśród związanej z tzw. niemcoznawstwem 
starej profesury, która powojenny czas straciła na działalności w Towarzystwie Wi
sła-Odra oraz na udowadnianiu zachodnioniemieckiego Drang nach Osten lub "ostat
niej misji", jak i szukaniu pacyfistycznych tradycji w dziedzictwie byłej NRD, ale 
przede wszystkim wśród ruchów nacjonalistycznych. Tych pierwszych bowiem pol
ska transformacja ustrojowa zgodnie z uznawaną przez nich marksistowską metodo
logią skazała na "niebyt w śmietniku historii". 

Organizatorom konferencji udało się zgromadzić politologów i socjologów z Wro
cławia, Katowic, Opola, Zielonej Góry, Poznania i Warszawy, którzy przedstawili in
teresujące wyniki badań regionalnych, stanowiące zawartość recenzowanego opra-
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cowania. Większość badaczy pochodzących z tzw. ziem odzyskanych, gdzie długo 
brak było autentycznych więzi społecznych, istniały natomiast narodowe i etniczne 
fobie, głębokie uwikłania w wyuczone schematy i stereotypy, które jak złośliwe gno
my wyłaniały się z mroków przeszłości, będąc na usługach ówczesnych politycz
nych władców ciemności, uwolniła się od propagandowego dziedzictwa PRL i repre
zentowała nowe, naukowe podejście do stosunków polsko-niemieckich. 

Zebrane w recenzowanym tomie artykuły prezentujące studia i doświadczenia 
poszczególnych krajowych ośrodków badawczych pozwalają na generalne stwier
dzenie, że nie we wszystkich regionach Polski stosunki z Niemcami układają się w 
ten sam sposób. W przedmiocie ich oceny występuje biegunowe spektrum poglą
dów i opinii, często opartych na starych, nie przezwyciężonych stereotypach, mają
cych jeszcze swoją polityczno-propagandową genezę z okresu zimnej wojny. Wystę
pują także duże zróżnicowania regionalne w postawach Polaków wobec Niemców i 
Niemiec, co potwierdzają również uzyskiwane przez CBOS wyniki z ogólnopolskich 
badań opinii publicznej. Można postawić tezę, że im dalej na Wschód, tym stosunek 
do Niemców i Niemiec jest coraz bardziej oparty na odwiecznych uprzedzeniach i 
stereotypach, a nie na własnych, tak jak na Zachodzie Polski, pozytywnych doświad
czeniach. 

Prezentowane opracowanie zawiera piętnaście artykułów, które umownie można 
zakwalifikować do następujących grup problemowych: l) Stosunki polsko-niemiec
kie: próba bilansu; 2) Pogranicze polsko-niemieckie - aspekty społeczne, ekono
miczne i polityczne; 3) Niemieccy wypędzeni i ich organizacje; 4) Mniejszość nie
miecka w Polsce oraz 5) Socjologiczne aspekty polsko-niemieckiej współpracy go
spodarczej. Ramy objętościowe recenzji nie pozwalają na szczegółowe omówienie 
zawartych w zbiorze artykułów, toteż sygnalizowane są w niej tylko najbardziej war
tościowe i nowatorskie opracowania, które nie zaistniały jeszcze na "rynku nauko
wym". 

Wyniki i metody badań prezentowanych w pierwszej grupie problemowej, które 
zasługują na szczególną uwagę czytelnika, stanowią niewątpliwie domenę zaintere
sowań politologii i socjologii, albowiem w dalszym ciągu sfera polityki odgrywa spe
cyficzną rolę we wzajemnych stosunkach polsko-niemieckich. Pragmatyzm tych 
badań zasadniczo różni je od tradycyjnie pojmowanych studiów historycznych. Zali
czyć do nich należy tekst Lesława Koćwina "Narodowcy" i "Europejczycy" wobec sto
sunków polsko-niemieckich w latach 1989-1995. Obawy i nadzieje, w którym prezen
tuje on istotne różnice 'w sposobach postrzegania stosunków polsko-niemieckich 
przez polskie elity polityczne, różniące się biegunowo rodowodem politycznym i 
rozumieniem Europy. Studium Adama Bartoszka i Leszka Gruszczyńskiego pt. Per
spektywy współpracy polsko-niemieckiej w opinii mieszkańców województwa katowic
kiego stanowi teoretyczne uogólnienie potocznych opinii respondentów w badanej 
kwestii. Zastosowana do analizy poglądów mieszkańców województwa katowickie
go typologia kwantyfikacji postaw wobec Niemców i Niemiec ma wymiar uniwersal
ny i może zostać z powodzeniem wykorzystana w badaniach opinii innych polskich 
zbiorowości regionalnych. W zakresie rozważań teoretycznych mieści się również 
artykuł Zdzisława Zagórskiego pt. Niemcy-Polska. Komponenty ładu społecznego a 
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dystanse strukturalne, zawierający klasyfikację komponent (cech) ładu społecznego 
głównych typów społeczeństw współczesnego świata. Zastosowane do badań świa
domości Niemców i Polaków, ujawniają one bardzo istotne różnice między demokra
tycznym społeczeństwem niemieckim, a społeczeństwem polskim, określanymjako 
transformacyjne. 

W drugiej grupie problemowej, odnoszącej się do szczególnie dynamicznie roz
wijających się polsko-niemieckich kontaktów transgranicznych, czytelników niewąt
pliwie zainteresuje artykuł Edwarda Hajduka Opinie uczniów szkół miasta przygra
nicznego o Niemcach, prezentujący zmiany w postawach polskiej młodzieży wobec 
Niemców. Wyniki badań można uznać za cenne ze względu na zastosowaną metodę 
panelową. Dokonujące się na polsko-niemieckim pograniczu przemiany w sferze 
współpracy instytucjonalnej przedstawione zostały z perspektywy politologicznej w 
artykule Mariana Grzędy pt. Charakterystyka instytucjonalnych form pogranicza pol
sko-niemieckiego z elementami prognozowania od 1945 roku. Oba artykuły w pewien 
sposób wieńczy tekst Stanisława Usieckiego Z badań na pograniczu polsko-niemiec
kim, przedstawiający w sygnalizowanej kwestii osiągnięcia Instytutu Zachodniego. 

Mający aspekt polityczny, humanitarny czy wręcz moralny problem wypędzo
nych, którego samo zdefiniowanie wywołuje wiele kontrowersji wśród historyków, 
socjologów i politologów, przedstawiają artykuły zaliczone wcześniej do tzw. trzeciej 
grupy problemowej. Wśród nich na uwagę zasługuje tekst Jerzego Kołackiego pt. 
Obraz" wypędzonych" i ich związków w polskiej historiografii, opisujący raczej politycz
ne oceny, którym od 1945 roku podlegał w PRL obraz Niemców wysiedlonych z 
Polski, propagowany niestety dalej przez wielu polityków i naukowców. Do formuło
wanych przez autora tez pewnym dopełnieniem może być artykuł Jana Korbela pt. 
Wysiedlenie poczdamskie i tzw. łączenie rodzin (liczby i oceny), w którym przedstawia 
on odkłamaną powojenną historię wysiedleń i emigracji mniejszości niemieckiej z 
Polski. 

Przeciwne są sobie w ocenach i wnioskach dwa artykuły, które można zaliczyć 
do czwartej grupy problemowej. Pierwszy z nich, Zbigniewa KurczaMniejszość nie
miecka we współczesnej Polsce, prezentuje dane liczbowe charakteryzujące wielkość 
i rozmieszczenie tej mniejszości, a także kryteria klasyfikacyjne, które należy uznać 
za wielce przesadne i dyskusyjne. Drugi, Franciszka Krzykały "Pozostać czy wyje
chać"- refleksje socjologiczne dotyczące mniejszości niemieckiej w Polsce, którego sam 
tytuł jest symptomatyczny i wieloznaczny, przedstawia współczesne dylematy Niem
ców zamieszkujących Polskę. Do refleksji tej dodać należy, że nikt dobrowolnie nie 
opuszcza kraju swego urodzenia, własnego domu, grobów bliskich, wspomnień z 
dzieciństwa i młodości. 

Piątą grupę problemową, odnoszącą się do gospodarczych aspektów stosunków 
polsko-niemieckich, reprezentują artykuł Włodzimierza Durki, pt. Przedsiębiorstwa 
niemieckie w Polsce. Zagadnienia teoretyczno-metodologiczne badań socjologicznych 
oraz studium Julity Koćwin Sprawdzian ksenofobii- opinia publiczna wobec inwesty
cji niemieckich w Polsce. W pierwszym z nich zaprezentowane zostały zagadnienia 
teoretyczno-metodologiczne odnoszące się do badań socjologicznych nad działalno
ścią polsko-niemieckich przedsiębiorstw w Polsce. W drugim odniesiono się do sfe-
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ryzwiązanej z oceną inwestycji niemieckich w Polsce świadomości potocznej, której 
stan jest niekiedy wręcz zaskakujący (np. badani akceptują niemieckie inwestycje w 
przemyśle zbrojeniowym, a obawiają się ich w budownictwie mieszkaniowym czy 
też rolnictwie, jeśli chodzi o zakup ziemi). 

W pełni należy zgodzić się z opinią redaktorów tomu, że ,jego upowszechnienie 
nie tylko pozwoli na wzbogacenie obiegu naukowego o kolejną pozycję, ale przede 
wszystkim przyczyni się do zmiany świadomości społecznej związanej ze stosunka
mi polsko-niemieckimi" (s. 6). Będzie on niewątpliwie stanowić niezmiernie cenną 
pozycję w dydaktyce historii, politologii i socjologii, jak i przyczynek do dalszych 
badań tych dyscyplin naukowych, szczególnie ze względu na prezentowane w nim 
nowatorskie podejście do badań stosunków polsko-niemieckich, mogące budzić nowe 
refleksje do studiów i analiz. 

Lesław Koćwin 

Włodzimierz Wojciechowski, Pio1r Cholewa, 
Osady najwcześniejszych rolników i hodowców 

na stanowisku 16 w StrzeUnie~ 
"Studia Archeologiczne" t. 27, 1995, s. 1-187. 

Szerokopłaszczyznowe badania ratownicze na stanowisku 16 w Strzelinie w woj. 
wrocławskim były prowadzone przez Katedrę Archeologii Uniwersytetu Wrocław
skiego przede wszystkim w 1992 r., z uzupełnieniem w 1993 r. Jednakże informacja 
o tym, kto i kiedy prowadził owe wykopaliska- co nie jest zupełnie bez znaczenia dla 
badaczy zajmujących się chociażby dziejami archeologii dolnośląskiej lub oceną sta
nu badań problematyki różnych okresów pradziejów- została pominięta w omawia
nym opracowaniu: mogłem ją dopiero pozyskać sięgając do innych doniesień1 . Owe 
krótko trwające badania doprowadziły do ujawnienia na eksplorowanym stanowisku 
aż dziesięciu etapów jego zasiedlenia lub penetracji, głównie w młodszej epoce ka
mienia (kultura ceramiki wstęgowej rytej, kultura ceramiki wstęgowej kłutej, kultu
ra lendzielska, kultura pucharów lejkowatych), lecz ponadto we wczesnej epoce brą
zu (kultura unietycka) ,'U schyłku epoki brązu i w początkach wczesnej epoki żelaza 
·(kultura łużycka), a także we wczesnym średniowieczu, w IX-X oraz w XI-XII wieku. 

Omawiane opracowanie dotyczy jedynie trzech najstarszych etapów osadnictwa 
na zbadanym stanowisku, reprezentowanych przez ludność kultury ceramiki wstę
gowej rytej. Autorzy zajmują się kolejno owymi etapami, dokonując w ich ramach 
opisu odkrytych obiektów nieruchomych i wyciągając wnioski odnoszące się do 

1 W. W o j c i e c h o w s k i, C. B u ś k o, P. C h o l e w a, Sprawozdanie z badań wykopaliskowych 
stanowiska nr 16 w Strzelinie, woj. wrocławskie, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne" t. 35, 1994, 
s . 205-221; z. B a g n i e w ski, Z działalności Katedry Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego w 1993 
roku, tamże, t. 36, 1995, s. 326. 


