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Wstêp
Polska i Niemcy dwa lata s¹ ju¿ razem w Unii Europejskiej. Nie by³y to lata bezproblemowe. Liczne spory w polsko-niemieckich stosunkach dwustronnych t³umaczy
siê zarówno ró¿nicami interesów miêdzy Polsk¹ a Niemcami, jak i odmiennymi wartoœciami oraz kultur¹ polityczn¹. Obserwatorzy stosunków polsko-niemieckich
zwracaj¹ jednoczeœnie uwagê na wiele obszarów polityki, które pozostaj¹ niezmiennie wa¿ne dla Polski i dla Niemiec, choæ nierzadko oba kraje reprezentuj¹ w nich odmienne stanowiska. Polityka wschodnia i energetyczna niech bêd¹ tu tylko
przyk³adami owej „wspólnoty k³opotów”. Patrz¹c na tempo i emocje debaty politycznej nie sposób nie zadaæ pytania, jak reaguj¹ na te „wspólne k³opoty” spo³eczeñstwa polskie i niemieckie. Czy ró¿nice zdañ wokó³ Iraku, konstytucji UE, polityki wobec Rosji i Centrum przeciwko Wypêdzeniom wp³ynê³y na polskie nasta wienie wobec Niemiec? Jak na postawy Polaków wobec Niemców wp³ywaj¹ coraz
intensywniejsze wraz z integracj¹ europejsk¹ kontakty miêdzy dwoma narodami? Czy maj 2004 r. mo¿na traktowaæ jako prze³om i wa¿n¹ cezurê w tym wzglêdzie?
Przedmiotem niniejszego tekstu jest ci¹g³oœæ i zmiana wizerunku Niemiec i Niemców w Polsce przed i po wejœciu naszego kraju do Unii Europejskiej. Pos³uguj¹c siê
porównywalnymi badaniami opinii publicznej Instytutu Spraw Publicznych z listopada 2000 r. oraz listopada 2005 r. mo¿emy analizowaæ zmiany zachodz¹ce w nastawieniu Polaków do Niemców oraz w polskiej ocenie Niemiec i stosunków dwustronnych1. Jedno z kluczowych pytañ brzmi: w jakim kierunku ewoluuje utrwalony
w Polsce wizerunek Niemiec wraz z intensywniejsz¹ dyskusj¹ miêdzy dwoma krajami po rozszerzeniu Unii? Interpretuj¹c wyniki badañ dotycz¹cych Niemiec uwzglêdnione zosta³y równie¿ postawy Polaków wobec Rosji, integracji europejskiej i stosunków transatlantyckich, a tak¿e autostereotyp Polaków. Badanie z 2000 r. pokaza³o, ¿e Polacy maj¹ wyobra¿enie o sobie niewiele lepsze od tego, jak postrzegaj¹
ich Niemcy. W wyniku licznych i szybkich zmian zachodz¹cych w naszym kraju
Polacy pogubili siê w ocenie samych siebie i myœleli o sobie wyj¹tkowo niejednoznacznie. Interesuj¹ce wiêc wydaje siê pytanie, w jakiej mierze stopniowa poprawa
samooceny Polaków przyczynia siê do zmian w postrzeganiu Niemców. Interesuj¹cym problemem badawczym jest równie¿ rola polskiej dyskusji o historii i pamiêci historycznej w kszta³towaniu siê wizerunku Niemiec. W obu pañstwach
1

Wyniki badañ z roku 2000 obszernie przedstawione s¹ m.in. w raporcie X. Doliñska, M. Fa³kowski: Polska – Niemcy. Wzajemny wizerunek w okresie rozszerzania Unii Europejskiej, ISP, Warszawa 2001 oraz
w ksi¹¿ce L. Kolarska-Bobiñska (red.): Obraz Polski i Polaków w Europie, ISP, Warszawa 2003, w której zebrano wyniki badañ ISP dotycz¹cych równie¿ innych narodów Europy.
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mamy do czynienia z o¿ywion¹ debat¹ dotycz¹c¹ polityki historycznej i przewartoœciowaniami w tym obszarze. Czy polska dyskusja na temat Powstania Warszawskiego, na temat wypêdzonych, czy te¿ reparacji wojennych wp³ynê³a na zmiany
w postrzeganiu Niemców? Jednym s³owem, w ci¹gu ostatnich lat mieliœmy do czynienia z wieloma procesami i wydarzeniami mog¹cymi mieæ istotne znaczenie dla
wzajemnego polsko-niemieckiego postrzegania. Badania socjologiczne pozwalaj¹
na postawienie tych wszystkich pytañ raz jeszcze i na próbê odpowiedzi przynajmniej na niektóre z nich. Szczegó³owe informacje na temat badania i jego realizacji
znajduj¹ siê w koñcowej czêœci raportu.
Badanie opinii publicznej przeprowadzone w listopadzie 2005 r. oraz przygotowanie niniejszego tekstu mo¿liwe by³o dziêki finansowemu wsparciu Fundacji Konrada
Adenauera, a tak¿e Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Publikacja ukazuje siê
dziêki wsparciu Fundacji Wspó³pracy Polsko-Niemieckiej. Wszystkim tym instytucjom serdecznie dziêkujemy za pomoc. Badanie i raport zyska³y równie¿ dziêki stypendium badawczemu jesieni¹ 2005, za które autor chce podziêkowaæ Fundacji Konrada Adenauera.

Najwa¿niejsze wnioski
Kontakty z Niemcami
Wst¹pienie Polski do Unii Europejskiej, choæ sprzyja³o zwiêkszeniu czêstotliwoœci
kontaktów Polaków z Niemcami, nie wp³ynê³o jednak na zwiêkszenie odsetka osób
maj¹cych bezpoœredni kontakt z Niemcami. Przynajmniej jeden pobyt w Niemczech
deklaruje 43% Polaków. Bezpoœredni¹ wiedzê o dzisiejszych Niemczech ma natomiast oko³o 1/3 doros³ych Polaków (30%), którzy odwiedzili Niemcy po 1989 r.
Wœród osób z wykszta³ceniem wy¿szym tych, którzy byli w Niemczech po 1989 r.,
jest dwa razy wiêcej (60%) ni¿ w ca³oœci populacji. Za Odrê i Nysê znacznie czêœciej
wyje¿d¿aj¹ te¿ osoby mieszkaj¹ce po s¹siedzku w województwach przygranicznych
oraz na Œl¹sku (przede wszystkim Opolskim). Wœród mieszkañców województw tzw.
Œciany Wschodniej wyjazdy do Niemiec s¹ dwa razy rzadsze (21%) ni¿ wœród mieszkañców Œl¹ska (Dolnego, Górnego i Opolskiego – 41%) czy te¿ zachodnich województw przygranicznych (44%).
Na podstawie deklaracji badanych mo¿na szacowaæ, ¿e wyjazdy do pracy w Niemczech (o ró¿nym charakterze) podejmowa³o oko³o 7% doros³ych Polaków.
Kontakt zdaje siê prowadziæ do redukcji uprzedzeñ. Istnieje pozytywna zale¿noœæ
miêdzy wizyt¹ w Niemczech a poziomem sympatii do Niemców i Niemiec. Pokazuj¹
to równie¿ opinie Polaków na temat traktowania cudzoziemców w Niemczech. Ze
zdaniem „cudzoziemcy w Niemczech s¹ Ÿle traktowani” zgadza siê 25% polskiego
spo³eczeñstwa. Wœród osób, które by³y w Niemczech, odsetek ten jest nieco mniejszy
ni¿ w ca³ej populacji (21%). Dobr¹ opiniê na temat traktowania cudzoziemców przez
Niemców ma w tej grupie 38% badanych (wobec 27% w ca³ej populacji).

Skojarzenia z Niemcami
Skojarzenia Polaków z Niemcami s¹ mocno utrwalone i wykazuj¹ ci¹g³oœæ w porównaniu z badaniami z 2000 r. Wyró¿niæ mo¿na trzy podstawowe ich grupy: skojarzenia
odnosz¹ce siê do historii, przede wszystkim II wojny œwiatowej i czasów okupacji
(36%); skojarzenia odwo³uj¹ce siê do naszych wyobra¿eñ o mieszkañcach kraju za
Odr¹: pracowitoœæ, zaradnoœæ, dyscyplina, porz¹dek (32%), oraz skojarzenia z Niemcami jako pañstwem dobrobytu – bogactwem, obfitoœci¹ i jakoœci¹ dóbr (23%). W porównaniu do badañ z roku 2000 mo¿na wyró¿niæ te¿ zaznaczaj¹c¹ siê now¹ grupê skojarzeñ z Niemcami jako faktycznym b¹dŸ potencjalnym miejscem pracy (6%). Skoja-
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rzenia modyfikowane s¹ przez zmienne spo³eczno-demograficzne. Podobnie jak
w roku 2000, im wy¿sze wykszta³cenie respondentów, tym czêœciej Niemcy kojarzone s¹ z porz¹dkiem, dyscyplin¹ i dobr¹ organizacj¹ pracy. Z kolei im ni¿sze wykszta³cenie, tym silniejsze s¹ skojarzenia z wojn¹, uciskiem i obozami koncentracyjnymi. Daje siê jednak zauwa¿yæ, ¿e wœród lepiej wykszta³conych respondentów
czêœciej ni¿ w 2000 pada³y skojarzenia z II wojn¹ œwiatow¹, co mo¿e siê wi¹zaæ m.in.
z aktywniejsz¹ debat¹ i polityk¹ historyczn¹ w Polsce w ostatnich latach.
Polacy s¹ przekonani przede wszystkim, ¿e Niemcy to kraj, w którym istnieje dobra
organizacja pracy (82%). Mo¿na powiedzieæ, ¿e dla Polaków w³aœnie „dobra organizacja pracy” jest ustrojem gospodarczym i politycznym kraju za Odr¹. Jest to „znak
firmowy” Niemiec identyfikowany w Polsce przez wszystkie grupy spo³eczne i zawodowe, a si³a tego „brandu” nie maleje. W porównaniu z wynikami z 2000 r. zwraca
uwagê wyraŸnie mniejsza (o 13 punktów procentowych) grupa respondentów oceniaj¹cych, ¿e w Niemczech mamy do czynienia z wysokim wzrostem gospodarczym.
Mo¿e to wskazywaæ na stopniowo coraz wiêksz¹ wiedzê Polaków o zachodnim s¹siedzie i mniejsz¹ rolê stereotypów w kszta³towaniu obrazu Niemiec w naszym kraju.

Wizerunek Niemca
Wizerunek Niemca w spo³eczeñstwie polskim jest spójny z obrazem kraju. Polacy
podkreœlaj¹ nowoczesnoœæ, dobr¹ organizacjê, profesjonalizm Niemców. S¹ oni postrzegani jako osoby dobrze zorganizowane, nowoczesne, przedsiêbiorcze, wykszta³cone i pracowite (aczkolwiek w pracowitoœæ zaczêli Polacy w¹tpiæ, w porównaniu z badaniami 2000 r. wskazania na tê cechê Niemców s¹ mniejsze o 12 punktów
procentowych). W mniejszym stopniu natomiast Polacy s¹ sk³onni przypisywaæ
Niemcom cechy „ciep³e”, „ludzkie” – np. tolerancjê, ¿yczliwoœæ czy te¿ otwartoœæ na
innych.
Wypowiedzi Polaków wskazuj¹ na poczucie odmiennoœci od Niemców (60%). Jednak poczucie to s³abnie w ostatnich latach: o ile w 2000 r. na „bardzo du¿e ró¿nice miêdzy Polakami i Niemcami” wskazywa³o 36% badanych, obecnie takie silne poczucie
odmiennoœci ma 19% respondentów. Ró¿nice miêdzy Polakami a Niemcami, podobnie
jak w badaniu z roku 2000, podkreœlaj¹ bez wyj¹tku wszystkie grupy spo³eczno-demograficzne. Zauwa¿yæ mo¿na równie¿ przekonanie, ¿e Niemcy s¹ raczej do nas nieprzychylnie nastawieni. Ponad 43% badanych jest zdania, ¿e Niemcy darz¹ Polaków niechêci¹ (o sympatii Niemców przekonanych jest 13% respondentów).
Mimo poczucia odmiennoœci i owego „zimnego” wizerunku typowego Niemca,
Polacy zarówno wyra¿aj¹ wiêksz¹ sympatiê do Niemców, jak i coraz chêtniej akceptuj¹ obecnoœæ przybyszów zza Odry w ¿yciu codziennym i publicznym. Odczuwany
poziom dystansu Polaków do Niemców maleje w szybkim tempie, co wydaje siê mieæ
zwi¹zek zarówno ze zmianami w nastawieniu do samych Niemców, jak i – mo¿e nawet bardziej – ze zmianami obyczajowymi i cywilizacyjnymi w spo³eczeñstwie polskim. W coraz wiêkszym stopniu obecnoœæ obcokrajowców staje siê normalnoœci¹.
Obserwujemy znacznie wiêksz¹ akceptacjê dla obecnoœci Niemców w sferze prywatnej (w rodzinie, s¹siedztwie), jak równie¿ w sferze publicznej oraz miejscu pracy.
Wiêksz¹ akceptacjê wykazuj¹ osoby m³odsze i lepiej wykszta³cone.

Najwa¿niejsze wnioski
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Oceny roli Niemiec w Europie i stosunków polsko-niemieckich
Niejako wbrew ocenom ekspertów i polityków Polacy sk³aniaj¹ siê ku pozytywnej
ocenie stanu stosunków polsko-niemieckich (78%). Poszukuj¹c przyczyn trudnoœci w
stosunkach dwustronnych, Polacy sk³onni s¹ ich szukaæ nie tyle w sprzecznoœci interesów Polski i Niemiec czy z³ej woli polityków obu krajów, ile raczej w trudnych doœwiadczeniach historycznych. Jednak krytyczne nastawienie Polaków do Niemiec
z czasów debaty konstytucyjnej na prze³omie 2003 i 2004 r. okaza³o siê raczej przejœciowe. Polacy oceniaj¹, ¿e Niemcy bardziej przyczyniaj¹ siê do lepszej wspó³pracy
w Europie (62%) ni¿ do zaostrzania sporów i napiêæ (16%). S¹dz¹ tak wyborcy wszystkich najwa¿niejszych partii, w tym Prawa i Sprawiedliwoœci. Wydaje siê, ¿e czynnikiem t³umacz¹cym takie oceny, odbiegaj¹ce od opinii polityków i ekspertów, jest gêstoœæ i stosunkowo du¿y stopieñ zinstytucjonalizowania ró¿nego typu kontaktów polsko-niemieckich na poziomie spo³eczeñstw. Powoduje to, ¿e Polacy, choæ krótkookresowo podatni na kryzysy polityczne, w d³ugim okresie nie reaguj¹ jednak na huœtawkê politycznych nastrojów z pierwszych stron gazet.
O takiej „spokojnej”, zdystansowanej postawie do sporów politycznych œwiadcz¹
równie¿ rekomendacje Polaków dla polskiej polityki wobec Niemiec. Ogromna wiêkszoœæ Polaków (72%), w tym równie¿ elektorat rz¹dz¹cej partii Prawo i Sprawiedliwoœæ (w tej grupie badanych równie¿ 72%), uwa¿a, ¿e Polska w swych stosunkach
z Niemcami powinna byæ raczej „nastawiona na wspó³pracê i osi¹ganie kompromisów” ni¿ „na zdecydowan¹ obronê swoich interesów”.
Polacy przekonani s¹ o wadze wspó³pracy z Niemcami i postrzegaj¹ zachodnich
s¹siadów jako jednego z najwa¿niejszych partnerów Polski. W ka¿dym z trzech wymiarów: politycznym (32%), gospodarczym (37%) i militarnym (21%) Niemcy znajduj¹ siê w pierwszej trójce wskazanych przez respondentów pañstw. Szczególnie
podkreœlana jest waga wspó³pracy gospodarczej, jednak Polacy postuluj¹ równie¿
wspó³pracê polityczn¹ z Niemcami, wymieniaj¹c je na drugim miejscu zaraz za Stanami Zjednoczonymi, a przed Wielk¹ Brytani¹. Jedynie w obszarze wspó³pracy militarnej panuje przekonanie, potwierdzone wczeœniej ju¿ w innych badaniach, ¿e Polska
powinna koncentrowaæ siê na wspó³pracy z USA. Niemcy jednak nadal uzyskuj¹ doœæ
znaczn¹ liczbê wskazañ i lokuj¹ siê na trzecim miejscu.
G³ówne punkty krytyki Niemiec przez Polaków odnosz¹ siê przede wszystkim do
polityki rosyjskiej Niemiec. Polacy znacznie krytyczniej wypowiadaj¹ siê na temat
niemiecko-rosyjskiego projektu gazoci¹gu ba³tyckiego (80%) ni¿ na temat dzia³añ
Eriki Steinbach (53%). Opinie dotycz¹ce rozmów niemiecko-rosyjskich i ich znaczenia dla Polski s¹ te¿ bardziej skrystalizowane. Nie umie ich oceniæ 14% badanych, natomiast dzia³añ Eriki Steinbach i projektu Centrum przeciw Wypêdzeniom nie umie
oceniæ z punktu widzenia Polski znacznie wiêcej, bo 26% respondentów.

Miêdzy Niemcami a Rosj¹
Pomimo zdecydowanej krytyki polityki Niemiec w kontekœcie projektu gazoci¹gu
ba³tyckiego (4/5 badanych negatywnie ocenia rozmowy niemiecko-rosyjskie), Niemcy znajduj¹ siê w grupie pañstw zaliczanych przez Polaków do „prawdziwych sojusz-
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ników Polski” (17%). Trzeba zaœ pamiêtaæ, ¿e droga do pozycji Niemiec jako g³ównego obok Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii partnera Polski wiod³a od zdecydowanej nieufnoœci pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych. Palmê pierwszeñstwa wœród
sojuszników tradycyjnie dzier¿¹ Stany Zjednoczone (33%), co nale¿y wi¹zaæ m.in.
z faktem, ¿e s¹ one postrzegane jako przeciwwaga dla wp³ywów Rosji, z któr¹ wi¹¿e
siê wiêkszoœæ obaw Polaków (67%).
G³ówne obawy Polaków zwi¹zane s¹ bowiem z Rosj¹, nie zaœ z Niemcami.
W ci¹gu kilkunastu lat odsetek osób myœl¹cych o Niemczech jako pañstwie, którego
nale¿a³oby siê obawiaæ, spad³ z prawie 90% do nieco ponad 20%. Pokazuje to dobitnie prze³om, jaki siê dokona³ po obaleniu komunizmu i dokonuje siê nadal wraz z wejœciem Polski do UE. Zupe³nie inny kierunek zmian widzimy w wypadku Rosji. Obawy z ni¹ zwi¹zane nie tylko nie malej¹ wraz z zakorzenieniem pañstwa polskiego
w strukturach Zachodu po 1989 r., lecz wrêcz rosn¹.
Obawy Polaków dotycz¹ce „zbli¿enia miêdzy Rosj¹ a Niemcami” (61% badanych ocenia takie zbli¿enie jako zagro¿enie dla Polski) zwi¹zane s¹ w decyduj¹cym
stopniu z percepcj¹ Rosji, nie zaœ Niemiec. Zagro¿eñ ze strony Niemiec obawia siê
nieca³e 30% Polaków, ze strony Rosji ponad dwa razy wiêcej. Jest oczywiœcie pewna czêœæ polskiego spo³eczeñstwa, która obawia siê zarówno Rosji, jak i Niemiec
(oko³o 15% Polaków). Mo¿na powiedzieæ skrótowo, ¿e w³aœnie w podœwiadomoœci
jedynie (a¿?) 15% Polaków istnieje jakiœ cieñ zagro¿enia „nowym Rapallo”. Do
pe³nego namalowania obaw Polaków trzeba dodaæ, ¿e równie¿ w opinii 15% badanych „Polska nie ma prawdziwych sojuszników”, a wœród respondentów z wy¿szym
wykszta³ceniem tak¹ opiniê wyra¿a a¿ 31% badanych.
Wyniki badania pokazuj¹, ¿e polskie spo³eczeñstwo chce dobrych stosunków
z Niemcami, choæ jednoczeœnie niepokoi je wspó³praca niemiecko-rosyjska prowadzona ponad g³owami Polaków, bez uwzglêdnienia polskich interesów i obaw.
Tu lêki spo³eczne s¹ zbie¿ne z obawami polityków. Niemcy w coraz wiêkszym stopniu jednak funkcjonuj¹ w wyobra¿eniach i opiniach polskiego spo³eczeñstwa jako
sojusznicy, wobec których nale¿y siê nastawiaæ na wspó³pracê, nie zaœ na konfrontacjê.

1. Kontakty z Niemcami
oraz ich wp³yw na postawy Polaków
Na wizerunek innego narodu lub kraju sk³adaj¹ siê stereotypy bêd¹ce czêœci¹ tradycji,
kulturowego dziedzictwa i systemu wartoœci w³asnego narodu; informacje œrodków
masowego przekazu; oraz indywidualne kontakty z ludŸmi i krajem, spostrze¿enia
i doœwiadczenia zdobyte w czasie wizyt w danym kraju i w spotkaniach z jego mieszkañcami. Badania socjologiczne pokazuj¹, ¿e ten pierwszy kulturowo-historyczny
komponent obecnego wizerunku Niemiec jest w polskim spo³eczeñstwie doœæ wyraŸnie ukszta³towany1. W tym kontekœcie interesuj¹ce jest pytanie, jaki wp³yw na wizerunek Niemców i Niemiec w Polsce oraz na postawy Polaków wobec zachodnich
s¹siadów ma obserwowany w ostatnich latach wzrost intensywnoœci kontaktów miêdzy dwoma narodami.
Po upadku komunizmu w 1989 r. i otworzeniu siê granic zniknê³a wiêkszoœæ barier
utrudniaj¹cych kontakty miêdzy Polakami i Niemcami. Przyst¹pienie Polski do Unii
Europejskiej w maju 2004 r. ostatecznie u³atwi³o przekraczanie granicy, minimalizuj¹c kontrole graniczne i znosz¹c koniecznoœæ posiadania paszportu. Mo¿e mieæ to
znaczenie dla ewentualnych przemian stereotypów, albowiem, jak pisze psycholog
spo³eczny Bogdan Wojciszke, „kontakt niew¹tpliwie pomaga w redukcji uprzedzeñ”.
Jego zdaniem wyraŸne s³abniêcie uprzedzeñ Polaków do Niemców, obserwowane
w pierwszej po³owie lat dziewiêædziesi¹tych i odnotowane m.in. w badaniach Centrum Badania Opinii Spo³ecznej2, przynajmniej w czêœci mo¿na przypisaæ zwiêkszeniu liczby kontaktów z zachodnimi s¹siadami po upadku komunizmu3. Odnotujmy
wiêc, ¿e wraz z integracj¹ europejsk¹ roœnie intensywnoœæ kontaktów transgranicznych. W roku 2003 Polacy i Niemcy przekraczali granicê polsko-niemieck¹ w sumie
ponad 34 mln razy. W roku 2004 intensywnoœæ kontaktów wzros³a o 10 milionów wizyt4.

1

X. Doliñska, M. Fa³kowski: Polska – Niemcy. Wzajemny wizerunek w okresie rozszerzania Unii Europejskiej, ISP, Warszawa 2001.
2
CBOS (116/2001): Stosunek Polaków do innych narodów, Komunikat CBOS, <www.cbos.com.pl>.
3
B. Wojciszke: Cz³owiek wœród ludzi. Zarys psychologii spo³ecznej, Scholar, Warszawa 2002, s. 77–78.
4
Na podstawie danych GUS. S¹ to zsumowane przejazdy Polaków i Niemców: w 2003 r. w sumie
34 776 498 przekroczeñ granicy, w 2004 r. – 44 109 812 razy. Dane dotycz¹ liczby przekroczeñ granicy, a wiêc
nie mówi¹ o dok³adnej liczbie osób wyje¿d¿aj¹cych do Niemiec b¹dŸ Polski. Nale¿y za³o¿yæ, ¿e istnieje grupa
osób mieszkaj¹cych w bezpoœredniej bliskoœci granicy, a tak¿e osoby polskiego pochodzenia mieszkaj¹ce
w Niemczech, które przekraczaj¹ granicê wielokrotnie w ci¹gu roku. Miêdzy innymi z uwagi na znaczn¹ liczbê
osób polskiego pochodzenia z paszportem niemieckim, pos³u¿ono siê tu zagregowanymi danymi dotycz¹cymi
zarówno Polaków, jak i Niemców.
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Du¿e znaczenie dla wzajemnych kontaktów ma – co prawda powolne – otwieranie
siê rynków pracy, a tak¿e istniej¹ce wiêzi migrantów z krajem pochodzenia. W 2004 r.
o ponad 20% wzros³a liczba polskich pracowników sezonowych w Niemczech. Mimo
wprowadzonych przez Niemcy d³ugich okresów przejœciowych, Polacy s¹ obecni na
tamtejszym rynku pracy. Dotyczy to nie tylko pracowników sezonowych i nisko
wykwalifikowanych. Przyk³adowo, w granicz¹cej z Polsk¹ Meklemburgii pracuje
ponad 80 polskich lekarzy5. Na niemieckim rynku pracy obecnych jest równie¿ wielu
rdzennych mieszkañców Œl¹ska Opolskiego posiadaj¹cych czêsto podwójne obywatelstwo, umo¿liwiaj¹ce im legaln¹ pracê w Niemczech. Szacuje siê, ¿e spoœród
250 tys. autochtonów nadal mieszkaj¹cych na OpolszczyŸnie, ponad 60 tys. pracuje
za granic¹, w wiêkszoœci w Niemczech, choæ rodzinê i dom maj¹ w Polsce6. Wed³ug
spisu powszechnego 2002 w Polsce mieszka oko³o 147 tys. przedstawicieli mniejszoœci niemieckiej. Przedstawiciele polskich organizacji w Niemczech mówi¹ natomiast
nawet o 2 mln obywateli polskiego pochodzenia mieszkaj¹cych w Niemczech, zaliczaj¹c do tej grupy osoby przyby³e do Niemiec z Polski i pos³uguj¹ce siê wówczas jêzykiem polskim7. Ambasada RP w Berlinie liczebnoœæ polskiej grupy narodowoœciowej w Niemczech ocenia miêdzy 300 tys. a milionem osób.
Aby uzupe³niæ historyczne t³o polsko-niemieckich kontaktów ostatnich dziesiêcioleci, które mog¹ mieæ znaczenie dla wzajemnych stereotypów i uprzedzeñ, nale¿y
wspomnieæ nie tylko o masowej migracji do Niemiec Zachodnich, ale równie¿ o kontaktach w ramach bloku wschodniego miêdzy Polakami a obywatelami ówczesnej
Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Dostêpne dane i analizy na ten temat nakazuj¹ z³agodziæ tezê o ca³kowitej nowoœci masowych wyjazdów za Odrê po 1989 czy
2004 r. Kiedy w styczniu 1972 r. w³adze NRD i PRL „w imiê socjalistycznego internacjonalizmu i przyjaŸni” postanowi³y z³agodziæ wzajemne restrykcje wjazdowe,
w ci¹gu pierwszych 11 miesiêcy 1972 r. wschodnioniemiecka stra¿ graniczna zarejestrowa³a ponad 9 mln przyjazdów obywateli polskich do NRD i 6,5 mln wyjazdów
obywateli NRD do Polski8. Wiêkszoœæ Polaków jecha³a za Odrê nie tyle w celach turystycznych, ile na zakupy. Mo¿na powiedzieæ, ¿e nawet w wersji socjalistycznej Niemcy
tradycyjnie mia³y dla Polaków konotacje zwi¹zane z dobrobytem i konsumpcj¹, co
pokazuje trwa³oœæ skojarzeñ niezale¿nie od warunków systemowych. ¯artobliwie
rzecz ujmuj¹c, Polacy szukali za Odr¹ raczej mo¿liwoœci konsumpcji ni¿ kontaktu
z Niemcami. Sklepy by³y tam lepiej zaopatrzone ni¿ w Polsce. Amerykañski historyk
Jonathan Zatlin ocenia na podstawie dokumentów wschodnioniemieckich, ¿e masowe przyjazdy i zakupy Polaków w warunkach gospodarki centralnie planowanej i niedoboru szybko doprowadzi³y do ujawnienia siê antypolskich nastrojów wœród Niemców, ³¹cznie z postulatami ponownego zamkniêcia granicy9. Przyk³ad ten dobrze pokazuje ró¿ny, w zale¿noœci od kontekstu systemowego, powód pojawiania siê uprze5

Polacy przejmuj¹ praktyki lekarskie w Niemczech, „Gazeta Wyborcza”, 12 XII 2005.
Opolskie ¿yje na huœtawce, „Gazeta Wyborcza”, 9 VII 2005.
7
Do Niemiec Zachodnich w latach 1970–1980 przyby³o z Polski oko³o 1,8 mln osób, z czego 1,2 mln to
tzw. póŸni przesiedleñcy (Spätaussiedler). Pozosta³e grupy to uchodŸcy polityczni oraz migranci ekonomiczni
(zob. Wóycicki 2000: 310).
8
J. Zatlin: Klasse nicht Rasse! Distributional conflicts and anti-Polish sentiment in the GDR 1971–1989,
maszynopis, referat wyg³oszony na konferencji 13–14 I 2006 w Niemieckim Instytucie Historycznym w Warszawie, s. 1.
9
Ibidem, s. 2.
6
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dzeñ (problemem by³ wówczas nie dumping p³acowy i rywalizacja na rynku pracy,
lecz konflikt dystrybucyjny). Widzimy te¿, ¿e niekoniecznie kontakt musi sprzyjaæ redukcji uprzedzeñ. W wypadku kontaktów polsko-niemieckich czêsto bywa³o odwrotnie.
Historia lat dziewiêædziesi¹tych ubieg³ego wieku i wzmo¿onych kontaktów polskoniemieckich to jednak historia sukcesu, co dokumentuj¹ takie wskaŸniki, jak wzrost
sympatii Polaków do Niemców czy coraz powszechniejsze przekonanie Polaków, ¿e
„pojednanie z Niemcami jest mo¿liwe”10. Te pozytywne zjawiska s¹ jednak niestety
do pewnego stopnia asymetryczne, tj. nie do koñca odwzajemnione po niemieckiej
stronie granicy. Analizuj¹c wyniki badañ polskiej opinii publicznej z listopada
2005 r., bêdziemy m.in. pokazywaæ zale¿noœci lub ich brak miêdzy pobytem badanych w Niemczech lub innym kontaktem z tym krajem a nastawieniem do Niemców
i Niemiec.
Blisko po³owa Polaków (43%) deklaruje, ¿e przynajmniej raz w ¿yciu by³a w Niemczech. Podobny odsetek badanych ma równie¿ krewnych b¹dŸ znajomych za Odr¹.
Ogólny poziom kontaktów jest podobny do deklaracji z 2000 r. Zmiany s¹ w praktyce
nieistotne, czêsto mieszcz¹ siê w granicach b³êdu statystycznego i wystêpuj¹ w obu
kierunkach (zob. tabela 1). Zaznacza siê jedynie deklarowany wzrost znaczenia programów telewizyjnych jako Ÿród³a wiedzy o Niemczech.
Tabela 1. Znajomoœæ Niemiec przez Polaków 2000, 2005 (odpowiedzi twierdz¹ce,
w %)
Stwierdzenia

2000

2005

By³(a) Pan(i) w Niemczech
Ma Pan(i) krewnych/znajomych w Niemczech
Ma Pan(i) znajomych Niemców zamieszka³ych w Polsce
Mia³(a) Pan(i) sporadyczne kontakty z Niemcami zamieszka³ymi w Niemczech
Ma Pan(i) dobrych znajomych/przyjació³ Niemców zamieszka³ych w Niemczech
Ogl¹da³(a) Pan(i) programy w TV o Niemczech
Czyta³(a) Pan(i) artyku³y w prasie o Niemczech
Czyta³(a) Pan(i) ksi¹¿ki napisane przez Niemców lub ogl¹da³(a)
niemieckie filmy

47
42
13
45
b.d.
65
b.d.
58

43
43
14
45
19
75
58
62

´
Zród³o:
Dane ISP.

Wyniki zdaj¹ siê wskazywaæ, ¿e ostatnie lata i postêpuj¹ca integracja europejska,
choæ sprzyja³y zwiêkszeniu czêstotliwoœci kontaktów, nie wp³ynê³y jednak na zwiêkszenie odsetka osób maj¹cych bezpoœredni kontakt z Niemcami. Tê ogóln¹ konstatacjê
potwierdzaj¹ równie¿ wyniki badania przeprowadzonego przez TNS OBOP dla niemieckiego magazynu GEO w momencie wejœcia Polski do UE. Podobnie jak w niniejszym badaniu, równie¿ wtedy, w maju 2004 r. 43% Polaków deklarowa³o, ¿e choæ raz
by³o w Niemczech11.
10

M. Strzeszewski, K. Zagórski (red.): Polska – Europa – Œwiat, CBOS, Warszawa 2005.
Badanie przeprowadzone przez TNS OBOP w dniach 14 V–24 V 2004 r. na reprezentatywnej próbie
1005 Polaków od 14 roku ¿ycia. Badaniem objêto wiêc równie¿ m³odzie¿ ze szkó³ œrednich. Badanie to pokaza³o istotne zró¿nicowanie regionalne. Podczas gdy z regionu Dolnego Œl¹ska 64% badanych by³o w Niemczech, ze wschodniej Polski jedynie 22%.
11
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W porównaniu z badaniem Instytutu Spraw Publicznych z roku 2000 zwraca
uwagê fakt, ¿e mniej osób deklaruje, ¿e by³y w Niemczech (w 2000 r. 47%). Mo¿e
siê to wi¹zaæ ze zmianami generacyjnymi – coraz mniej jest wœród badanych tych,
którzy w Niemczech byli albo nie z w³asnej woli w czasie wojny, albo te¿ w czasach
PRL. Warto wiêc rozpatrzyæ, jaki procent doros³ych Polaków by³ w Niemczech ju¿
po zmianach 1989 r. Pomo¿e to lepiej wyró¿niæ grupê, która utrzymuje kontakty
z Niemcami obecnie i ma bezpoœredni¹ wiedzê o dzisiejszych Niemczech.
Po 1989 r. choæ raz odwiedzi³a Niemcy prawie 1/3 doros³ych Polaków (30%). Czêœciej mê¿czyŸni (37%) ni¿ kobiety (24%), co w pewnej mierze jest odzwierciedleniem
czêstszych wyjazdów do pracy w³aœnie mê¿czyzn12.
Rysunek 1. Czy by³(a) Pan(i) w Niemczech po roku 1989?

30%
By³em w Niemczech
po roku 1989
Nie by³em w Niemczech
po roku 1989
70%

´
Zród³o:
Dane ISP.

Wyje¿d¿ali przede wszystkim Polacy lepiej wykszta³ceni. Wœród osób z wykszta³ceniem wy¿szym odsetek osób, które by³y w Niemczech, jest dwukrotnie wiêkszy – 60%. Podobnie jak w wypadku badañ z 2000 r., wykszta³cenie jest zmienn¹ silnie wp³ywaj¹c¹ na czêstoœæ kontaktów z Niemcami. Jest ono pozytywnie skorelowane z liczb¹ kontaktów, i to wszelkiego rodzaju. Im wy¿sze wykszta³cenie, tym wiêksze prawdopodobieñstwo, ¿e respondent by³ w Niemczech, ma tam znajomych, czyta³
ksi¹¿ki niemieckich autorów.
Drug¹ zmienn¹ silnie wp³ywaj¹c¹ na wyjazdy do Niemiec jest miejsce zamieszkania. Istnieje istotna statystycznie zale¿noœæ regionalna wyjazdów do Niemiec (V Kramera = 0,266). Za Odrê i Nysê znacznie czêœciej wyje¿d¿aj¹ osoby mieszkaj¹ce po
s¹siedzku w województwach przygranicznych oraz na Œl¹sku (przede wszystkim
Opolskim). Na OpolszczyŸnie odsetek respondentów, którzy byli po roku 1989
w Niemczech, siêga 60%, bezpoœredni kontakt z Niemcami deklaruje w tym regionie
oko³o dwa razy wiêcej osób ni¿ wynosi œrednia krajowa. Grupuj¹c województwa widzimy, ¿e wœród mieszkañców województw tzw. Œciany Wschodniej wyjazdy do Niemiec s¹ ponad dwa razy rzadsze (21%) ni¿ wœród mieszkañców Œl¹ska (Dolnego,
Górnego i Opolskiego – 41%) czy zachodnich województw przygranicznych (44%).
Jako powód wyjazdów respondenci deklaruj¹ przede wszystkim turystykê i wyjazdy
wakacyjne (57%), w dalszej kolejnoœci odwiedziny rodziny b¹dŸ znajomych (40%)
oraz wyjazdy na zakupy (34%) i do pracy (24%) (zob. tabela 2). Odnosz¹c te ostatnie
12

Wœród mê¿czyzn deklaruj¹cych wyjazd(y) do Niemiec 34% podaje, ¿e wyje¿d¿ali m.in. do pracy, tymczasem wœród kobiet odsetek ten wynosi 10%.
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dane do ca³oœci próby mo¿na oszacowaæ, ¿e ró¿nego rodzaju wyjazdy do pracy
w Niemczech deklaruje oko³o 7% doros³ych Polaków.
Tabela 2. Cel wyjazdu do Niemiec (w %)
Jaki by³ cel, powód Pana(i) wizyt w Niemczech? Czy by³y to:

Wyjazd turystyczny, zwi¹zany ze zwiedzaniem wypoczynkiem, rekreacj¹
Odwiedziny rodziny, znajomych
Wyjazd na zakupy
Wyjazd zarobkowy, praca sta³a lub sezonowa
Wyjazd s³u¿bowy
Wyjazd zwi¹zany z uzupe³nieniem edukacji: studia, stypendium naukowe,
wymiana szkolna
Wyjazd o innym charakterze

Odpowiedzi

57
40
34
24
11
4
16

´
Zród³o:
Dane ISP.
Uwaga: Dane odnosz¹ siê do wizyt w Niemczech po roku 1989. Podstaw¹ procentow¹ jest 30% badanych deklaruj¹cych, ¿e po 1989 r. byli w Niemczech, n = 304.

W d³u¿szej perspektywie czasowej otwieranie siê rynków pracy oraz wiêksze mo¿liwoœci kontaktów miêdzy dwoma narodami prowadziæ mog¹ do dalszego wzrostu
sympatii. Kontakty maj¹ znaczenie. Istnieje pozytywna zale¿noœæ miêdzy wizyt¹
w Niemczech a poziomem sympatii do Niemców i Niemiec. Kontakt rzeczywiœcie
wiêc zdaje siê prowadziæ do redukcji uprzedzeñ.

2. Ciê¿ar historii i s³odycz dobrobytu:
skojarzenia z Niemcami
Niemcy s¹ dla Polaków krajem i narodem stosunkowo ³atwo kojarzonym. Praktycznie
wszyscy badani przywo³uj¹ jakieœ skojarzenie z nimi1. Wyró¿niæ mo¿na trzy podstawowe grupy skojarzeñ, a tak¿e czwart¹, nie tak siln¹, jednak coraz wyraŸniej zaznaczaj¹c¹ siê kategoriê skojarzeñ z Niemcami jako miejscem pracy. Pierwsz¹ grupê stanowi¹ skojarzenia odnosz¹ce siê do historii stosunków polsko-niemieckich, przede
wszystkim II wojny œwiatowej (36%). Respondenci wymieniali, jako przychodz¹ce
im na myœl w zwi¹zku z Niemcami, okupacjê, obozy koncentracyjne, roboty przymusowe. Druga grupa skojarzeñ odwo³uje siê do naszych wyobra¿eñ o mieszkañcach
kraju za Odr¹: pracowitoœæ, zaradnoœæ, dyscyplina, porz¹dek (32%). Nastêpn¹ grupê
tworz¹ skojarzenia z bogactwem, obfitoœci¹ i jakoœci¹ dóbr, potencja³em gospodarczym zachodnich s¹siadów – z Niemcami jako pañstwem dobrobytu (23%). I wreszcie skojarzenia z Niemcami jako faktycznym b¹dŸ potencjalnym miejscem pracy
(zob. tabela 3).
Tabela 3. Typowe skojarzenia Polaków z Niemcami 2005
Kraj ³adu i porz¹dku Okupant, najeŸdŸca
(32%)
(36%)
Porz¹dek, ³ad, czystoœæ; II wojna œwiatowa,
faszyzm, nazizm, okuDyscyplina, dok³adpacja, roboty przymusonoœæ, systematycznoœæ; we, obozy koncentraPracowitoœæ, przedsiê- cyjne, napaœæ, agresja
w 1939, ogólnie
biorczoœæ, zaradnoœæ,
o historii, o „trudnej
dobra organizacja
przesz³oœci”

Kraj dobrobytu
(23%)
Bogactwo, dobrobyt,
dostatek, wy¿szy poziom ¿ycia, obfitoœæ
dóbr, tak¿e: sklepy, dobre zakupy;

Rynek pracy
(6%)
Rynek pracy, wyjazdy
zarobkowe Polaków
do Niemiec, mo¿liwoœæ
znalezienia pracy

Rozwiniêta gospodarka,
potêga gospodarcza;
Samochody, motoryzacja, potêga polityczna,
kraj socjalny

´
Zród³o:
Dane ISP, 2005.
Uwaga: Pytanie otwarte. Respondenci mogli podaæ dowoln¹ iloœæ skojarzeñ.
1

Badani odpowiadali na pytanie otwarte: z czym siê Panu/i kojarz¹ Niemcy jako kraj i jako naród? Jedynie
7% badanych nie mia³a ¿adnego skojarzenia z Niemcami lub mia³a trudnoœci z udzieleniem odpowiedzi. Nale¿y
te¿ przypomnieæ, ¿e badania z 2000 r. pokaza³y istnienie asymetrii miêdzy Polakami i Niemcami w tym wzglêdzie. Du¿ej grupie Niemców Polska w ogóle z niczym siê nie kojarzy³a (18% Niemców nie poda³o ¿adnego skojarzenia z Polsk¹), zob. X. Doliñska, M. Fa³kowski: Polska – Niemcy. Wzajemny wizerunek w okresie rozszerzenia Unii Europejskiej, ISP, Warszawa 2001.
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Mamy do czynienia z wyraŸn¹ ci¹g³oœci¹ wizerunku kraju i narodu. Trzy najwa¿niejsze grupy skojarzeñ z Niemcami zaznaczy³y siê z podobn¹ ostroœci¹ i w podobnym kszta³cie jak w badaniu z 2000 r.: II wojna œwiatowa i okupacja, porz¹dek i dobra organizacja, a tak¿e dobrobyt i rozwiniêta gospodarka. Struktura i tematyka najwa¿niejszych skojarzeñ jest bardzo podobna. Wyniki z 2000 r. pogrupowane s¹ poni¿ej w tabeli 4.
Tabela 4. Typowe skojarzenia Polaków z Niemcami 2000
Kraj ³adu i porz¹dku
Dyscyplina, dobra organizacja pracy,
dok³adnoœæ, solidnoœæ (19%)
Porz¹dek (18%)
Pracowitoœæ, przedsiêbiorczoœæ (15%)
Oszczêdnoœæ, gospodarnoœæ (6%)

Okupant, najeŸdŸca
Wojna, z³o, obozy koncentracyjne, ucisk, wróg (34%)

Kraj dobrobytu
Dobrobyt (27%)
Postêp, osi¹gniêcia, dobre
samochody, autostrady (9%)

´
Zród³o:
Dane ISP, 2000.

W porównaniu z badaniem z roku 2000 wyraŸniej wyodrêbni³a siê grupa odpowiedzi wi¹¿¹cych Niemcy z miejscem b¹dŸ mo¿liwoœci¹ pracy. Jednak zasadnicze elementy wizerunku Niemiec, a tak¿e zmienne wyjaœniaj¹ce charakteryzuje wyraŸna
ci¹g³oœæ. Skojarzenia nasuwaj¹ce siê Polakom z Niemcami s¹ modyfikowane przez
zmienne spo³eczno-demograficzne. Podobnie jak w roku 2000, im wy¿sze wykszta³cenie respondentów, tym czêœciej Niemcy kojarzone s¹ z porz¹dkiem, dyscyplin¹ i dobr¹ organizacj¹ pracy. Na skojarzenia maj¹ wp³yw równie¿ wykonywana
praca oraz pozycja spo³eczna – z dyscyplin¹ i dobr¹ organizacj¹ pracy Niemcy najczêœciej kojarz¹ siê polskim przedsiêbiorcom oraz kadrze kierowniczej. Z kolei im ni¿sze
wykszta³cenie, tym silniejsze s¹ skojarzenia z wojn¹, uciskiem i obozami koncentracyjnymi (zob. tabela 5).
Tabela 5. Poziom wykszta³cenia a skojarzenia z Niemcami (w %)
Wykszta³cenie

Podstawowe
Œrednie
Wy¿sze

Okupant, najeŸdŸca
2000
2005

48
28
21

40
38
27

Kraj ³adu i porz¹dku
2000
2005

13
23
30

20
38
47

Kraj dobrobytu
2000
2005

24
25
24

15
27
27

´
Zród³o:
Dane ISP.

Skojarzenia z wojn¹ i okresem okupacji s¹ równie¿ skorelowane z wiekiem, potwierdzaj¹c intuicjê, ¿e g³ównie pokolenie starsze, pamiêtaj¹ce wojnê, kojarzy Niemcy w³aœnie z ni¹. Wœród osób powy¿ej 65 roku ¿ycia ponad po³owa respondentów
przywo³ywa³a w zwi¹zku z Niemcami II wojnê œwiatow¹, w pokoleniu dwudziestolatków nieca³e 30%2. Trzeba przypomnieæ, ¿e obecni trzydziestolatkowie urodzili siê
w latach siedemdziesi¹tych, kiedy zaczêto mówiæ w Polsce o pojednaniu; dwudzie2

W 2000 r., wœród osób powy¿ej 59 roku ¿ycia ponad po³owa (54%) wspomnia³a z³o zwi¹zane z okupacj¹
jako kojarz¹ce siê im z Niemcami, wœród dwudziesto- i trzydziestolatków jedynie 1/4 respondentów (X. Doliñska, M. Fa³kowski: op.cit.).
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stolatkowie w latach osiemdziesi¹tych, kiedy Polacy zaczêli ju¿ dostrzegaæ w Niemczech Zachodnich sojusznika otwieraj¹cego im drogê na Zachód. U¿ywaj¹c trafnego
porównania Leszka Szarugi zauwa¿yæ mo¿na, ¿e jeœli jeszcze w po³owie lat szeœædziesi¹tych list biskupów polskich do biskupów niemieckich wzywaj¹cy do wzajemnego pojednania obu narodów by³ dla wiêkszoœci polskiego spo³eczeñstwa szokiem,
to ju¿ w latach osiemdziesi¹tych tezy owego listu by³y oczywistoœci¹3. Pewn¹ rolê
w postrzeganiu Niemiec odgrywa prawdopodobnie równie¿ coraz pe³niejsza wiedza
m³odych Polaków o zbrodniach pope³nionych na Polakach przez Zwi¹zek Sowiecki.
Mo¿na powiedzieæ, ¿e okrucieñstwo II wojny œwiatowej roz³o¿y³o siê ju¿ w naszej pamiêci zbiorowej na te dwa pañstwa i w zwi¹zku z tym nie kojarzymy s³ów „okupacja”,
czy „obóz” automatycznie tylko z Niemcami. Ta kategoria skojarzeñ jest dominuj¹ca
jedynie wœród najstarszych respondentów. W pozosta³ych grupach wiekowych skojarzenia s¹ bardziej równomiernie roz³o¿one lub nawet z pewn¹ dominant¹ skojarzeñ
z takimi cechami, jak solidnoœæ, pracowitoœæ, ³ad i porz¹dek.
Jak ju¿ wspomnieliœmy, ni¿sze wykszta³cenie sprzyja silniejszym skojarzeniom
z wojn¹, uciskiem i obozami koncentracyjnymi, choæ zale¿noœæ ta jest jednak s³absza
ni¿ 5 lat temu (tabela 5). Narzuca siê interpretacja, ¿e ludzie proœci – z ni¿szym wykszta³ceniem – zachowuj¹ w swej pamiêci historycznej wierniejszy obraz wojny
i okupacji hitlerowskiej. Brak innych doœwiadczeñ ze wspó³czesnymi Niemcami powoduje, ¿e obraz wojny i hitlerowskich Niemiec mo¿e byæ ostrzej zarysowany w ich
pamiêci ni¿ wœród ludzi wykszta³conych4. Jest to zastanawiaj¹ce, choæ nie musi prowadziæ do przyjêcia wniosku, ¿e polskie elity zapomnia³y o okropnoœciach II wojny
œwiatowej. Literaturoznawcy zwracaj¹ np. uwagê na ci¹g³oœæ pamiêci o wojnie w powojennej literaturze polskiej, w tym równie¿ po 1989 r. „Postaæ Niemca nadal jest
traktowana z ostro¿noœci¹ i dystansem”, a w polskich powieœciach „w dalszym ci¹gu
dominuje odwo³anie do wojennej traumy – doœwiadczenie nazizmu nadal jeszcze wyznacza stosunek Polaków do Niemców” – pisze o literackim obrazie Niemca po
1989 r. Leszek Szaruga5.
Obecnie wykszta³cenie ró¿nicuje jednak skojarzenia badanych z Niemcami s³abiej
ni¿ w roku 2000. Wœród lepiej wykszta³conych respondentów czêœciej ni¿ w 2000 r.
pada³y skojarzenia z II wojn¹ œwiatow¹, co mo¿e siê wi¹zaæ m.in. z aktywniejsz¹ polityk¹ historyczn¹ instytucji publicznych w Polsce, np. debat¹ wokó³ rocznicy Powstania
Warszawskiego, której obchody i inauguracja dzia³alnoœci muzeum poœwiêconego powstaniu odbi³o siê szerokim echem w mediach. Mo¿na zaryzykowaæ stwierdzenie,
zw³aszcza interpretuj¹c wyniki badañ z 2000 r., ¿e po 1989 r. polskie elity w jakimœ sensie wstydzi³y siê wracaæ pamiêci¹ do wojny, widz¹c w tym postawê „nieprzysz³oœciow¹”, niemodernizacyjn¹, anachroniczn¹. Wyniki badania ISP rzucone na t³o
wczeœniejszych badañ mog¹ wskazywaæ na stopniowy powrót do myœlenia w kategoriach historycznych przez wykszta³conych Polaków (m.in. w odniesieniu do Niemiec).
Podsumowuj¹c, istniej¹ wyraŸnie ukszta³towane podstawowe skojarzenia z Niemcami, które nie ulegaj¹ istotnym zmianom. Widoczna jest te¿ spoistoœæ obrazu kraju
i cz³owieka. Odniesienia do ³adu i porz¹dku s¹ spójne z bardzo silnym stereotypem
3

L. Szaruga: Obraz Niemca w najnowszej literaturze polskiej, [w:] A. Wolff-Powêska, D. Bingen (red.): Polacy – Niemcy. S¹siedztwo z dystansu, Instytut Zachodni, Poznañ, s. 558.
4
Rozwiniêcie tej argumentacji w odniesieniu do danych z 2000 r., zob. X. Doliñska, M. Fa³kowski: op.cit.
5
L. Szaruga: op.cit., s. 570–571.
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Niemca jako cz³owieka zdyscyplinowanego i pracowitego, który to stereotyp od dawna jest zakorzeniony w polskim spo³eczeñstwie6. Inny obszar konotacji odnosi siê do
teraŸniejszoœci i dotyczy wysokiego poziomu ¿ycia w Niemczech, co razem ze skojarzeniami z Niemcami jako rynkiem pracy pokazuje, ¿e na opinie zwi¹zane z Niemcami wp³ywa nie tylko historia i silny stereotyp Niemca, lecz równie¿ wizyty w tym kraju i inne Ÿród³a informacji. W³aœnie rola bezpoœrednich kontaktów z zachodnimi
s¹siadami dla kszta³towania siê wizerunku Niemiec mo¿e odgrywaæ coraz wiêksz¹
rolê wraz ze wzrastaj¹c¹ intensywnoœci¹ kontaktów.
Powy¿szy obraz wy³aniaj¹cy siê z odpowiedzi na pytanie otwarte znajduje potwierdzenie w opiniach dotycz¹cych konkretnych obszarów ¿ycia politycznego i gospodarczego7. I tak, zdaniem respondentów, Niemcy to kraj z dobr¹ organizacj¹ pracy, w którym panuje dobrobyt, a ludzie w trudnej sytuacji mog¹ liczyæ na pomoc pañstwa (zob. tabela 6).
Tabela 6. Opinie Polaków o Niemczech 2000, 2005 (w %)
Niemcy to kraj, w którym:

Jest szybki wzrost gospodarczy
Biurokracja utrudnia za³atwienie
najprostszych spraw
Istnieje dobra organizacja pracy
Panuje korupcja
Respektuje siê swobody obywatelskie
Panuje dobrobyt
Ludzie w trudnej sytuacji mog¹
liczyæ na pomoc pañstwa
Cudzoziemcy s¹ Ÿle traktowani

Zdecydowanie siê
zgadzam + zgadzam siê

W takim samym
stopniu zgadzam siê
i nie zgadzam
2000
2005

Nie zgadzam siê +
zdecydowanie siê
nie zgadzam
2000
2005

2000

2005

83

70

7

14

2

7

18

20

19

16

28

34

85
21

82
17
59

6
23
16

1
19

53

5
24
18

10

4
29
8

b.d.
b.d.

77
73

b.d.
b.d.

13
8

b.d.
b.d.

4
5

b.d.

25

b.d.

34

b.d.

27

´
Zród³o:
Dane ISP.
Uwaga: W tabeli pominiêto odpowiedzi „trudno powiedzieæ”, dlatego te¿ odpowiedzi nie sumuj¹ siê do 100%.

Polacy s¹ przekonani, ¿e Niemcy to kraj, w którym istnieje dobra organizacja pracy
(82%). Pogl¹d ten jest zgodny z opiniami o mieszkañcach tego kraju, których uwa¿amy za dobrze zorganizowanych (82%) i pracowitych (61%). Mo¿na powiedzieæ, ¿e
wed³ug Polaków ustrojem gospodarczym i politycznym Niemiec jest w³aœnie „dobra
organizacja pracy”. Jest to „znak firmowy” Niemiec identyfikowany w Polsce przez
wszystkie grupy spo³eczne i zawodowe, a si³a tego „brandu” nie maleje. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e takie znaki firmowe RFN, jak „spo³eczna gospodarka rynkowa” czy
„niemiecki federalizm”, kojarzone s¹ w Polsce tylko przez elity.
W pogl¹dach Polaków zachodz¹ jedynie niewielkie zmiany. Zwraca jednak uwagê
wyraŸnie mniejsza (o 13 punktów procentowych) grupa respondentów oceniaj¹cych,
6

W. Wrzesiñski: S¹siad. Czy wróg? Ze studiów nad kszta³towaniem obrazu Niemca w Polsce w latach
1795–1939, Wydawnictwo Uniwersytetu Wroc³awskiego, Wroc³aw 1992.
7
Respondenci byli proszeni o ustosunkowanie siê do stwierdzeñ zestawionych w tabeli 7.
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¿e w Niemczech mamy do czynienia z wysokim wzrostem gospodarczym. Mo¿e to
wskazywaæ na stopniowo coraz wiêksz¹ wiedzê Polaków o zachodnim s¹siedzie
i mniejsz¹ rolê stereotypów w kszta³towaniu obrazu Niemiec w naszym kraju8.
Roœnie równie¿ przekonanie, ¿e w Niemczech respektowane s¹ swobody obywatelskie (59%). W tym kontekœcie osobnej uwagi wymagaj¹ opinie badanych na temat
traktowania cudzoziemców w Niemczech. Jedna czwarta polskiego spo³eczeñstwa
jest przekonana, ¿e cudzoziemcy w Niemczech s¹ traktowani Ÿle. Odsetek osób tak
uwa¿aj¹cych zbli¿ony jest do tych deklaruj¹cych niechêæ do Niemców. Warto zauwa¿yæ, ¿e wœród osób, które by³y w Niemczech, odsetek ten jest mniejszy ni¿ w ca³ej populacji (21%). Dobr¹ opiniê na temat traktowania cudzoziemców przez Niemców ma
w tej grupie 38% badanych (wobec 27% w ca³ej populacji). Pogl¹dy w tej kwestii
modyfikowane s¹ przez zmienne spo³eczno-demograficzne. Wœród osób z wy¿szym
wykszta³ceniem przekonanie, ¿e w Niemczech cudzoziemcy s¹ Ÿle traktowani, jest
s³absze (17%). Najmocniej o z³ym traktowaniu obcokrajowców u naszego zachodniego s¹siada przekonani s¹ robotnicy niewykwalifikowani (33%), najmniej kadra kierownicza i inteligencja (15%) oraz prywatni przedsiêbiorcy (18%). Pogl¹dy Polaków
na problem traktowania cudzoziemców w Niemczech mocniej zale¿¹ od pozycji zawodowej i spo³ecznej respondentów ni¿ od osobistych doœwiadczeñ.

8

Mimo ¿e œrednioroczny wzrost PKB w Niemczech w latach dziewiêædziesi¹tych nie przekracza³ 2%
w 2000 r., 83% Polaków by³o przekonanych, ¿e ich zachodni s¹siedzi ciesz¹ siê „wysokim wzrostem gospodarczym”.

3. Wizerunek Niemców: niepodobni, ale coraz chêtniej
akceptowani
Sposób, w jaki Polacy widz¹ Niemców, jest osadzony w ich doœwiadczeniu zbiorowym. W jêzyku polskim s³owo „Niemiec” pochodzi od „niemowy” – tak okreœlano
pocz¹tkowo obcego cz³owieka, z którym nie mo¿na siê porozumieæ1. W kulturze polskiej przywo³aæ mo¿na wiele Ÿróde³, w których stereotyp ten jest utrwalony i ¿yje
w³asnym ¿yciem: tekst Roty, Wiatr od morza ¯eromskiego, pojawiaj¹ce siê w wielu
innych ksi¹¿kach nawi¹zania do polityki germanizacyjnej w zaborze pruskim. Utwory te nie tylko oddawa³y dominuj¹cy stereotyp, ale równoczeœnie mia³y du¿¹ zas³ugê
w jego kszta³towaniu2.
Po rozbiorach i doœwiadczeniu Kulturkampfu oraz powstaniach œl¹skich i wojnie
celnej okresu miêdzywojennego przysz³o doœwiadczenie okupacji hitlerowskiej. Jeœli
wczeœniej Niemcy byli tymi, którzy chcieli zabraæ Polakom to¿samoœæ narodow¹,
w 1939 r. chcieli zabraæ ju¿ ¿ycie. Niemiec zacz¹³ kojarzyæ siê z uciskiem, obozami
koncentracyjnymi i bezdusznym, automatycznym wykonywaniem rozkazów.
W okresie PRL-u, prawem kontrastu z szar¹ rzeczywistoœci¹ komunistycznej Polski,
mocniej uwidoczni³ siê kolejny odcieñ wizerunku Niemca: „bogaty Niemiec z Zachodu”. Coraz silniej zacz¹³ on uosabiaæ dobrobyt, solidnie pracuj¹cego mieszczanina,
posiadacza mercedesa. Efekt spotêgowany zosta³ przez fakt, ¿e Polacy mogli przekraczaæ granicê miêdzy Berlinem Wschodnim a Zachodnim i wyprawy do tej enklawy
Zachodu na Wschodzie, z ówczesnym symbolicznym blaskiem fontann i ruchomych
schodów Europa-Center, centrum handlowego zaraz przy zachodnioberliñskim dworcu kolejowym ZOO, sta³y siê istotne do postrzegania zamo¿noœci zachodnich Niemców przez Polaków. Wszystko to przyczynia³o siê do silnego poczucia odmiennoœci
od Niemców3. Prawie 60% Polaków uwa¿a, ¿e Niemcy ró¿ni¹ siê od nich, jedynie 9%
badanych s¹dzi, ¿e oba narody s¹ podobne. W ci¹gu ostatnich lat maleje jednak odsetek Polaków wskazuj¹cych jednoznacznie na niepodobieñstwo (tabela 7).
Malej¹ce przekonanie o niepodobieñstwie widzimy szczególnie wyraŸnie
przygl¹daj¹c siê odpowiedziom „bardzo siê ró¿ni¹” (w tabeli zbito je w jedn¹ katego1

Analogicznie w jêzyku niemieckim Polak („Pole” „Polacke”) równie¿ oznacza³ cz³owieka, z którym trudno siê porozumieæ. Zob. wyniki badañ lingwistycznych prof. T. Szaroty: Niemcy i Polacy. Wzajemne postrzeganie i stereotypy, PWN, Warszawa 1996.
2
Proces kszta³towania siê stereotypu Niemca w spo³eczeñstwie polskim w perspektywie historycznej analizuje prof. W. Wrzesiñski: S¹siad czy wróg? Ze studiów nad kszta³towaniem obrazu Niemca w Polsce w latach
1795–1939, Wydawnictwo Uniwersytetu Wroc³awskiego, Wroc³aw 1992.
3
Równie¿ w Niemczech tradycyjnie silne jest poczucie odmiennoœci od Polaków. Zob. R. Brubaker: Citizenship and Nationhood in France and Germany, Harvard University Press 1992.
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riê z odpowiedziami „ró¿ni¹ siê”). Otó¿ w 2000 r. na bardzo du¿e ró¿nice wskazywa³o
36% badanych, w 2005 – nieca³e 20%.
Tabela 7. Czy Niemcy s¹ podobni do Polaków? Opinie Polaków 2000, 2005 (w %)
Badanie

Podobni do
Polaków

Ani podobni,
ani ró¿ni

Ró¿ni¹ siê
od Polaków

Trudno
powiedzieæ

2000
2005

9
9

22
31

64
57

5
3

´
Zród³o:
Dane ISP.

Ró¿nice miêdzy Polakami a Niemcami, podobnie jak w badaniu z roku 2000, podkreœlaj¹ bez wyj¹tku wszystkie grupy spo³eczno-demograficzne. Obok poczucia odmiennoœci zauwa¿yæ mo¿na równie¿ wœród Polaków przekonanie o tym, ¿e Niemcy
s¹ nastawieni do nas raczej nieprzychylnie: 43% badanych jest zdania, ¿e Niemcy
darz¹ Polaków niechêci¹ (o sympatii Niemców przekonanych jest natomiast 13% respondentów). Jest to równie¿ pogl¹d reprezentowany mniej wiêcej w równym stopniu
przez wszystkie warstwy spo³eczne, zawodowe i wiekowe.

Wizerunek typowego Niemca
Wizerunek Niemca w polskim spo³eczeñstwie jest spójny z obrazem kraju. Polacy
podkreœlaj¹ nowoczesnoœæ, dobr¹ organizacjê, profesjonalizm Niemców. Zachodni
s¹siedzi doœæ jednoznacznie postrzegani s¹ przez Polaków jako osoby dobrze zorganizowane (82%), nowoczesne (78%), przedsiêbiorcze (78%), wykszta³cone (66%)
i pracowite (61%, aczkolwiek w pracowitoœæ zaczêliœmy trochê w¹tpiæ, albowiem
w badaniach w roku 2000 tej cechy Niemców pewnych by³o istotnie wiêcej respondentów – 73%!). W mniejszym stopniu natomiast Polacy s¹ sk³onni przypisywaæ Niemcom cechy „ciep³e” – np. tolerancjê (34%), ¿yczliwoœæ (36%) czy te¿ otwartoœæ na innych (35%). S¹dz¹, ¿e Niemcy s¹ zarozumiali (53%) i przekonani o w³asnej wy¿szoœci
(72%) (zob. tabela 8).
Mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e Polacy wysoko oceniaj¹ kompetencjê Niemców (opisuj¹c ich jako nowoczesnych, wykszta³conych i przedsiêbiorczych), natomiast kwestionuj¹ b¹dŸ nie oceniaj¹ ich „miêkkich” lub „ludzkich” cech, takich jak ¿yczliwoœæ
czy tolerancja. W wymiarze „pracowniczym” b¹dŸ „kompetencyjnym” stereotyp jest
bardzo pozytywnie utrwalony. Jeœli chodzi zaœ o cechy dotycz¹ce kontaktów miêdzyludzkich, Polacy nie potrafili wypowiedzieæ siê jednoznacznie, poziom wypowiedzi
ambiwalentnych b¹dŸ unikaj¹cych jednoznacznoœci by³ w tym wypadku wyraŸnie
wy¿szy. Oko³o 40% badanych nie by³o zdecydowanych, czy okreœliæ typowego Niemca jako raczej ¿yczliwego czy te¿ nie¿yczliwego, raczej tolerancyjnego czy nietolerancyjnego.
Nie dziwi wyeksponowanie przez Polaków owej kompetencyjno-sprawnoœciowej
charakterystyki Niemców, co pokaza³y równie¿ badania z 2000 r. „Dobre zorganizowanie” Niemców jest elementem stereotypu funkcjonuj¹cego tak¿e w innych krajach.
S¹ to jednoczeœnie cechy, które Polacy zawsze cenili u Niemców. Pracowitoœæ,
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umi³owanie porz¹dku oraz talenty organizacyjne by³y – jak pisze w swojej ksi¹¿ce
o polsko-niemieckich stereotypach Tomasz Szarota – kojarzone z Niemcami i wysoko
oceniane przez Polaków ju¿ d³ugo przed II wojn¹ œwiatow¹4. Zauwa¿yæ jednak trzeba,
¿e Polacy mniej ni¿ w badaniach sprzed 5 laty s¹ sk³onni do mówienia o pracowitoœci
Niemców. Czy¿by by³o to doœwiadczenie pracy w Niemczech i zetkniêcia siê z pracownikami niemieckimi? Podobnie jak w wypadku zmian w opiniach na temat wzrostu gospodarczego RFN zaryzykowaæ mo¿na tu tezê o relatywnie (wobec stereotypów) rosn¹cej roli wiedzy i doœwiadczeñ osobistych w formowaniu wizerunku Niemiec i Niemców w Polsce.
Tabela 8. Wizerunek typowego Niemca w opinii Polaków 2005 (w %)
Pracowity
Tolerancyjny
Nowoczesny
Wykszta³cony
Uczciwy
¯yczliwy
Religijny
Pos³uszny
Przedsiêbiorczy
Dobrze zorganizowany
Otwarty na innych
Zarozumia³y
Przekonany o wy¿szoœci w³asnego
narodu

1+2
61
34
78
66
48
36
19
46
78
82
35
53
72

3
24
38
15
27
37
40
39
28
16
12
40
30
17

4+5
13
25
6
4
12
21
39
23
5
5
23
14
8

Leniwy
Nietolerancyjny
Zacofany
Niewykszta³cony
Nieuczciwy
Nie¿yczliwy
Niereligijny
Samowolny
Nieprzedsiêbiorczy
´ zorganizowany
Zle
Zamkniêty w sobie
Skromny
Niewyró¿niaj¹cy w³asnego
narodu

´
Zród³o:
dane ISP.
Uwaga: Zastosowano skalê od 1 (np. bardzo pracowity) do 5 (bardzo leniwy). Pozosta³e cyfry na skali s³u¿y³y
do wyra¿enia opinii poœrednich. Pominiêto odpowiedzi „trudno powiedzieæ”.

Interesuj¹cym punktem odniesienia do analizy wizerunku Niemca w polskim
spo³eczeñstwie jest porównanie cech przypisywanych przez Polaków Niemcom z cechami, które przypisuj¹ Polacy samym sobie (tabela 9).
Z jednej strony mamy grupê cech przypisywanych w wiêkszym stopniu Niemcom
(w nawiasach ró¿nica miêdzy wskazaniami danej cechy w kontekœcie Niemców oraz
Polaków): dobra organizacja (ró¿nica +60), nowoczesnoœæ (+35), przedsiêbiorczoœæ
(+26), uczciwoœæ (+16), pos³uszeñstwo (+14), wykszta³cenie (+11) oraz pracowitoœæ
(+8), a wiêc cechy kompetencyjno-sprawnoœciowe (zob. rysunek 2).
Z drugiej strony zaœ grupê cech, co do których respondenci przekonani s¹, ¿e Polacy reprezentuj¹ je w wiêkszym stopniu ni¿ Niemcy: religijnoœæ (ró¿nica +61), ¿yczliwoœæ (+22), otwartoœæ na innych (+21), skromnoœæ (+13) oraz tolerancja (+10). Cechy
te, przypisywane przez Polaków przede wszystkim samym sobie, zestawione s¹ na rysunku 3.
4

T. Szarota: op.cit., s. 141. Autor powo³uje siê na wyniki badañ w³asnych oraz na pracê W. Wrzesiñskiego
(op.cit.).
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Tabela 9. Wizerunek typowego Polaka (autostereotyp), w %
Pracowity
Tolerancyjny
Nowoczesny
Wykszta³cony
Uczciwy
¯yczliwy
Religijny
Pos³uszny
Przedsiêbiorczy
Dobrze zorganizowany
Otwarty na innych
Zarozumia³y
Przekonany o wy¿szoœci w³asnego
narodu

1+2
53
44
43
55
32
58
80
32
52
22
56
31
37

3
33
35
44
39
48
30
16
39
36
47
30
42
34

4+5
14
21
12
6
20
11
4
28
11
21
13
27
28

Leniwy
Nietolerancyjny
Zacofany
Niewykszta³cony
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Rysunek 2. Cechy przypisywane przez Polaków w wiêkszym stopniu Niemcom ni¿
samym sobie (w %)
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Rysunek 3. Cechy przypisywane przez Polaków przede wszystkim sobie samym
(w %)
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Trzeba pamiêtaæ, ¿e autostereotyp zawsze jest w jakiejœ mierze refleksem stereotypu innych narodów (i odwrotnie). W badaniach prowadzonych przez Instytut Spraw
Publicznych w latach 2000–2001 Polacy – pytani o wizerunek Francuza i zaraz potem
o obraz samych siebie – opisywali siebie znacznie gorzej ni¿ w przeprowadzonym
w tym samym czasie analogicznym badaniu, dotycz¹cym wzajemnych wizerunków
Polaków i Ukraiñców5. Specyficzne t³o stereotypu Niemców, u których szczególnie
podkreœlamy nowoczesnoœæ i cechy, które nawi¹zuj¹c do Kotarbiñskiego mo¿na by
nazwaæ cechami „dobrej roboty”, zdawa³oby siê sugerowaæ, ¿e samoocena Polaków
powinna byæ w tym wypadku nawet zbytnio surowa. Tymczasem wszystko jednak
wskazuje na to, ¿e nawet w tych szczególnych warunkach autostereotyp Polaków wydaje siê istotnie lepszy ni¿ 5 lat temu, co mo¿e z kolei mieæ wp³yw na sposób oceniania
Niemców i stosunków polsko-niemieckich. Nie dysponuj¹c danymi o autostereotypie
Polaków z badañ polsko-niemieckich 2000, mo¿na jedynie porównaæ dane o autostereotypie z badañ polsko-francuskich 2000 oraz niniejsze wyniki uzyskane w kontekœcie polsko-niemieckim. Otó¿, podkreœlaj¹c jeszcze raz niedoskona³oœæ narzêdzi porównania, w tym wypadku widzimy poprawê samooceny Polaków. Polacy bardziej s¹
sk³onni przypisywaæ sobie takie cechy, jak: pracowitoœæ (8 punktów procentowych
wiêcej ni¿ w roku 2000), nowoczesnoœæ (+8), wykszta³cenie (+14), uczciwoœæ (+6),
a tak¿e tolerancyjnoœæ (+9) i ¿yczliwoœæ (+14). Wy³ania siê tu wiêc pewien k³opot ze
stosowaniem w analizie porównawczej stereotypu Niemców i polskiego autostereotypu efektownego przeciwstawienia Niemców jako „grzesznych zwyciêzców” Polakom jako „cnotliwym przegranym”6. Z jednej strony roœnie bowiem przekonanie Polaków o w³asnych kompetencjach, z drugiej natomiast tak¹ newralgiczn¹ dla tych wymiarów cechê, jak uczciwoœæ, Polacy zdecydowanie bardziej s¹ sk³onni przypisywaæ
Niemcom (48%) ni¿ samym sobie (32%).

Sympatia i niechêæ wobec Niemców
Badanie pokaza³o wzrost sympatii Polaków do Niemców (44% wobec 38%
w 2000 r.). Poziom niechêci pozostaje zaœ stabilny: deklaruje j¹ 23% respondentów
(w 2000 r. 24%). Ju¿ od wielu lat zaznacza siê sta³y wzrost sympatii do Niemców.
W roku 1966 sw¹ niechêæ wobec Niemców deklarowa³o a¿ 67% Polaków, o sympatii
mówi³o zaœ jedynie 7%7. Coroczne badania CBOS poœwiêcone nastawieniu Polaków
do innych narodów pokazuj¹, ¿e od drugiej po³owy lat dziewiêædziesi¹tych
w spo³eczeñstwie polskim istnieje, z ma³ymi wahaniami, podzia³ na trzy mniej wiêcej
równe grupy: 1/3 badanych deklaruje sympatiê dla zachodnich s¹siadów, 1/3 antypatiê, 1/3 podchodzi do nich ambiwalentnie b¹dŸ ma k³opoty z wyartyku³owaniem swojej postawy. Poziom sympatii kszta³tuj¹cy siê powy¿ej 40% nale¿y wiêc oceniæ jako
wysoki.
5

M. Fa³kowski: Polska jako Wschód i jako Zachód, [w:] L. Kolarska-Bobiñska (red.): Obraz Polski i Polaków w Europie, ISP, Warszawa 2003, s. 274.
6
Zob. czteropolow¹ klasyfikacjê stereotypów wedle wymiarów: (1) kompetencji, (2) niekompetencji, (3)
moralnoœci, (4) niemoralnoœci, w znakomitym przegl¹dowo-teoretycznym tekœcie A. Jasiñskiej-Kani: Socjologiczne aspekty badañ nad stereotypami, [w:] L. Kolarska-Bobiñska (red.): Obraz Polski i Polaków w Europie,
ISP, Warszawa 2003, s.27.
7
J. Szacki: Polacy o sobie i innych narodach, OBOPiSP, Warszawa 1969, s. 36–37.
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Rysunek 4. Poziom sympatii do innych narodów (w %)
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Uwaga: Pominiêto odpowiedŸ „trudno powiedzieæ”.

Poziom sympatii i niechêci pozostaje w zwi¹zku ze zmiennymi spo³eczno-demograficznymi, choæ ich wp³yw jest mniejszy ni¿ w roku 2000. Zaskakuj¹co ma³o
wa¿y wykszta³cenie i miejsce zamieszkania, które nie maj¹ w tym kontekœcie du¿ego znaczenia. Istotniejsz¹ rolê odgrywaj¹ podzia³y wiekowe. We grupie najstarszych badanych 65+ niechêæ jest najwy¿sza i siêga 31%. Nie jest to do koñca
zwi¹zane tylko z nastawieniem do Niemców i doœwiadczeniami generacji, która pamiêta wojnê. Inne badania równie¿ pokazuj¹, ¿e m³odsi respondenci bardziej s¹
sk³onni do deklarowania sympatii do innych narodów. Wcale nie jest jednak tak, ¿e
najm³odsi badani deklaruj¹ najwiêksz¹ sympatiê. Krzywa sympatii przypomina trochê rozk³ad normalny – najwiêksz¹ sympatiê deklaruj¹ osoby w œrednim wieku
(zob. rysunek 5).
Rysunek 5. Sympatia i niechêæ do Niemców w ró¿nych grupach wiekowych (w %)
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Na poziom sympatii wp³ywaj¹ równie¿ kontakty z Niemcami. Jednym z wa¿nych
ustaleñ badania jest zale¿noœæ statystyczna wyjazdów do Niemiec oraz poziomu sympatii. Im czêstsze kontakty, tym wiêksza deklarowana sympatia. Sympatie polityczne
nie ró¿nicuj¹ poziomu sympatii do Niemców. W wypadku niechêci obserwujemy jednak, ¿e wœród respondentów deklaruj¹cych sympatie prawicowe poziom niechêci
(26%) jest wy¿szy ni¿ wœród osób o pogl¹dach lewicowych (21%).

Poziom dystansu do Niemców
W 1966 r. Polacy niechêtni byli perspektywie wydania swej córki za Niemca. Przeciwko ziêciowi z NRD zaprotestowa³o 44% Polaków, jeszcze wiêcej (57%) by³o przeciwko przyjmowaniu do rodziny Niemca z NRF8. W 2000 r. sprzeciw wobec ziêcia
b¹dŸ synowej pochodz¹cej z Niemiec by³ ju¿ mniejszy (36%). W 2005 r. obserwujemy dalszy spadek sprzeciwu wobec wy¿ej opisanej hipotetycznej decyzji syna lub
córki. Swój brak akceptacji zadeklarowa³o ju¿ jedynie 29% respondentów. Sw¹ akceptacjê wyrazi³o natomiast 62% badanych.
Za pomoc¹ takich m.in. pytañ bada siê poczucie dystansu spo³ecznego miêdzy mieszkañcami dwóch krajów9. Wyniki s¹ interesuj¹ce, zw³aszcza jeœli istnieje mo¿liwoœæ
porównania ich z analogicznym badaniem przeprowadzonym wczeœniej (czasami, jak
w przyk³adzie omawianym powy¿ej, 40 lat wczeœniej).
Odczuwany poziom dystansu Polaków do Niemców w szybkim tempie maleje, co
wydaje siê mieæ zwi¹zek zarówno ze zmianami w nastawieniu do samych Niemców,
jak i – mo¿e nawet bardziej – ze zmianami obyczajowymi i cywilizacyjnymi w spo³eczeñstwie polskim. Wydaje siê, ¿e globalizacja, integracja europejska, jak równie¿
Steffen Möller z serialu M jak Mi³oœæ uczyni³y swoje i polskie spo³eczeñstwo znacznie ³atwiej ni¿ jeszcze kilka lat temu radzi sobie z obecnoœci¹ obcokrajowców w ¿yciu
codziennym. W coraz wiêkszym stopniu staje siê to normalnoœci¹. Obserwujemy znacznie wiêksze przyzwolenie na obecnoœæ Niemców w naszym ¿yciu, zarówno w sferze prywatnej, w rodzinie i w s¹siedztwie, jak i w sferze publicznej i w miejscu pracy
(zob. tabela 10).
W 2000 r. ¿adnego sprzeciwu nie wzbudza³a perspektywa turystycznego przyjazdu
Niemca do Polski. Polacy akceptowali równie¿ kontakty s¹siedzkie, towarzyskie
i s³u¿bowe z Niemcami (tylko na równej stopie, w wypadku stosunku podleg³oœci
s³u¿bowej ju¿ raczej nie). Polacy okazali siê natomiast bardzo wyczuleni na stosunek
formalnej podleg³oœci czy to administracyjnej (60% nie chcia³oby, by Niemiec by³
cz³onkiem Rady Miejskiej), czy to s³u¿bowej (prawie po³owa respondentów nie
chcia³aby, ¿eby Niemiec by³ ich szefem w firmie). W 2005 r. przyzwolenie na obecnoœæ Niemców by³o znacz¹co wy¿sze we wszystkich wymiarach, o które pytaliœmy
siê w badaniu.

8

Ibidem, s. 40.
Pytania skonstruowane s¹ zgodnie z tzw. zmodyfikowan¹ skal¹ Bogardusa. Skala ta pomaga mierzyæ poziom dystansu miêdzy przedstawicielami poszczególnych narodów poprzez uszeregowanie pytañ wed³ug stopnia bliskoœci.
9
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Tabela 10. Poziom dystansu Polaków wobec Niemców 2005 (%)
Czy zgodzi³(a)by siê Pan(i), ¿eby Niemiec...?

Tak

Nie

Nie wiem

Odwiedzi³(a) Polskê jako turysta

97

2

1

Zamieszka³(a) w Polsce na sta³e

62

32

6

Otrzyma³(a) polskie obywatelstwo

53

39

8

Pracowa³(a) razem z Panem(ni¹)

75

21

4

By³(a) Pana(i) najbli¿szym s¹siadem

73

23

4

Nale¿a³(a) do Rady Miejskiej w Pana(i) mieœcie

41

52

7

Kierowa³(a) firm¹, w której Pan(i) pracuje

61

33

6

By³(a) Pana(i) bezpoœrednim prze³o¿onym w pracy

54

40

6

Wszed³(wesz³a) do grona Pana(i) najbli¿szych przyjació³

66

27

7

Sta³(a) siê cz³onkiem Pana(i) rodziny przez ma³¿eñstwo z Pana(i)
dzieckiem

62

29

9

´
Zród³o:
Dane ISP.

Zmiany te dotycz¹ równie¿ owych bardziej kontrowersyjnych kwestii z 2000 r.:
zarówno wymiaru politycznego (ponad po³owa Polaków zgodzi³aby siê na przyznanie Niemcowi obywatelstwa polskiego, ponad 40% akceptuje ju¿ Niemca jako swojego radnego), jak i wymiaru podleg³oœci s³u¿bowej (na pochodz¹cego z Niemiec
szefa swojej firmy zgodzi³oby siê ponad 60% badanych). Na rysunku 6 uporz¹dkowano stopieñ akceptacji Niemców w ró¿nych obszarach ¿ycia od tego, gdzie akceptacja jest najwiêksza (Niemiec jako turysta) a¿ do wymiaru politycznego, gdzie
akceptacja (choæ istotnie wiêksza ni¿ 5 lat temu) jest najni¿sza (Niemiec jako obywatel RP i jako cz³onek samorz¹du lokalnego).
Poziom otwartoœci czy te¿ akceptacji obcego w spo³eczeñstwie zale¿y od wykszta³cenia oraz wieku. Aby pokazaæ rolê odgrywan¹ przez te zmienne, utworzono indeksy dystansu Polaków wobec Niemców w grupach uszeregowanych pod wzglêdem wykszta³cenia i wieku (zob. rysunek 7). Indeks przyjmuje wartoœci od 0 do 10,
gdzie 10 oznacza, ¿e respondent gotów by³by zaakceptowaæ Niemców we wszystkich rolach, o które by³ pytany, a 0, ¿e nie zaakceptowa³by ich w ¿adnej z nich. Lepiej wiêc mo¿e nazwaæ to indeksem akceptacji, im wiêksz¹ bowiem wartoœæ on
przyjmuje, tym przyzwolenie na obecnoœæ Niemców jest w danej kohorcie badanych wiêksza. Widzimy wiêc, ¿e w grupie osób z wykszta³ceniem wy¿szym Niemcy
akceptowani s¹ œrednio w ponad 8 rolach, o które siê pytano. Wœród osób z wykszta³ceniem podstawowym Niemcy przeciêtnie byli akceptowani w trzech obszarach mniej.
W wypadku wieku widzimy, ¿e wœród m³odszych respondentów i tych w œrednim
wieku – czterdziestolatków, indeks dystansu/akceptacji kszta³tuje siê na poziomie
7 punktów, by w starszych grupach wiekowych osi¹gaæ coraz ni¿sze wartoœci a¿ do
5,5 wœród najstarszych respondentów powy¿ej 65 lat.
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Rysunek 6. Akceptacja Niemca w ró¿nych rolach w ¿yciu codziennym, rodzinnym,
wspólnoty lokalnej i politycznej 2000, 2005 (w %)
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Rysunek 7. Œredni dystans Polaków wobec Niemców w grupach wyró¿nionych ze
wzglêdu na wiek i wykszta³cenie
9
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Uwaga: Zastosowano indeks, który przyjmowa³ wartoœci od 0 do 10, gdzie 10 oznacza, ¿e respondent gotów
by³by zaakceptowaæ Niemców we wszystkich rolach, o które by³ pytany, a 0, ¿e nie zaakceptowa³by ich w ¿adnej z nich. Im wy¿szy wskaŸnik, tym akceptacja/otwartoœæ na Niemców jest wy¿sza.
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Podsumowuj¹c, obserwujemy rosn¹ce przyzwolenie na obecnoœæ przybyszów zza
Odry w naszym ¿yciu codziennym10. Akceptacja obecnoœci Niemców w naszym
spo³eczeñstwie najszybciej roœnie w odniesieniu do miejsca pracy i w sferze prywatnej. Coraz ³atwiej wyobraziæ sobie Polakom Niemca w roli szefa swojej firmy czy te¿
cz³onka rodziny. Najwiêksze trudnoœci Polacy maj¹ z zaakceptowaniem Niemców
jako cz³onków wspólnoty politycznej: wspó³obywateli czy radnych. Trzeba jednak
powiedzieæ, ¿e nie odnosi siê to tylko do Niemców ani te¿ nie jest to jedynie cecha Polaków. Równie¿ inne narody mniej chêtnie akceptuj¹ obcych w rolach „politycznych”11. Na stopieñ akceptacji Niemca w ¿yciu codziennym, spo³ecznym i politycznym wp³ywaj¹ zmienne spo³eczno-demograficzne: wykszta³cenie (im wy¿sze, tym
wiêksza akceptacja) oraz – w odniesieniu do starszych badanych – wiek, gdzie granic¹
jest pokolenie piêædziesiêciolatków. Wœród osób starszych stopieñ dystansu w stosunku do Niemców jest wiêkszy ni¿ wœród dwudziesto-, trzydziesto- i czterdziestolatków i roœnie wraz z wiekiem.

10

Potwierdzaj¹ to równie¿ inne badania. Miêdzy innymi wg badania Gfk Polonia dla „Gazety Wyborczej” prawie 60% Polaków nie ma nic przeciwko temu, by do mieszkania za œcian¹ wprowadzi³ siê cudzoziemiec. Na liœcie po¿¹danych s¹siadów Niemiec wymieniany by³ na pierwszym miejscu (25%). Dopiero za
Niemcem uplasowali siê Czech (21%), S³owak i Irlandczyk (13%), Rosjanin (8%). Choæ tradycyjnie sw¹
sympatiê Polacy kieruj¹ ku narodom zachodniej Europy i Amerykanom, s¹ to jednak prawdopodobnie doœæ
dalekie nacje, skoro znacznie ³atwiej przychodzi Polakom wyobra¿enie sobie s¹siada Rosjanina (8%) czy
Bia³orusina (5%) ni¿ Amerykanina (1%) lub Francuza (2%). Nie rzucim ziemi…, „Gazeta Wyborcza”, 7 VII
2005.
11
L. Kolarska-Bobiñska (red.), op.cit.

4. Ocena roli Niemiec w Europie i stosunków
polsko-niemieckich
Po wejœciu do Unii Europejskiej w maju 2004 r. spór o miejsce Niemiec w strategii polityki zagranicznej oraz debata o stosunkach polsko-niemieckich nabra³y nowej dynamiki. Jako przejawy kryzysu w stosunkach polsko-niemieckich wymieniane s¹ kolejno spory o konstytucjê europejsk¹, projekt Centrum przeciw Wypêdzeniom, zaanga¿owanie w wojnê w Iraku czy te¿ o tzw. gazoci¹g ba³tycki i szerzej politykê Niemiec
wobec Rosji1. Niektórzy uczestnicy polskiej debaty argumentuj¹, ¿e mamy do czynienia po prostu z obiektywnymi ró¿nicami interesów Polski i Niemiec, a tak¿e z asymetri¹ w stosunkach dwustronnych. Polska przeszacowuje znaczenie Niemiec, Niemcy
nie doszacowuj¹ znaczenia Polski2. W zwi¹zku z tym nale¿y lepiej uwypukliæ ró¿nice, tak by umo¿liwiæ w ten sposób przejœcie do nowej, bardziej partnerskiej fazy
w stosunkach miêdzy dwoma krajami. Polska, wedle tej argumentacji, staje wobec
koniecznoœci mocniejszego zdefiniowania swoich interesów narodowych wobec Niemiec, a tak¿e przewartoœciowania polityki historycznej. Z kolei inni komentatorzy
podkreœlaj¹ raczej pog³êbiaj¹ce siê po obu stronach Odry przekonanie, ¿e miêdzy
Polsk¹ a Niemcami toczy siê jakiœ g³êboki spór w sferze wartoœci. Miêdzy Polsk¹
a Niemcami istniej¹ nie tyle jakieœ fundamentalne ró¿nice interesów, ile przepaœæ
w sferze wartoœci i kultury politycznej. Interpretuj¹c polski dyskurs polityczny Piotr
Buras zwraca uwagê, ¿e przypisywany Niemcom przez Polaków antyamerykanizm
by³ wyrazem przeœwiadczenia, ¿e przy okazji sporu o wojnê w Iraku chodzi³o o coœ
wiêcej ni¿ zwyk³e ró¿nice polityczne; polski sprzeciw wobec projektu konstytucji UE
eksponowa³ niemiecki egoizm zagra¿aj¹cy idei europejskiej solidarnoœci, natomiast
debata o Centrum przeciw Wypêdzeniom i o odszkodowaniach dla wypêdzonych
utwierdzi³y du¿¹ czêœæ polskich elit w przekonaniu, ¿e oba narody znajduj¹ siê
w g³êbokim sporze aksjologicznym dotycz¹cym kwestii historycznych3. A skoro
stawk¹ w grze s¹ pryncypia i imponderabilia, to celem polskiej polityki wobec Niemiec jest przede wszystkim zachowanie racji i wy¿szoœci moralnej w tocz¹cym siê
sporze, bardziej nawet ni¿ osi¹gniêcie konkretnych celów politycznych.
Oczywiœcie nie oznacza to, ¿e politycy Prawa i Sprawiedliwoœci nie maj¹ takich celów politycznych i zwi¹zanych z nimi oczekiwañ wobec Niemiec. Jest to m.in. projekt
œciœlejszej wspó³pracy energetycznej pañstw Zachodu, który dotyka w odniesieniu do
1

Por. R. Freudenstein: Polsko-niemiecka wspólnota sporu, „Magazyn Polsko-Niemiecki Dialog” 2004,
nr 65.
2
M. Cichocki: Blisko, coraz bli¿ej, „Rzeczpospolita”, 25 XI 2005.
3
P. Buras: Polsko-niemiecka wspólnota k³opotów, „Gazeta Wyborcza”, 10–11 XII 2005.
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Niemiec dwóch wa¿nych problemów i polskich oczekiwañ: bardziej wstrzemiêŸliwej
polityki Berlina wobec Moskwy oraz wiêkszego otwarcia siê Niemiec na wspó³pracê
z Waszyngtonem. Zarówno w polityce energetycznej, jak i w innych obszarach polityki. Ocena taka podzielana jest równie¿ przez inne polskie partie i najwa¿niejszych
polityków. Podstawowe polskie oczekiwania wobec Niemiec wyrazi³ w jednym z wywiadów lider Platformy Obywatelskiej Jan Rokita, wed³ug którego sprowadzaj¹ siê
one przede wszystkim do trzech kwestii: „¿eby Niemcy mia³y postêp gospodarczy
i by³y reformatorskie, ¿eby nie prowadzi³y w³asnej polityki w Moskwie, tylko politykê europejsk¹, i ¿eby Niemcy nie k³óci³y siê z Ameryk¹”4. Taka hierarchia oczekiwañ
wynika ze sposobu widzenia przez polskie elity g³ównych problemów polskiej polityki zagranicznej. Jest ona oceniana i formu³owana w du¿ej mierze przez pryzmat bezpieczeñstwa, rozumianego przede wszystkim geopolitycznie, przy czym g³ówne zagro¿enia widziane s¹ na Wschodzie i uto¿samiane z odtwarzaniem stref wp³ywów
i imperium przez Rosjê5. W tym kontekœcie trzeba widzieæ ogromne znaczenie przypisywane w Polsce relacjom Niemiec z Rosj¹, a tak¿e ze Stanami Zjednoczonymi.
Nak³ada siê na to poczucie polskich elit, ¿e ich obawy nie s¹ dobrze rozumiane na Zachodzie.
Przekonanie elit o istotnych ró¿nicach miêdzy Polsk¹ a Niemcami czy to w sferze
realnych interesów, czy to w sferze kultury politycznej i wartoœci w jakiejœ mierze
zbiega siê z opiniami spo³eczeñstwa o niepodobieñstwie Polaków i Niemców. Równoczeœnie jednak, jak pokazano w pierwszej czêœci niniejszego tekstu, mimo przeœwiadczenia o ró¿nicach polsko-niemieckich, Polacy s¹ coraz bardziej otwarci na
swoich zachodnich s¹siadów, co dokumentowane jest m.in. wiêksz¹ akceptacj¹ Niemców w ¿yciu spo³ecznym i gospodarczym, jak równie¿ rosn¹c¹ sympati¹. Poni¿ej odniesiemy to do problemów stricte politycznych i dotykaj¹cych politycznych stosunków polsko-niemieckich, pokazuj¹c, gdzie nastawienie i opinie spo³eczeñstwa s¹
zbie¿ne z pogl¹dami elit, a gdzie w zaskakuj¹cy nierzadko sposób od nich odbiegaj¹.
W jakim stopniu postawy elit politycznych ugruntowane s¹ w postawach ca³ego
spo³eczeñstwa, a w jakim one siê rozchodz¹. Nastêpnie przedstawiono oceny dotycz¹ce polsko-niemieckich stosunków dwustronnych, obawy Polaków zwi¹zane
z Niemcami oraz oczekiwania wobec zachodniego s¹siada.
Komentatorzy zajmuj¹cy siê stosunkami polsko-niemieckimi od d³u¿szego czasu
wskazuj¹, ¿e po wejœciu Polski do Unii Europejskiej i NATO brakuje akceptowanego
przez obie strony celu wspó³pracy, który by legitymizowa³ i spaja³ wspólne projekty
miêdzy oboma pañstwami. Okres po wejœciu Polski do UE w maju 2004 r. zdawa³ siê
potwierdzaæ tê diagnozê. Stosunki miêdzy Polsk¹ a Niemcami obfitowa³y w konflikty
dotycz¹ce zarówno sporów historycznych (spór o Centrum przeciw Wypêdzeniom
i rekompensaty), jak i polityki europejskiej (spór o konstytucjê UE) oraz globalnej
(spór o wojnê w Iraku).
W styczniu 2004 r., pod wp³ywem debaty na temat konstytucji europejskiej i argumentów polityków uwypuklaj¹cych konflikty miêdzy Polsk¹ a Niemcami i Francj¹
4

Wywiad Jana Rokity dla TOK FM, 19 IX 2005.
Na temat roli kategorii bezpieczeñstwa w polskiej polityce pañstwowej i w szczególnoœci zagranicznej
zob. R. KuŸniar: Polityka bezpieczeñstwa w polskiej polityce zagranicznej, [w:] ten¿e (red.): Polska polityka
bezpieczeñstwa 1989–2000, Warszawa 2001. Na temat roli polskich obaw przed neoimperialnymi tendencjami
w Rosji w kontekœcie polsko-niemieckim zob. M. Fa³kowski, K.-O. Lang: Wspólne zadanie. Polska, Niemcy
i Ukraina w przeobra¿aj¹cej siê Europie, ISP, Warszawa 2004.
5
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wokó³ traktatu konstytucyjnego UE, a¿ 57% Polaków deklarowa³o, ¿e to Niemcy s¹
wed³ug nich najbardziej niechêtnym Polsce pañstwem Unii Europejskiej6. Podnoszono wówczas argumenty o sprzecznych interesach Polski i starych krajów cz³onkowskich Unii Europejskiej, a tak¿e o podejmowanych przez Francjê i Niemcy próbach
marginalizacji nowych krajów cz³onkowskich. Ostatnie miesi¹ce równie¿ obfitowa³y
w krytyczne komentarze pod adresem polityki niemieckiej. Polscy komentatorzy pisali, ¿e w polityce europejskiej „Berlin nie ufa Warszawie” kieruj¹c siê narodowym
egoizmem, a nie zasadami europejskiej solidarnoœci.
W d³u¿szej perspektywie czasowej badania opinii publicznej zdaj¹ siê jednak pokazywaæ, ¿e debata w mediach i owe krytyczne wypowiedzi polityków jedynie
w ograniczonym stopniu wp³ynê³y na postawy polskiego spo³eczeñstwa. Krytyczne
nastawienie Polaków do Niemiec z czasów debaty konstytucyjnej na prze³omie 2003
i 2004 r. okaza³o siê raczej przejœciowe. Oceniaj¹c rolê Niemiec w Europie w listopadzie 2005 r., Polacy deklarowali, ¿e Niemcy „raczej przyczyniaj¹ siê do lepszej
wspó³pracy” (62%) ni¿ do „zaostrzania sporów i napiêæ w Europie” (16%) (rysunek 8).
Rysunek 8. Ocena polityki Niemiec w Unii Europejskiej
Czy dzisiejsze Niemcy s¹ krajem, który:
16%

22%

62%

raczej przyczynia siê
do zaostrzenia sporów
i napiêæ w Europie
raczej przyczynia siê
do lepszej wspó³pracy
w Europie
trudno powiedzieæ

´
Zród³o:
Dane ISP.

Bardziej krytycznie oceniaj¹ zachodniego s¹siada jedynie wyborcy Samoobrony
(jednak równie¿ wœród nich pozytywn¹ i koncyliacyjn¹ rolê Niemiec w UE podkreœla
ponad po³owa – 53%) oraz Ligi Polskich Rodzin. Elektorat PiS zdecydowanie ocenia
Niemcy jako kraj nastawiony na wspó³pracê, a nie na konflikt (64%). O Niemczech
jako Ÿródle europejskich sporów i napiêæ myœli jedynie 18% wyborców Prawa i Sprawiedliwoœci. Nale¿y podkreœliæ, ¿e wyborcy wszystkich g³ównych partii politycznych, zarówno prawicowych (PO i PiS), jak i lewicowych (SLD i SdPl), oceniaj¹ rolê
Niemiec w sposób wyj¹tkowo spokojny, jeœli weŸmiemy pod uwagê niewielk¹ odleg³oœæ w czasie od gwa³townych i nag³oœnionych sporów polsko-niemieckich,
zw³aszcza o konstytucjê UE. Nawet wœród wyborców partii jednoznacznie populistycznych b¹dŸ narodowych (Samoobrona i LPR) przekonanie o negatywnej roli Niemiec jest tylko nieznacznie wy¿sze (powy¿ej 20%), w tej grupie wyborców zauwa¿alny jest nie tyle wy¿szy poziom ocen negatywnych, ile brak wyrobionego zdania.
Równie¿ ocena stosunków polsko-niemieckich pokazuje, ¿e pesymistyczna debata
ekspercka i polityczna nie prze³o¿y³a siê na postrzeganie tych stosunków przez
6

CBOS (25/2004): Postrzegany stosunek krajów UE do Polski, Komunikat CBOS, luty 2004,
<www.cbos.com.pl>.
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spo³eczeñstwo. Wbrew ocenom polityków i ekspertów ogromna wiêkszoœæ Polaków
(prawie 80%) jest zdania, ¿e stosunki miêdzy Polsk¹ a Niemcami uk³adaj¹ siê dobrze.
Ocena ta jest zbli¿ona do tej sprzed 5 lat, choæ opinie bardziej siê skrystalizowa³y
i wyraŸnie wiêcej badanych sk³ania siê ku negatywnej ocenie stanu stosunków polsko-niemieckich (14% wobec 6% w roku 2000).
Tabela 11. Ocena stosunków polsko-niemieckich 2000, 2005 (w%)
Badanie

Jak, Pana (i) zdaniem, uk³adaj¹ siê stosunki miêdzy Niemcami i Polsk¹?
trudno
bardzo dobrze
raczej dobrze
raczej Ÿle
bardzo Ÿle
powiedzieæ

2000
2005

6
2

77
77

6
14

–
1

12
8

´
Zród³o:
Dane ISP.

Powy¿sze wyniki sk³aniaj¹ do oceny, ¿e spo³eczeñstwo polskie z pewnym dystansem obserwuje bie¿¹c¹ „wysok¹” debatê polityczn¹. Ju¿ wczeœniejsze badania sygnalizowa³y, ¿e niezale¿nie od bie¿¹cych wydarzeñ politycznych Polacy s¹ raczej sk³onni
do pozytywnych ocen stosunków polsko-niemieckich. Badania CBOS, w których
u¿yto innej skali (z wartoœciami œrodkowymi, a wiêc kategori¹ „stosunki nie s¹ ani dobre, ani z³e”) równie¿ pokazuj¹, ¿e po odrzuceniu œrodkowych wartoœci jest oko³o
8 razy wiêcej ocen pozytywnych ni¿ negatywnych7. Jednoczeœnie negatywne opinie
Polaków w najgorêtszym momencie sporu o konstytucjê europejsk¹ pokazuj¹, ¿e kryzysy polityczne mog¹ powodowaæ równie¿ pewne – choæ krótkotrwa³e – wahania
w spo³eczeñstwie. W krótkim okresie te spory i emocje debaty politycznej s¹ rejestrowane przez spo³eczeñstwo, które jednak po jakimœ czasie wraca do bardziej pozytywnych ocen. Wydaje siê, ¿e wyt³umaczenia spokojnych i dobrych opinii Polaków na ten
temat szukaæ nale¿y przede wszystkim w solidnym fundamencie kontaktów spo³ecznych i gospodarczych miêdzy oboma narodami. Gêstoœæ i stosunkowo du¿y stopieñ
zinstytucjonalizowania ró¿nego typu kontaktów polsko-niemieckich powoduje, ¿e
Polacy oceniaj¹c Niemcy i stosunki dwustronne – choæ krótkookresowo podatni na
kryzysy polityczne – w d³ugim okresie nie reaguj¹ jednak na medialn¹ huœtawkê politycznych nastrojów. W tym sensie rzecz mo¿na uj¹æ metaforycznie i powiedzieæ, ¿e
informacje z lokalnych stron gazet (o wymianie m³odzie¿y, wspó³pracy samorz¹dów
czy zakupach) 15 lat po prze³omie roku 1989 s¹ ju¿ wa¿niejsze dla spo³ecznych ocen
Niemiec ni¿ polityczne newsy z pierwszych stron gazet.
Negatywnie ocenia stosunki polsko-niemieckie zdecydowana mniejszoœæ Polaków
(14%). Wœród nich wiêcej jest osób o pogl¹dach prawicowych. Co istotne, po³owa respondentów Ÿle oceniaj¹cych stan stosunków miêdzy naszymi krajami uwa¿a, ¿e
odpowiedzialnoœæ za to rozk³ada siê równo po obu stronach. Gotowych przypisaæ
winê Niemcom jest 40% spoœród krytycznie oceniaj¹cych stan stosunków. Oceny te
s¹ silnie zwi¹zane z pogl¹dami politycznymi respondentów: osoby deklaruj¹ce
pogl¹dy prawicowe znacznie czêœciej win¹ za z³y stan stosunków dwustronnych
sk³onne s¹ obarczaæ przede wszystkim Niemców (50%) ni¿ osoby deklaruj¹ce
pogl¹dy lewicowe (25%) czy centrowe (20%).
7

CBOS (35/2006): Polacy i Niemcy oceniaj¹ wzajemne stosunki, Komunikat CBOS, marzec 2006.
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Polacy poszukuj¹ przyczyn obecnych trudnoœci nie tyle w sprzecznoœci interesów
Polski i Niemiec czy z³ej woli polityków obu krajów, ile raczej w trudnych doœwiadczeniach historycznych (rysunek 9). Charakterystyczne, ¿e na czynniki historyczne
zwracaj¹ uwagê przede wszystkim najm³odsi (18–34) oraz najstarsi badani (65 lat
i starsi).
Rysunek 9. Uwarunkowania kryzysów w stosunkach polsko-niemieckich
Czy nie najlepsze ostatnio stosunki polsko-niemieckie s¹ przede wszystkim efektem:
43%

2%

26%

29%

braku woli polityków
i nieumiejetnoœci rozwi¹zywania
problemów (26%)
sprzecznych interesów
miêdzy Polsk¹ i Niemcami (29%)
trudnych doœwiadczeñ
historycznych (43%)
trudno powiedzieæ (2%)

´
Zród³o:
Dane ISP.
Uwaga: Pytanie zosta³o zadane postrzegaj¹cym stosunki polsko-niemieckie jako z³e, n = 140.

Pozytywna ocena stanu stosunków polsko-niemieckich ³¹czy siê z nadziej¹ na to,
¿e po ostatniej zmianie rz¹dów w obu krajach mog¹ byæ one jeszcze lepsze. Zdaniem
oko³o 1/3 respondentów, rz¹dy Angeli Merkel i Kazimierza Marcinkiewicza przyczyni¹ siê do poprawy wzajemnych stosunków. Polacy nie podzielaj¹ tu opinii niektórych
obserwatorów, którzy mówi¹ o antyniemieckim stanowisku PiS. Jedynie 18% badanych s¹dzi³o, ¿e rz¹d Marcinkiewicza doprowadzi do pogorszenia siê stosunków z zachodnimi s¹siadami.
Rysunek 10. Nowe rz¹dy w Polsce i w Niemczech a stan stosunków polsko-niemieckich
W ostatnim okresie dosz³o do zmiany rz¹du
W ostatnim okresie dosz³o tak¿e do zmiany rz¹du
w Polsce. Czy nowy polski rz¹d i prezydent
w Niemczech. Czy zmiana rz¹du w Niemczech
przyczyni¹ siê, Pana(i) zdaniem, do poprawy, czy te¿ przyczyni siê, Pana(i) zdaniem, do poprawy, czy te¿
pogorszenia stosunków polsko-niemieckich?
pogorszenia stosunków polsko-niemieckich?

16%

32%

26%

33%

35%
18%

do poprawy
do pogorszenia

´
Zród³o:
Dane ISP.

33%

8%

nie przyczyni¹ siê ani do poprawy, ani do pogorszenia stosunków polsko-niemieckich
trudno powiedzieæ

Razem w Unii. Niemcy w oczach Polaków 2000–2005

38

Postawy spo³eczne nie powinny byæ oczywiœcie ani jedynym, ani decyduj¹cym
drogowskazem dla polityków odpowiadaj¹cych za politykê zagraniczn¹, jednak powinny byæ brane pod uwagê przy formu³owaniu zasad polityki wobec naszych zachodnich s¹siadów. Ogromna wiêkszoœæ Polaków (72%), w tym równie¿ zdecydowana wiêkszoœæ elektoratu PiS (w tej podgrupie badanych 72%), uwa¿a, ¿e Polska
w swych stosunkach z Niemcami powinna byæ raczej „nastawiona na wspó³pracê
i osi¹ganie kompromisów” ni¿ „na zdecydowan¹ obronê swoich interesów” (rysunek 11).
Rysunek 11. Zasady polskiej polityki wobec Niemiec
Czy Polska w swoich stosunkach z Niemcami powinna przede wszystkim:
8%
20%
nastawiaæ siê na zdecydowan¹
obronê swoich interesów (20%)
byæ nastawiona raczej
na wspó³pracê i osi¹ganie
kompromisów (72%)
trudno powiedzieæ (8%)
72%
´
Zród³o:
Dane ISP.

Nastawienie na wspó³pracê i kompromis jest podobnie wysokie we wszystkich
grupach badanych ze wzglêdu na wiek, miejsce zamieszkania, pogl¹dy polityczne
oraz inne zmienne spo³eczno-demograficzne. Relatywnie w najwiêkszym stopniu na
obronê interesów narodowych nacisk k³ad¹ wyborcy Samoobrony (25%) i PiS (21%),
którzy przywi¹zuj¹ do tego wiêksze znaczenie ni¿ wyborcy PO i partii lewicowych
SLD i SdPl (po 15%)8.

8

W wypadku ciekawej grupy wyborców LPR liczebnoœci w próbie s¹ zbyt ma³e, by wykorzystywaæ je
w analizie.

5. Miêdzy Niemcami a Rosj¹1
Debata publiczna w Polsce pokazuje, ¿e ogromne znaczenie w formu³owaniu ocen
i postulatów pod adresem Niemców i stosunków polsko-niemieckich odgrywaj¹ zagadnienia polityki wschodniej. Powoduje to, ¿e warto wprowadziæ do analizy postaw
Polaków wobec Niemiec ów „czynnik wschodni” b¹dŸ „rosyjski”. Mo¿na postawiæ
pytanie, czy w ogóle i w jakiej mierze Polacy maj¹ z ty³u g³owy mo¿liwoœæ „nowego
Rapallo”? Czym t³umaczyæ bardzo emocjonalne polskie reakcje na niemieck¹ politykê wobec Rosji? Analizê dobrze bêdzie zacz¹æ od konkretnego przyk³adu gazoci¹gu
ba³tyckiego. Kiedy jesieni¹ 2005 r. ustêpuj¹cy kanclerz Schröder i prezydent Rosji
Putin og³osili przyspieszenie prac nad projektem gazoci¹gu biegn¹cego dnem Ba³tyku
z rosyjskiego Wyborga do niemieckiego Greifswaldu, maj¹cego tym samym omijaæ
terytorium Polski i krajów ba³tyckich, polskie media komentowa³y to znacznie obszerniej ni¿ media niemieckie. Na pierwszych stronach dzienniki i tygodniki pisa³y m.in.
o „nowym Rapallo”, o „Niemczech, Rosji i maluczkich”, o rozmowach niemiecko-rosyjskich prowadzonych „ponad g³owami Polaków”. We wszystkich komentarzach
podkreœlano przede wszystkim polityczny, a nie gospodarczy charakter tego projektu,
brak konsultacji z pañstwami le¿¹cymi miêdzy Niemcami a Rosj¹ i oceniano go zdecydowanie negatywnie. Wskazywano zarówno na brak sojuszniczej solidarnoœci Niemiec w ramach Unii Europejskiej, wyra¿aj¹cy siê w niechêci kanclerza Schroedera do
konsultowania projektu dotykaj¹cego bezpieczeñstwa energetycznego innych pañstw
UE, jak i na przysz³e wiêksze mo¿liwoœci Rosji wywierania politycznego nacisku za
pomoc¹ ró¿nicowania dostaw surowców energetycznych ró¿nym krajom regionu, korzystaj¹c z posiadania nowej bezpoœredniej drogi dostaw dla krajów Europy Zachodniej. Krytyce polskich mass mediów towarzyszy³a równie mocna krytyka polskich
polityków oraz zdecydowanej wiêkszoœci polskiego spo³eczeñstwa. Ponad 4/5 badanych wypowiedzia³o siê negatywnie (zob. rysunek 12).
Trzeba zaznaczyæ, ¿e poziom krytyki Niemiec w tym wzglêdzie jest znacznie wiêkszy ni¿ w wypadku ocen dzia³añ Eriki Steinbach i projektu Centrum przeciw Wypêdzeniom, które negatywnie ocenia 53% badanych (wobec 80% negatywnie oceniaj¹cych rozmowy niemiecko-rosyjskie w sprawie gazoci¹gu). W stosunku do problemów polityki wobec Rosji wyraŸnie mniej jest te¿ badanych, którzy nie maj¹ wyrobionego zdania. Rozmów niemiecko-rosyjskich nie umie oceniæ 14% badanych, na
temat dzia³añ Eriki Steinbach zdania nie ma znacznie wiêcej, bo 26% respondentów.

1

Rozdzia³ ten du¿o zawdziêcza rozmowom z Jaros³awem Æwiekiem-Karpowiczem, któremu autor dziêkuje za pomoc w zebraniu danych i ich interpretacji.
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Rysunek 12. Ocena rozmów niemiecko-rosyjskich na temat gazoci¹gu ba³tyckiego
Jak Pan(i) s¹dzi, jak z punktu widzenia Polski nale¿y oceniæ rozmowy i umowy Niemiec z Rosj¹
na temat gazoci¹gu ba³tyckiego prowadzone bez udzia³u Polski?
4%
14%
3%

79%
pozytywnie
nie maj¹ specjalnego znaczenia dla Polski
trudno powiedzieæ
negatywnie

´
Zród³o:
Dane ISP.

Tak zdecydowane oceny Polaków i znaczny poziom emocji towarzysz¹cy relacjom
prasowym i reakcjom politycznym, dotycz¹cym niemieckiej polityki wobec Rosji
i rozmów o wspólnych projektach energetycznych, ka¿e postawiæ pytanie o polsk¹
percepcjê sojuszników i wrogów Polski, analizuj¹c tu postawy nie tylko wobec Niemiec, ale równie¿ wobec Rosji. W kontekœcie gazoci¹gu ba³tyckiego polskie gazety
expressis verbis stawia³y pytanie o sojuszników Polski, którzy pomogliby jej w zapewnieniu bezpieczeñstwa (energetycznego). Formu³owanie tego typu pytañ na ³amach
codziennych gazet raz jeszcze dobitnie zademonstrowa³o, ¿e pytanie o sojuszników
Polski i kraje jej zagra¿aj¹ce nie jest ani pytaniem abstrakcyjnym, ani te¿ czysto politologicznym, adresowanym tylko do polityków i ekspertów. Traktowaæ je mo¿na jako
jeden ze wskaŸników postaw Polaków wobec innych narodów i krajów. Mimo krytyki postaw Niemiec w kontekœcie projektu gazoci¹gu widzimy, ¿e znajduj¹ siê one
w grupie pañstw zaliczanych przez Polaków do prawdziwych sojuszników Polski
(17%), droga zaœ do takiej pozycji Niemiec w oczach polskiego spo³eczeñstwa wiod³a
od zdecydowanej nieufnoœci pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych (zob. tabela 12).
Ponad 30% Polaków, pytana o „prawdziwego sojusznika Polski”, nie wymienia
¿adnego pañstwa, uwa¿aj¹c, ¿e albo Polska nie ma takich sojuszników wcale (15%)
lub te¿ nie potrafi¹c ich nazwaæ (16%). Kategorie te nale¿y traktowaæ raczej ³¹cznie
jako razem opisuj¹ce grupê badanych niewidz¹cych ¿adnych sojuszników. Wskazuje
na to m.in. fakt, ¿e wœród respondentów z wy¿szym wykszta³ceniem a¿ 31% wyra¿a
opiniê, ¿e „Polska nie ma prawdziwych sojuszników”. Grupê najwa¿niejszych sojuszników przywo³ywanych spontanicznie przez badanych w odpowiedzi na to otwarte
pytanie tworz¹: Stany Zjednoczone (33%), Wielka Brytania i Czechy (po 18%), Niemcy (17%) oraz Francja (12%). Niemcy zosta³y ju¿ chyba zaakceptowane jako sojusznik po „czyœæcu” lat dziewiêædziesi¹tych i stopniowym zastêpowaniu wizerunku wroga z lat wojny i z propagandy PRL wizerunkiem adwokata Polski na drodze do Unii
Europejskiej. Na postrzeganie Niemiec wp³ywaj¹ zmienne spo³eczno-demograficzne,
przede wszystkim wykszta³cenie. Wœród osób z wykszta³ceniem wy¿szym o Niemczech – prawdziwym sojuszniku mówi 11%, wœród osób z wykszta³ceniem podstawowym – 20%. Ciekaw¹ ró¿nicê w strukturze myœlenia o sojusznikach ze wzglêdu na
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wykszta³cenie na przyk³adzie wskazañ na Niemcy i Wielk¹ Brytaniê (a wiêc pañstwa,
które w ca³ej próbie otrzyma³y podobn¹ liczbê wskazañ) ilustruje tabela 13.
Tabela 12. Postrzegani sojusznicy Polski
Po doœwiadczeniu lat minionych, które pañstwa zaliczy³(a)by Pan(i) do prawdziwych sojuszników Polski?
(w %)
Pañstwa

II 1990

V 1992

IX 2004

XI 2005

23

32

26

33

5

5

7

18

10

9

12

18

Niemcy

2

7

7

17

Francja

16

24

7

12

S³owacja (w 1990 i 1992 Czechos³owacja)

–

–

2

6

Wêgry

14

9

5

5

Rosja/ZSRR

18

4

2

4

Polska nie ma sojuszników

32

26

25

15

Trudno powiedzieæ

10

15

24

16

Stany Zjednoczone
Czechy (w 1990 i 1992 Czechos³owacja)
Wielka Brytania

´
Zród³o:
Dane z 1990, 1992, 2004 – CBOS, 2005 – ISP.
Uwaga: Pytanie otwarte. Pañstwa uporz¹dkowane s¹ w kolejnoœci od najczêœciej wymienianego w 2005 r.

Tabela 13. Poziom wykszta³cenia a postrzeganie Niemiec i Wielkiej Brytanii jako
sojusznika (w %)
Wykszta³cenie

Niemcy

Wielka Brytania

Podstawowe

20

11

Zasadnicze zawodowe

18

20

Œrednie

16

20

Wy¿sze

11

21

´
Zród³o:
Dane ISP.

Wœród osób z wykszta³ceniem wy¿szym Wielka Brytania jest identyfikowana jako
sojusznik przez dwukrotnie wy¿szy odsetek osób. Wœród osób z wykszta³ceniem podstawowym wystêpuje odwrotna sytuacja. Ró¿nice widaæ równie¿, jeœli chodzi o identyfikacjê polityczn¹. Wœród osób wskazuj¹cych jako sojuszników Stany Zjednoczone
i Wielk¹ Brytaniê relatywnie wiêcej jest osób deklaruj¹cych pogl¹dy prawicowe.
W wypadku Niemiec s¹ to osoby o pogl¹dach centrowych i lewicowych.
Czym t³umaczyæ zdecydowan¹ przewagê wskazañ na Stany Zjednoczone w pytaniu o sojuszników Polski? Jednym z wielu czynników t³umacz¹cych tak¹ postawê Polaków mog¹ byæ ugruntowane w prawie po³owie spo³eczeñstwa obawy przed Rosj¹.
W³aœnie Rosja uznawana jest w Polsce za kraj, którego przede wszystkim nale¿y siê
obawiaæ (zob. tabela 13). Uwa¿a tak 67% Polaków i obawy te nie tylko siê nie zmniejszaj¹ wraz z konsolidacj¹ pañstwa polskiego po 1989 r., ale wrêcz zwiêkszaj¹. Prawie
po³owa Polaków s¹dzi te¿, ¿e Rosja nie zrezygnuje z odzyskania swych wp³ywów
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w Europie Œrodkowo-Wschodniej2. Nasuwa siê wobec tego interpretacja, ¿e jako
przeciwwagê dla rosyjskich d¹¿eñ Polacy widz¹ przede wszystkim nastêpców pamiêtanego w Polsce ze stanowczej polityki wobec Zwi¹zku Radzieckiego Ronalda
Reagana, nie zaœ przywódców pañstw Europy Zachodniej. Tym bardziej ¿e w polskiej debacie publicznej polityka, jak¹ prowadz¹ wobec Rosji takie pañstwa, jak
Niemcy (ale równie¿ Francja, czy W³ochy), napotyka zdecydowan¹ krytykê. Projekt gazoci¹gu ba³tyckiego nie by³ tu w ¿adnym razie wyj¹tkiem3.
Tabela 14. Pañstwa – Ÿród³a obaw Polaków
Których pañstw Polska powinna siê najbardziej obawiaæ? (w %)
Pañstwa
II 1990
V 1992
IX 2004

Rosja/ZSRR
Niemcy
Bia³oruœ
Irak, „kraje arabskie”, „kraje muzu³mañskie, islamskie”, „kraje, gdzie szerzy siê
terroryzm”
Ukraina
Stany Zjednoczone
Polska nie ma wrogów
Trudno powiedzieæ

XI 2005

25
88
–
0

45
58
3
1

44
35
5
18

67
21
12
8

3
2
3
3

30
2
5
8

5
5
6
12

7
5
5
10

´
Zród³o:
Dane z 1990, 1992, 2004 – CBOS, 2005 – ISP.
Uwaga: Pytanie otwarte. Kolejnoœæ wg wielkoœci malej¹cych w 2005 r.

Mimo ¿e Niemcy nie s¹ postrzegane jako g³ówna przeciwwaga dla Rosji, zauwa¿amy znaczny spadek obaw zwi¹zanych z Niemcami po 1989 r. W ci¹gu kilkunastu lat
odsetek osób myœl¹cych o Niemczech jako pañstwie, którego nale¿a³oby siê obawiaæ,
spad³ z prawie 90% do nieco ponad 20%. Pokazuje to dobitnie prze³om, jaki siê dokona³ po obaleniu komunizmu i dokonuje siê nadal wraz z wejœciem Polski do UE. Jeszcze w 2004 r. Niemcy wspomnia³o w tym kontekœcie 35% badanych przez CBOS,
a wiêc 14 punktów procentowych wiêcej ni¿ w listopadzie 2005 r. Zupe³nie inny kierunek zmian widzimy w wypadku Rosji (zob. rysunek 13)
Wzrost obaw wi¹zanych z Rosj¹ nale¿y interpretowaæ chyba w nastêpuj¹cy sposób. Na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych ubieg³ego wieku mieliœmy do czynienia
z „odczarowaniem” socjalistycznej propagandy, mówi¹cej o internacjonalistycznej
przyjaŸni w bloku demokracji ludowej. Poziom obaw w latach dziewiêædziesi¹tych
i na pocz¹tku XXI wieku ukszta³towa³ siê wokó³ 45%. Odpowiada³ realiom relatywnie s³abej „jelcynowskiej” Rosji. Obserwowany w omawianym ostatnim badaniu
wzrost to wynik obaw zwi¹zanych z umacnianiem siê Rosji, „mocn¹” retoryk¹ prezydenta Putina, reformami pañstwa i próbami odzyskania utraconych stref wp³ywów na
obszarze by³ego Zwi¹zku Sowieckiego. W najwiêkszym skrócie: 67% Polaków de2

CBOS (35/2004): Dok¹d zmierza Rosja, Komunikat CBOS, luty 2004, <www.cbos.com.pl>.
Oprócz niemiecko-rosyjskiego projektu gazoci¹gu pó³nocnego zob. m.in. komentarze po spotkaniu prezydenta Putina z prezydentem Chirakiem i kanclerzem Schröderem w Soczi w sierpniu 2004 r. Rosyjska gra o
Europê w Soczi i Rosyjska farsa, „Gazeta Wyborcza”, 31 VIII 2004.
3
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klaruj¹cych obawy w zwi¹zku z Rosj¹ to komentarz do polityki Rosji wobec wydarzeñ na Ukrainie, do zakrêcenia kurka z gazem Bia³orusi, co da³o siê tak¿e odczuæ
w Polsce, i do projektu ba³tyckiego. Widzimy jednak wyraŸnie, ¿e obawy Polaków
dotycz¹ce „zbli¿enia miêdzy Rosj¹ a Niemcami” (61% badanych ocenia takie zbli¿enie jako zagro¿enie dla Polski) zwi¹zane s¹ w decyduj¹cym stopniu z percepcj¹ Rosji,
nie zaœ Niemiec. Za negatywn¹ ocen¹ kryj¹ siê obawy zwi¹zane raczej z Rosj¹ ni¿
z Niemcami. Zagro¿eñ ze strony Niemiec obawia siê nieca³e 30% Polaków, ze strony
Rosji ponad dwa razy wiêcej. Strukturê postrzeganych zagro¿eñ ze strony obu krajów
pokazuje tabela 15.
Rysunek 13. Rosja i Niemcy jako Ÿród³o obaw po roku 1989 (w %)
100
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67
58

60

44
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35
20
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21
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Niemcy
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Rosja/ZSRR

´
Zród³o:
Dane z 1990, 1992, 2004 – CBOS, 2005 – ISP.

Tabela 15. Obszary zagro¿eñ uto¿samianych z Niemcami i Rosj¹ (w %)
Czy obawia siê Pan(i), ¿e Rosja/Niemcy
w przysz³oœci mo¿e stanowiæ dla Polski
zagro¿enie

Militarne

Gospodarcze

Polityczne

Rosja

Niemcy

Rosja

Niemcy

Rosja

Niemcy

Tak

67

29

62

49

63

33

Nie

24

60

29

39

23

50

9

11

9

11

14

16

Trudno powiedzieæ
´
Zród³o:
Dane ISP.

Widaæ, ¿e obawy zwi¹zane z Niemcami s¹ niewspó³mierne z tymi wi¹zanymi
z Rosj¹. Jest jednak pewna czêœæ spo³eczeñstwa polskiego, która obawia siê zarówno
Rosji, jak i Niemiec. Jednoczeœnie wschodniego i zachodniego s¹siada obawia siê
oko³o 15% Polaków. Mo¿na powiedzieæ skrótowo, ¿e w³aœnie w podœwiadomoœci je-
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dynie (a¿?) 15% Polaków istnieje jakieœ zagro¿enie „nowym Rapallo” (zob. tabela 16).
Tabela 16. Elektoraty partii politycznych a obawy wobec Niemiec i Rosji (w %)
Partie

Nie ma obaw
ani wobec
Niemiec,
ani wobec Rosji

Ma obawy
wobec Niemiec
(i nie ma wobec
Rosji)

Ma obawy
wobec Rosji
(i nie ma wobec
Niemiec)

Ma obawy
zarówno wobec
Niemiec,
jak i wobec Rosji

Ogó³em
PiS
PO
SLD+SdPl
Samoobrona

27
21
25
34
28

5
6
–
–
11

52
50
58
53
50

15
23
17
13
11

´
Zród³o:
ISP.
Uwaga: Elektoraty partii na podstawie deklaracji g³osowania w wyborach parlamentarnych 2005 r.

Najwiêkszy odsetek osób obawiaj¹cych siê jednoczeœnie Niemiec i Rosji jest
wœród wyborców PiS (równie¿ w liczbach bezwzglêdnych, jako ¿e PiS otrzyma³o najwiêcej g³osów w wyborach). Takie obawy skierowane w dwie strony wystêpuj¹
w wiêkszym stopniu równie¿ wœród najstarszych Polaków, powy¿ej 65 lat – w tej grupie wiekowej obawy wobec obu krajów ¿ywi 25% Polaków. Wœród wyborców Samoobrony relatywnie wysoki jest odsetek osób, które obawiaj¹ siê Niemiec, nie czuj¹ zaœ
obaw przed Rosj¹. Takich osób w praktyce nie ma natomiast, b¹dŸ jest bardzo niewiele, w elektoratach Platformy oraz partii postkomunistycznych.

Wspó³praca z Niemcami
Angela Merkel, przyje¿d¿aj¹c do Warszawy nied³ugo po ukonstytuowaniu siê rz¹du
w Berlinie, chcia³a przede wszystkim zasygnalizowaæ chêæ dialogu i zmiany klimatu
w stosunkach polsko-niemieckich. By³a to wizyta „zapoznawcza” i jako taka spe³ni³a
swoje cele. Podobny charakter mia³a równie¿ wizyta prezydenta Kaczyñskiego w Berlinie. Jej celem by³o przezwyciê¿enie nieufnoœci drugiej strony. Na jakoœciowy
prze³om w stosunkach dwustronnych przyjdzie jeszcze poczekaæ, ca³y czas istniej¹
bowiem istotne ró¿nice pomiêdzy Polsk¹ i Niemcami (m.in. w kluczowych kwestiach
integracji europejskiej), a elity obu krajów nie znalaz³y dot¹d równie d³ugofalowego
i przemawiaj¹cego do obu stron celu stosunków polsko-niemieckich, jakim by³o rozszerzenie Unii Europejskiej i wejœcie Polski do UE i NATO. Jednak mimo ostro¿noœci
w oczekiwaniach dotycz¹cych zmian, jakich nowy rz¹d Angeli Merkel dokona w kluczowych z punktu widzenia Polski obszarach (takich m.in. jak polityka wschodnia,
stosunki transatlantyckie i bezpieczeñstwo energetyczne), wyraŸne zaakcentowanie
przez kanclerz Niemiec woli dialogu jest cennym pocz¹tkiem. Podobnie jak satysfakcja Lecha Kaczyñskiego po przyjeŸdzie z Berlina i s³owa o dobrej atmosferze rozmów.
Oczywiœcie, sama dobra atmosfera rozmów czy uspokojenie obaw nie powoduj¹,
¿e ró¿nice polsko-niemieckie przesta³y istnieæ lub ¿e nagle – Deus ex machina – po-
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wsta³a lista wa¿nych d³ugofalowych wspólnych projektów polsko-niemieckich, nadaj¹cych stosunkom dwustronnym nowy, wy¿szy status. Ten etap jest jeszcze przed
nami. Jeœli w ogóle do niego dojdzie. Jednak w po³¹czeniu z solidnym fundamentem
wspó³pracy spo³eczno-gospodarczej, a wiêc znacz¹c¹ wymian¹ gospodarcz¹, ¿ywymi
kontaktami w regionach przygranicznych i wspó³prac¹ organizacji pozarz¹dowych
i instytucji naukowych, ten dialog polityków na wysokim szczeblu mo¿e sprzyjaæ
usuwaniu ró¿nic i zainicjowaniu prac nad ewentualnymi przysz³ymi flagowymi projektami dwustronnymi i europejskimi Polski oraz Niemiec.
Podjêciu takich prac sprzyja równie¿ zaskakuj¹co pozytywne i otwarte spojrzenie
polskiego spo³eczeñstwa w kierunku zachodniego s¹siada. Polacy, jak pokazaliœmy
w niniejszym raporcie, w ogromnej wiêkszoœci chc¹ wspó³pracowaæ z Niemcami i s¹
gotowi do kompromisów. Polskiemu spo³eczeñstwu nie udzieli³a siê te¿ mocno krytyczna wizja obecnych stosunków polsko-niemieckich dominuj¹ca w polskiej debacie
publicznej. Ogromna wiêkszoœæ, 4/5 badanych, pozytywnie oceni³a stan stosunków
polsko-niemieckich. Spo³eczeñstwo polskie z optymizmem patrzy te¿ na perspektywy wzajemnych relacji z s¹siadem zza Odry po wyborach w Polsce i w Niemczech.
Polacy sk³onni s¹ s¹dziæ, ¿e rz¹dy Angeli Merkel i Kazimierza Marcinkiewicza przyczyni¹ siê raczej do poprawy stosunków polsko-niemieckich.
Polacy przekonani s¹ o wadze wspó³pracy z s¹siadem zza Odry. Niemcy postrzegane s¹ jako jeden z najwa¿niejszych partnerów Polski. W ka¿dym z trzech najwa¿niejszych wymiarów: politycznym, gospodarczym i militarnym znajduj¹ siê one w pierwszej trójce wskazanych przez respondentów pañstw (tabela 17).
Tabela 17. Najwa¿niejsi partnerzy miêdzynarodowi Polski
Z którymi pañstwami z tej listy Polska powinna, Pana(i) zdaniem, najœciœlej wspó³pracowaæ
gospodarczo
politycznie
wojskowo/militarnie

Czechy
Francja
Japonia
Litwa
Niemcy
Rosja
S³owacja
Stany Zjednoczone
Wielka Brytania (Anglia)
Ukraina
Trudno powiedzieæ

13
10
9
4
37
34
3
32
23
14
8

8
13
2
3
32
18
4
44
29
8
15

3
8
2
1
21
11
2
64
34
3
16

´
Zród³o:
Dane ISP.
Uwaga: Respondenci wybierali nie wiêcej ni¿ dwa pañstwa z listy.

Szczególnie podkreœlana jest waga wspó³pracy gospodarczej, gdzie Niemcy s¹ wymieniani jako najwa¿niejszy partner. Nie dziwi to, albowiem wymiana handlowa i inwestycyjna miêdzy Polsk¹ a Niemcami jest rzeczywiœcie wysoka. Równoczeœnie Polacy wskazuj¹ równie¿ wspó³pracê polityczn¹, wymieniaj¹c Niemcy na drugim miejscu zaraz za Stanami Zjednoczonymi, a przed Wielk¹ Brytani¹. Jedynie w obszarze
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wspó³pracy militarnej panuje przekonanie, potwierdzone wczeœniej ju¿ w wielu innych badaniach, ¿e Polska powinna koncentrowaæ siê na wspó³pracy ze Stanami Zjednoczonymi. Niemcy jednak nadal uzyskuj¹ doœæ znaczn¹ liczbê wskazañ i lokuj¹ siê
na trzecim miejscu.
Wyniki badania pokazuj¹, ¿e polskie spo³eczeñstwo chce dobrych stosunków
z Niemcami, choæ jednoczeœnie niepokoi je wspó³praca niemiecko-rosyjska prowadzona ponad g³owami Polaków, bez uwzglêdnienia polskich interesów i obaw. Tu
obawy spo³eczne s¹ zbie¿ne z obawami polskich polityków.
***

Badanie opinii publicznej, le¿¹ce u podstaw niniejszego tekstu, zosta³o zrealizowane
w ramach projektu Instytutu Spraw Publicznych „Wzajemny wizerunek Polaków
i Niemców po wejœciu Polski do UE”. Przeprowadzone zosta³o w terenie przez Centrum Badania Opinii Spo³ecznej (CBOS) w listopadzie 2005 r. na reprezentatywnej
ogólnopolskiej losowej próbie 1005 doros³ych Polaków. Badanie wizerunku Niemców w Polsce z listopada 2000 r., do którego wyników czêsto siê w tym miejscu
odwo³ywano, przeprowadzi³a Sopocka Pracownia Badañ Spo³ecznych (PBS) na
reprezentatywnej próbie 1023 doros³ych mieszkañców Polski.
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