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Szanowni Państwo, 
przekazujemy w Państwa ręce monografię poświęconą problematyce wielo-

kulturowości i obcości z różnych perspektyw – śląskiej, polskiej, niemieckiej oraz 
europejskiej. 

Inspiracją do tej publikacji było dwudzieste drugie Seminarium Śląskie, które 
odbyło się w październiku 2017 roku, a którego tematem przewodnim była wielo-
kulturowość Europy i związany z nią temat swoich i obcych. 

Seminarium Śląskie to jedna z najważniejszych inicjatyw poświęconych tema-
tyce śląskiej i niemiecko-polskiej na Górnym Śląsku, umożliwiająca spotkanie się 
i dyskusję naukowców z Polski i z zagranicy, przedstawicieli mniejszości niemieckiej 
oraz polskiej większości z regionu. 

Europa to zlepek ludzi o różnych kulturach, tradycjach i religiach. Wielokultu-
rowość poszczególnych państw i regionów stanowi jej nieodzowny element i jest 
częścią jej dziedzictwa kulturowego. 

Ze względu na falę migracji ludności Bliskiego Wschodu na teren Starego 
Kontynentu w ostatnich latach, wielokulturowość nabiera w Europie nowego, szcze-
gólnego znaczenia. Poszczególne narody europejskie stają przed pytaniem, kto 
jest obcy, a kto swój i dlaczego obcość tak często łączona jest ze strachem i nie-
pewnością. To, czego Europa w obecnych czasach musi nauczyć się na nowo, to 
sposób integrowania obcości i czerpania z niej w ramach społeczeństw i zbiorowości 
wielokulturowych. Tak aby obcość w przyszłości mogła stać się swojska i stano-
wiła różnorodność, ubogacenie i element wyróżniający społeczeństwa europejskie.

Zachęcamy do spojrzenia na temat obcości pod różnymi aspektami, zapra-
szając do lektury niniejszej monografii.

Bernard Gaida
przewodniczący Związku 

Niemieckich Stowarzyszeń  
Społeczno-Kulturalnych  

w Polsce

Ks. dr Piotr Tarlinski 
duszpasterz mniejszości 
narodowych i etnicznych 

diecezji opolskiej

Lucjan Dzumla
dyrektor generalny  
Domu Współpracy  
Polsko-Niemieckiej

OD WYDAWCY
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Wprowadzenie

Przyjęcie przeze mnie roli redaktora naukowego publikacji prezentującej tema-
tykę XXII już Seminarium Śląskiego okazało się sprawą nieco karkołomną. Wynikło 
to z konieczności wejścia w rolę selekcjonera kilkudziesięciu referatów i przynajmniej 
podobnej liczby innych wypowiedzi. Warto też wspomnieć, że podobna selekcja 
musiała już nastąpić wcześniej, w czasie wyboru zgłoszonych referatów – było 
ich bowiem ponaddwukrotnie więcej. Wybór referentów na seminarium był jednak 
łatwiejszy – podstawą była nie potencjalna jakość referatów, lecz proponowana 
przez zgłaszających tematyka, która miała się mieścić w wybranych sesjach tema-
tycznych. W przypadku tworzenia zarysu niniejszej publikacji intencja była raczej 
przeciwna – ma ona podobnie jak poprzednia wskazać na interdyscyplinarność 
i szerokość podejścia do dyskutowanej na seminarium tematyki. Kierując się tym 
celem, zaproponowano przygotowanie dziesięciu cząstek tego opracowania kilku-
nastu Autorom, reprezentującym różne dziedziny i dyscypliny nauki. Znaleźli się 
wśród nich: filozof, pedagog, historyk, socjolog, geograf, ekonomista-przyrodnik, 
kapłan-teolog, polonista-dziennikarz, politolog i czynny polityk. Ze względu na 
różne reprezentowane przez autorów dyscypliny, profesje i towarzyszące im różne 
sposoby analizy oraz prezentacji nie narzucano formy wypowiedzi. W rezultacie 
obok formuły typowych esejów i wywodów naukowych lub/i prezentacji wyników 
badań znajdziemy też utrzymany w konwencji referatu tekst wieloletniego polityka 
Hartmuta Koschyka zawierający refleksję z działań i elementy postulatywne oraz – 
mający formę rozmowy z Krzysztofem Ogioldą – głos arcybiskupa Alfonsa Nossola. 

Zasadniczą część pracy rozpoczyna rozdział autorstwa Dariusza Aleksandro-
wicza poświęcony kategoriom identyfikacji narodowej i regionalnej, będącej często 
podstawą do określania obcego i obcości. Zwraca on uwagę na to, że w warunkach 
polskich: pozaborowych, później naznaczonych centralistyczną polityką czasów 
PRL-u, oraz powojennymi przesunięciami granic i olbrzymimi transferami ludno-
ści pojęcie identyfikacji regionalnej – dominującej nad narodową na znacznych 
obszarach Europy – stało się dla istotnej części polskiego społeczeństwa nieoczy-
wiste. O ile dla np. powojennego mieszkańca Wrocławia pojęcie dużej ojczyzny 
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(Vaterlandu) – czyli Polski – było jasne, to nie posiadał on wykrystalizowanej 
małej ojczyzny – Heimatu, bo takowa nie mogła wytworzyć się jedynie w oparciu 
o świeżą (i bezpośrednio po wojnie postrzeganą jako niepewna) przynależność do 
określonego obszaru. Prawdopodobnie stąd też bierze się słaba obecnie w Polsce 
akceptacja dla pojmowania obu ojczyzn: małej i dużej przez silnie zakorzenione 
regionalnie grupy etniczne/regionalne. Chodzi zarówno o grupy w pewnym sensie 
„poniemieckie”, jak Ślązacy, Kaszubi, ale i takie jak górale, mieszkańcy Podlasia 
czy np. Wielkopolanie. W przypadku zakorzenionych grup regionalnych, zwłaszcza 
odmiennych etnicznie, kulturowo czy religijnie, identyfikacja regionalna jest relatyw-
nie silna i bardziej emocjonalna, zaś przynależność do dużej ojczyzny – rozumianej 
jako państwo – ma bardziej administracyjno-formalny charakter. Dariusz Aleksan-
drowicz zwraca również uwagę na bardzo istotną cechę identyfikacji narodowej. 
Mianowicie, jeśli jednolita identyfikacja narodowa dominuje w skali państwa – jak 
to ma obecnie miejsce w Polsce – to konsekwencją tego jest postrzeganie oto-
czenia, obcych i historii z perspektywy interesu narodowego i niezależności. Zaś 
taki punkt widzenia, zwłaszcza umacniany przez będące w dyspozycji państwa 
środki masowego przekazu, stanowić może (i – jak przekonują kolejne rozdziały 
– w Polsce stanowi) znacznie lepszą pożywkę dla rozwoju ksenofobii i nienawiści 
do obcych/innych, niż mogłoby to mieć miejsce przy identyfikacji regionalnej.

Pozornie „miękkim” uzupełnieniem kwestii kategoryzacyjnych poruszanych 
przez Aleksandrowicza jest kolejny rozdział – autorstwa Anny Jabłońskiej – poświę-
cony wizerunkowi obcego w baśniach i legendach polskich. Wydaje się on dobrym 
uzupełnieniem wprowadzenia do dyskusji o problemie obcości w naszych warunkach 
ze względu na to, że – jak pisze Autorka – baśnie i legendy charakteryzują grupę 
społeczną, zajęcia ludzi i ich system wartości. Są wynikiem i świadectwem kultury, 
a w ostatecznym rozrachunku konstruują także wyobrażenie o świecie, określają 
horyzonty, tożsamość w opozycji lub w stosunku do obcych i innych. Wizerunek 
obcych funkcjonujący w danym społeczeństwie, przechowywany w jego pamięci 
i wyobraźni bardzo dużo mówi o tym, kim są ludzie tworzący tę zbiorowość. Od-
działuje także na relacje wewnątrz grupy i jej stosunki ze światem zewnętrznym. 

Kolejne dwa rozdziały dotyczą już zagadnień nie tylko współczesnych, ale 
i bieżących. W rozdziale trzecim Ewa Bogalska-Martin i Anna Wachowiak poddały 
analizie lęki przed obcymi, analizując prasę francuską również w kontekście sytuacji 
w Polsce. Badaczki te zwracają uwagę na interesujący przypadek Polski. Masowy 
strach przed muzułmańskimi uchodźcami i imigrantami jest zastanawiający „w kra-
ju, do którego uchodźcy w ogóle nie dotarli, gdzie prawie nie ma muzułmanów 
i gdzie nie było (odpukać) żadnego zamachu terrorystycznego” i świadczy „przede 
wszystkim o sile i skuteczności propagandy antyimigranckiej, uprawianej i promo-
wanej przez władze”. Obok analizy prezentacji procesu uchodźstwa i związanych 
z tym problemów politycznych i praktycznych autorki zwracają jednakże uwagę na 
istotne różnice w polskim i francuskim podejściu do zjawiska napływu ludności 
z Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. Społeczeństwo francuskie, na co dzień 
obcujące z uchodźcami, postrzega ich bardziej jako problem niż zagrożenie. Ma to 
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miejsce nawet w sytuacji zamachów – jak choćby tuż przed wyborami we Francji, 
kiedy to zamach wywołał oburzenie, potępienie i współczucie dla ofiar, ale nie 
panikę. W Polsce z kolei pada się ofiarą „strachu bez twarzy”, przy czym – co 
charakterystyczne – rozmiary „lęku przed Arabami” są szczególnie duże na wsi, 
dokąd nie docierają żadni imigranci, ale – jak zwracają uwagę Autorki – dociera 
tam TVP. W analizie sytuacji we Francji Bogalska-Martin i Wachowiak zwracają 
uwagę na nowe zjawisko, polegające nie na radykalizacji islamu, lecz na islami-
zacji radykalizmu, kiedyś charakterystycznego we Francji dla partii komunistycznej 
oraz Kościoła katolickiego. Najistotniejsza dla zrozumienia problemu uchodźstwa 
różnica pomiędzy Polską a Francją polega też na płytkości przekazu i dyskursu 
w Polsce. Dyskurs ten jest bardzo ubogi, opiera się na konstatacjach: wierzą, nie 
wierzą, jesteśmy za, jesteśmy przeciw. Rodzimi tzw. eksperci tej tematyki mało 
znają realia w krajach arabskich, a ich „widok na Orient i Okcydent” jest bardzo 
powierzchowny. Można dodać, że koresponduje z tym porażający brak wiedzy na 
temat kwestii migracji i uchodźstwa cechujący czołowych polskich polityków, któ-
remu dała wyraz chociażby premier Beata Szydło, mówiąc o „milionie uchodźców 
z Ukrainy, którym nikt nie chciał pomóc”.

Interesujące zjawisko ewolucji, a jednocześnie kreacji problemu uchodźców/
imigrantów w polskiej polityce i środkach masowego przekazu porusza kolejny 
rozdział, którego autorami są Agnieszka Legut i Konrad Pędziwiatr. W rozdziale 
tym poddano analizie strategie dyskursywne, jakie wobec zjawiska uchodźstwa 
wykreowały dwie główne polskie partie polityczne, tj. Prawo i Sprawiedliwość 
(czy raczej Zjednoczona Prawica) oraz Platforma Obywatelska. Autorzy rozdziału 
wskazują, że „pomimo znaczących różnic programowych dzielących obie partie, 
ich narracje – choć bynajmniej nie tożsame (zdecydowanie negatywna PiS oraz 
raczej negatywna, choć chwiejna – PO) i wyrażane odmiennym językiem – są 
zbieżne w konsekwentnym przedstawianiu uchodźcy jako zagrożenia dla kraju 
i społeczeństwa przyjmującego. Dowodzą też, że ten spójny przekaz płynący od 
polskich elit politycznych, posiadających uprzywilejowany dostęp do środków ma-
sowego przekazu, nie pozostał bez wpływu na znaczny wzrost odsetka Polaków 
niechętnych uchodźcom. Legut i Pędziwiatr wskazują tym samym, że tworzenie 
lęku przed „obcymi” było i nadal pozostaje ważnym narzędziem mobilizującym 
kapitał polityczny. Wprawdzie nie polega to już na kiedyś możliwych postawach 
otwarcie rasistowskich, ale ma formę pośrednią i zniuansowaną. Zdecydowane 
odrzucenie uchodźców uzasadniane jest rzekomo nieprzezwyciężalnymi barierami 
uniemożliwiającymi Polakom wspólną z nimi koegzystencję. Rezultatem tej nar-
racji jest silny od 2015 roku wzrost liczby Polaków niechętnych przyjmowaniu 
uchodźców, podczas gdy od 2004 do maja 2015 roku trzy czwarte społeczeństwa 
polskiego było przychylne udzielaniu schronienia osobom poszukującym ochrony 
międzynarodowej.

Kolejne rozdziały poświęcone są problemowi i ocenie obcości/inności we-
wnętrznej dotyczącej ludności „poniemieckiej” pozostałej na obszarze Polski po 
zmianach granic Polski w 1945 roku.
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Pierwszy z tych rozdziałów, autorstwa Krzysztofa Gładkowskiego, poświęcono 
postawom osób pochodzenia niemieckiego, które po wojnie pozostały na Śląsku, 
Pomorzu i Mazurach i niejako – poprzez napływ ludności polskiej oraz – zwłasz-
cza – nowej ideologii stały się obcymi w miejscu swojego zamieszkania. Pierwsza 
część rozdziału porusza ważny problem etnocentryzmu w postrzeganiu, ocenie, ale 
i polityce. Etnocentryzm prowadzi do stawiania własnej grupy (etnicznej) w centrum 
wszystkiego, a inne grupy ocenia z jej punktu widzenia. Gładkowski zwraca uwa-
gę, że postawy i polityka wyrażająca etnocentryzm pełnią wprawdzie integrującą 
funkcję w grupie oraz wzmacniają identyfikację z nią jednostki, ale z drugiej strony 
budzą one też nieufność wobec wszystkiego, co inne, dzieląc ludzi na „swoich” 
i „obcych”. Postawy etnocentryczne nie sprzyjają wymianie idei i wartości między 
grupami etnicznymi, mogą być podłożem konfliktów, zaś ich następstwem są 
negatywne stereotypy i uprzedzenia etniczne, a także niezrozumienie i nietoleran-
cja wobec innych, które mogą przekształcać się w akty dyskryminacji i wrogości. 
Etnocentryzm jest też stosunkowo łatwym środkiem w walce o władzę lub głosy 
wyborców. 

W rozdziale tym przytoczono również fragmenty badań dotyczące postaw 
badanych osób – autochtonów z ziem zachodnich i północnych wobec nowej rze-
czywistości, wyrażającej się – z racji gwałtowności i głębokości zmian – szokiem 
kulturowym. Przytaczane wypowiedzi poszczególnych respondentów wskazują 
na zaistniałe problemy adaptacji w nowej rzeczywistości, ale także odmienne 
sposoby postrzegania kwestii, wydawałoby się, niezróżnicowanych, m.in. innej 
wrażliwości Niemców (a tym samym również ludności „poniemieckiej”: Śląza-
ków, Mazurów, Kaszubów) na obecność elementów narodowych (politycznych) 
w języku religijnym.

Z tematyką, w której osadzony jest rozdział Krzysztofa Gładkowskiego, czę-
ściowo wiąże się także kolejny – którego autorem jest Piotr Madajczyk – poświę-
cony roli i wykorzystywaniu pamięci o przymusowych migracjach Niemców po II 
wojnie światowej jako narzędzia tworzenia wspólnoty. Madajczyk zwraca uwagę, 
że w przypadku Polski pamięć zbiorowa ludności „poniemieckiej” (określenie red.) 
ukształtowała się w dużej mierze poprzez doświadczenia pierwszych lat powojennych, 
które były tak traumatyczne, że trwale zdeterminowały kształt tej pamięci. W rezul-
tacie ludność ta z różnych powodów nie identyfikowała się z państwem i narodem 
polskim. Niemniej jednak odnoszenie się do pamięci nie jest jednolite i wyróżnić 
w nim można trzy płaszczyzny odwoływania się do niej: indywidualną, zbiorową – 
niekonfrontacyjną, charakterystyczną dla środowisk mniejszości niemieckiej, oraz 
zbiorową – konfrontacyjną, w dużej mierze obecną w działaniach Ruchu Autonomii 
Śląska. To zróżnicowanie stanowi też jedno z zupełnie nieprzewidzianych przez 
władze polskie kuriozów historii. Otóż doszło do tego, że po kilkudziesięciu latach 
odniemczania Śląska niedeklarujący niemieckości wschodniogórnośląscy Ślązacy 
odżegnują się od narodowości polskiej i stają się z perspektywy wyzwań Polski 
poważniejszym „problemem” niż topniejąca demograficznie mniejszość niemiecka, 
usytuowana formalnoprawnie, pożyteczna w wymiarze gospodarczo-społecznym 
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i dodająca niegroźnego strategicznie kolorytu wielokulturowości w najmniejszym 
z polskich regionów1. 

W rozdziale Madajczyka interesujący jest również fragment dotyczący drugiej 
strony traumatycznych przeżyć mieszkańców zajętego przez Polskę i ZSRR nie-
mieckiego wschodu – problemu przyjęcia uciekinierów, osób wypędzonych i wy-
siedlonych – w Niemczech. Osoby te „nie zostały potraktowane jako szczególnie 
ciężko przez wojnę doświadczeni rodacy, którym należy w miarę możności pomóc. 
Byli balastem, ciężarem, siłą roboczą do wykorzystania, aby zastąpić robotników 
przymusowych z czasu wojny”. Nietrudno doszukać się tu analogii zarówno do 
traktowania współczesnych uchodźców (jako jedynie ewentualnego wypełniacza luk 
na rynku pracy), jak i nieentuzjastycznego stosunku Polski do kwestii przyjęcia 
osób polskiego pochodzenia pozostałych w krajach byłego ZSRR. 

Również kolejny rozdział skupia się na problemie obcości, a w zasadzie inności 
ludności poniemieckiej, choć skupia się wyłącznie na analizie zdarzeń współczesnych. 
Jego autorzy podjęli próbę przeprowadzenia pionierskich badań dotyczących wpły-
wu mniejszościowej grupy ludnościowej – poniemieckich Ślązaków z województwa 
opolskiego – na regionalny rozwój społeczno-gospodarczy. Prezentowany fragment 
badań ilościowych, dotyczący oceny mniejszości niemieckiej przez przedstawicieli 
samorządów terytorialnych w województwie wskazuje, że rola tej grupy ludności 
i reprezentujących ją organizacji mniejszości niemieckiej jest oceniana pozytywnie 
i dostrzegane jest jej szczególne zaangażowanie w sferze rozwoju lokalnego i re-
gionalnego. Autorzy zwracają uwagę, jak ogromną rolę ekonomiczno-społeczną 
i w zakresie zmian rozwojowych odegrała ludność niemieckiego pochodzenia. Do-
tyczy to zwłaszcza trudnego okresu lat 1989–2004, kiedy to dzięki jej swobodnej 
(ze względu na podwójne obywatelstwo) i masowej migracji zarobkowej doszło do 
bezprecedensowych transferów zarobków do regionu, co w rezultacie wywindowało 
Opolszczyznę na pierwsze miejsce pod względem poziomu życia i poważnie odciążyło 
i zarazem pobudziło regionalny rynek pracy.

Następny rozdział, którego autorem jest Jens Baumann, nosi tytuł Integracja 
przez aktywność. Jego autor koncentruje się na dwóch wiążących się z sobą kwe-
stiach: celowości ochrony grup mniejszościowych oraz wpływie tych grup oraz 
innych społeczności odmiennych od reszty społeczeństwa, np. przesiedleńców, 
na proces rozwoju społeczno-gospodarczego przy odpowiedniej ich aktywizacji. 
W rozdziale zawarte są argumenty przemawiające za potrzebą kompleksowe-
go zapewnienia praw mniejszości, do których Autor zaliczył zwłaszcza: unikanie 
konfliktów na tle etnicznym i religijnym, względy społeczne i pluralistyczne oraz 
przezwyciężenie i zadośćuczynienie wobec prześladowań i niesprawiedliwości histo-
rycznej. Dalej Jens Baumann przedstawia szereg przykładów grup i pojedynczych 
przesiedleńców oraz przybyszów do Niemiec, w których przypadku integracja 

1 Zob. R. Jończy, K. Łukaniszyn-Domaszewska, Wpływ ludności pochodzenia niemieckiego oraz orga-
nizacji mniejszości niemieckiej na regionalny rozwój społeczno-gospodarczy. Wybrane zagadnienia 
(ze szczególnym uwzględnieniem województwa opolskiego), Gliwice – Opole 2014; s. 124.
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się powiodła, a ważnym jej warunkiem była, obok ram formalnoprawnych, ich 
integracja i aktywizacja w sferze języka, pracy/przedsiębiorczości i kultury. Poda-
je również przykłady pojawiających się w tym zakresie problemów. Zwraca też 
uwagę, że oprócz wsparcia państwa i społeczeństwa konieczna jest dobra wola 
i zaangażowanie samych przybywających. 

 Część tego rozdziału poświęcona jest prezentacji i analizie przypadków wpły-
wu mniejszości na regionalny rozwój. Analizując przykład Serbołużyczan, Autor 
dowodzi, że wspieranie mniejszości znajduje odzwierciedlenie w rozwoju regio-
nalnym, ten zaś służy wspierającemu mniejszość państwu. Interesujące są też 
wnioski dotyczące zmian demograficznych. Jak wskazuje, na obszarze zajmowanym 
przez Serbołużyczan zanotowano znacznie mniejszy spadek liczby ludności niż na 
obszarze sąsiadującym. Potwierdza to obserwacje z ostatnich kilku lat dotyczące 
Opolszczyzny i zamieszkałych tu Ślązaków niemieckiego pochodzenia. Również 
oni – jako inna grupa o silnej identyfikacji regionalnej, po ustabilizowaniu ich 
sytuacji formalnoprawnej w Polsce i w Niemczech – są mniej skłonni opuszczać 
region pochodzenia (niż inni jego mieszkańcy)2, przy czym ta mniejsza skłonność 
do opuszczania regionu dotyczy zwłaszcza mniejszej mobilności wewątrz kraju. 

Szersze wnioski dotyczące doświadczeń związanych z grupami mniejszościo-
wymi, jak również szereg interesujących postulatów prezentuje w kolejnym rozdziale 
Hartmut Koschyk. Przedstawia on swoje doświadczenia związane z pracą zarówno 
w organizacjach ziomkowskich w Niemczech, jak i wieloletniego pełnomocnika rządu 
RFN ds. wielokulturowości, aktywnego w różnych krajach Azji. Postulatywny i wi-
zjonerski przekaz Koschyka zawiera szereg odwołań do aktów prawnych i deklaracji 
traktujących o kwestiach mniejszości i wielokulturowości. Także głosów Kościoła 
katolickiego, który głosem Jana Pawła II uznał respektowanie mniejszości za wa-
runek zachowania pokoju na świecie. Różnorodność, jak zwraca uwagę Hartmut 
Koschyk, umożliwia wymianę, inspiruje odnowę i ubogaca. I nie musi prowadzić 
do konfliktów, lecz może do wspólnej, bo bogatszej jedności – jak interpretuje to 
chociażby łacińska maksyma E pluribus unum (z wielości jedność) zamieszczana 
na banknotach Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Mocny akcent kończący pracę zawarty jest w ostatniej jej części, którą sta-
nowi zapis fragmentów3 rozmowy Krzysztofa Ogioldy – jednego z najbardziej zna-
nych śląskich publicystów, specjalizującego się w tematyce społecznej, religijnej 
i mniejszościowej – z wieloletnim ordynariuszem opolskim, arcybiskupem Alfonsem 
Nossolem – świadkiem i uczestnikiem historii śląskiej i europejskiej. Doświadczenia 
abp. Nossola wyniesione z małej ojczyzny, zwłaszcza zebrane w burzliwym okresie 
lat trzydziestych i czterdziestych, na który przypadło jego dzieciństwo, ale również 

2 Zob. np. R. Jończy, D. Rokita-Poskart, M. Tanas, Exodus absolwentów szkół średnich województwa 
opolskiego do dużych ośrodków regionalnych kraju oraz za granicę, Opole 2013.

3 Szersze wypowiedzi na ten temat zawarte są w mających formę wywiadu rzeki książkach, które na 
Śląsku stały się bestsellerami: Arcybiskup Nossol. Miałem szczęście w miłości (2007) oraz Arcybiskup 
Nossol. Radość jednania (2012). Obie te pozycje przygotowali Krzysztof Ogiolda i Krzysztof Zyzik.
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późniejsze, zebrane w okresie duszpasterstwa mocno osadzonego w kontaktach 
międzynarodowych i działaniu ekumenicznym, dowodzą, jak bardzo czerpanie 
z wielokulturowości i z „obcych” może ubogacać. A także jak owocnie doświadcze-
nie wielokulturowości może być spożytkowane dla dobra regionu, kraju i Europy. 

Model pojednanej i twórczej wielokulturowości, za którym optował Arcybiskup 
na terenie Śląska, który w dużej mierze stał się – i dalej się staje – rzeczywistością, 
niewątpliwie dać może wiele konstruktywnych wskazówek dla obecnej sytuacji 
w Europie. Wydaje się, że biorąc pod uwagę już istniejącą sytuację i potrzeby 
humanitarne, ale także względy praktyczne – jak zapaść demograficzna w Europie, 
Polsce i na Śląsku oraz potrzeby rynku pracy – trzeba nieco przeorientować to-
czącą się na ten temat dyskusję. I zamiast wszechobecnego pytania: czy chcemy 
wielokulturowości – zadać to: jak bez porażek ją zbudować. 

Kończąc niniejsze wprowadzenie, chciałbym zaznaczyć, że ograniczone ra-
mami wydawniczymi objętości tekstów nie pozwoliły autorom na całkowite, czy 
nawet wystarczające zaprezentowanie wyników swoich analiz i rozważań. Dotyczy 
to zwłaszcza opracowań opartych na obszernym materiale empirycznym. Stąd też 
zaprezentowany materiał należy traktować zaledwie jako próbę zainteresowania 
wielostronnym spojrzeniem na problem traktowania obcych, inności i mniejszości. 
Zamieszczone odsyłacze i – na końcu publikacji – noty autorskie, wskazujące na 
dorobek i obecne umiejscowienie Autorów, powinny jednak pomóc zainteresowa-
nym Czytelnikom w dotarciu do ich dorobku oraz w wymianie wiedzy i poglądów 
na poruszane kwestie.

Prof. dr hab. Romuald Jończy
przewodniczący Rady Naukowej  

XXII Seminarium Śląskiego
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Dariusz Aleksandrowicz

Tożsamość narodowa  
a tożsamość regionalna  

Różnica między tożsamością określoną narodowo a określoną regionalnie 
nie polega w pierwszym rzędzie na tym, że jedna z nich odnosi się do większej, 
a druga z kolei do mniejszej skali. Jest raczej tak, że tożsamość narodowa moc-
niej wiąże się z kategorią czasu, podczas gdy regionalna – z kategorią przestrze-
ni. „Przestrzeń” oznacza przy tym zarówno położenie geograficzne, jak i aspekty 
związane z kulturowym ukształtowaniem przestrzeni.

 Narody jako „wspólnoty wyobrażone”

Kultura narodowa, jako dominująca we współczesnych społeczeństwach forma 
artykulacji partykularnych kultur, opiera się na ciągłości w czasie, na osadzonej 
w osi czasowej proliferacji wzorców kulturowych. Tak zwana „tożsamość naro-
dowa” realizuje się więc przede wszystkim poprzez zakorzenienie w przeszłości 
i powiązaniu przeszłości oraz teraźniejszości1.

Za sprawą wynikającego z kontynuowania tradycji reanimowania przeszłości 
danej grupy w dotyczących jej poźniejszych sytuacjach, pojęcie „narodu” jako 
trwającej w czasie dużej wspólnoty uzyskuje swój oparty na wyobrażeniach de-
sygnat. Właśnie w związku z odniesieniami do tradycji pojawia się, obok opar-
tego na instytucjonalnych powiązaniach społeczeństwa obywatelskiego, także 
wspólnota narodowa. Oderwana od odniesień do tradycji, sięgająca w przeszłość 
więź łączy jednak realnie tylko przedstawicieli kilku pokoleń, którzy pozostają 
we wzajemnej relacji pokrewieństwa (rodzina), a i wówczas więź ta z reguły 
nie sięga dalej niż trzy pokolenia wstecz. Nawet w obecnej sytuacji wyraźnego 
wydłużenia długości życia zwykle szansa osobistego kontaktu dotyczy najwyżej 
prawnuków i pradziadków. 

1 Zob. np. Baylis/Halpin: 1982, 257; Tamir: 1993, 25ff.; Aleksandrowicz: 1993 oraz tenże: 1995; 
Abramiuk: 2012, 36 (o „historycznym” integrowaniu ludzi w przeciwieństwie do integrowania poprzez 
wspólne otoczenie).
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Natomiast wspólna tradycja tworzy rozciągającą się w czasie więź, która jest 
podtrzymywana właśnie poprzez kontynuowanie tradycji. Partycypacja we wspólnej 
tradycji łączy członków grupy narodowej nie tylko z ich przodkami z wcześniej-
szych pokoleń, ale także z „totalnością” grupy; albo bardziej jeszcze – z „wielkimi” 
historycznymi przedstawicielami danej grupy oraz powiązanymi z nimi wydarze-
niami, w których manifestuje się idea owej „totalności grupowej”. Współcześni 
członkowie określonej grupy pozostają jedynie pozornie w jakimś związku z takimi 
postaciami historycznymi jak np. Abraham, Karol Wielki, Goethe albo Puszkin, 
w istocie w ogóle nie mają z nimi nic wspólnego. Nawet stosunek do własnych, 
bardziej odległych przodków jest całkowicie luźny i rozwodniony, ponieważ nie 
wynika z osobistego kontaktu. Już w czwartym pokoleniu liczba przodków to 18 
osób. Dlatego drzewa genealogiczne, w których własne pochodzenie ukazane jest 
w dłuższym przedziale czasowym, za pomocą policzalnej liczby antenatów, nie 
odzwierciedlają rzeczywistych zależności.

Ponadto wspomniane wielkie postaci, jako punkty kondensacji wspólnych 
tradycji narodowych, występują zwykle w wyidealizowanej, a tym samym oderwanej 
od rzeczywistości formie. Jeśli wziąć pod uwagę Polskę, to jako dobry przykład 
posłużyć tu może hetman i wojewoda ruski Stefan Czarniecki. W hymnie narodowym 
wychwalany jest on jako zbawiciel ojczyzny. Za jego życia jednak odmalowano 
jego postać i czyny w wierszu o zupełnie innej wymowie:

Cóż tym złośliwym zdrajcom trza dać w nagrodę?
Wojewodzie ruskiemu wprzód opalić brodę,
Potem mu ręce obciąć, żeby nie zbójował,
Bo Kraków Szwedom oddał, a wprzódy zrabował 2.

Mimo tego w procesie wymyślania, kreowania i podtrzymywania takich powią-
zań tkwi ważny sens tradycji, leżący u podłoża tożsamości tego rodzaju grup3. Tak 
zwana „tożsamość kolektywna” tych zbiorowości opiera się na tym, że należące 
do niej osoby identyfikują się z czymś, co wielu innych członków grupy odbiera 
w taki sam sposób. Znajduje ona wyraz nie w zwykłej zasadzie identyczności „Ja 
to ja”, ale w zdaniu „Ja to p”, przy czym przez p rozumie się atrybut przypisany 
odnośnej grupie. Ten rodzaj tożsamości jest cechą relacyjną, która opiera się na 
relacji między jednostką a grupą, zaś ta ostatnia ucieleśniana jest jakby zastępczo 
przez takie czy inne „coś”. W ten sposób tożsamość grupowa znajduje oderwany 
od realnego społeczeństwa punkt odniesienia, w związku z czym nie wynika z niej 
żadna porównywalna postawa dotycząca innych członków grupy, wobec których 
każdy poszczególny członek grupy może zajmować stanowisko negatywne. I znów 
dobrym przykładem jest tu współczesna Polska. Bo z jednej strony wzajemne za-

2 Cyt. za: Leśniewski: 2017, 176.
3 Zob. w tym kontekście klasyczne już obecnie dzieło Andersona: 1985, o narodach jako „wymyślonych 

wspólnotach”.
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ufanie obywateli do siebie jest w Polsce szczególnie niskie; jednak z drugiej strony, 
przeciwnie, towarzyszy temu wzrastający nacjonalizm, rozumiany jako identyfikacja 
z abstrakcyjnym „narodem”4.

W przypadku grup zdefiniowanych „narodowo” pojawia się także „narodo-
wa perspektywa”, w której postrzega się problemy oraz interpretuje informacje 
istotne dla zrozumienia świata. Polega ona m.in. na postrzeganiu suwerenności 
narodowej i jej atrybutów jako doniosłych wartości; na skłonności do ujmowania 
całego świata i jego historii w odniesieniu do „interesów narodowych”. Wobec 
tego perspektywa ta dostarcza lepszej pożywki dla ksenofobii i wrogości wobec 
obcych, niż może to mieć miejsce w ramach identyfikacji regionalnej.

 Tożsamość regionalna w kontekście historycznym  
(przykład Dolnego Śląska)

Przemiany poczucia przynależności regionalnej pozwalają dostrzec, jak przyna-
leżność ta kształtowana jest przez uwarunkowania przestrzenne. W Europie Środ-
kowo-Wschodniej dynamika, która około 1945 r. wstrząsnęła do głębi istniejącą 
tkanką regionalnych struktur i powiązań, była szczególnie bezwzględna, wsparta 
aktami militarnej i politycznej przemocy. Przekształcona w ten sposób sytuacja 
stała się jednak punktem wyjścia do nowego kierunku rozwoju.

Dzisiejszy Śląsk, szczególnie Dolny Śląsk, to jeden z najbardziej symptomatycz-
nych przypadków w tym kontekście. O ile niegdyś podział na Dolny i Górny Śląsk 
miał względnie niewielkie znaczenie, to obecnie granica przebiegająca na wschód 
od Brzegu jest bardziej wyraźna niż ta, która koło Rawicza dzieli Dolny Śląsk od 
Wielkopolski. Aby to wyjaśnić, trzeba zwrócić uwagę na aspekty demograficzne. Po 
wypędzeniu niemieckich mieszkańców Dolny Śląsk zaludniony został przede wszyst-
kim przez ludność wypędzoną z dawnych polskich Kresów Wschodnich i przybyłą 
z Polski centralnej. Z kolei Górny Śląsk, zamieszkany przez ludność mieszaną (na 
starszych niemieckich mapach etnograficznych określaną jako „Wasserpolacy”), a do 
tego częściowo już przed 1939 r. włączony do państwa polskiego, dotknięty został 
w o wiele mniejszym stopniu tego rodzaju procesami. Spora część Górnoślązaków 
pozostała w swoich pierwotnych siedzibach, w znacznej mierze wpływając na ich 
kulturową specyfikę. Poza tym część regionu związana z górnośląską metropolią, 
Katowicami, przed 1939 r. należąca do Polski, znajdowała się raczej tradycyjnie 
w orbicie oddziaływania Krakowa, a nie Wrocławia, stolicy całego Śląska.

Na Dolny Śląsk przybyli m.in. mieszkańcy dawnej Galicji Wschodniej, przy 
czym do Wrocławia ściągnęli nade wszystko wypędzeni i uciekinierzy z galicyj-
skiej metropolii – Lwowa. Nawet jeśli grupa ta pod względem liczebnym nie była 
dominująca, to jej reprezentacja w warstwie wykształconej była szczególnie silna. 

4 Zob. np. CBOS: 2016 i Millward Brown: 2016. (Będący odwrotną stroną polskiego nacjonalizmu, 
pogardliwy stosunek do współobywateli oraz realnej Polski dokumentuje wydana niedawno książka 
Leszczyńskiego: 2017.)
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W efekcie po 1945 r. Wrocław stał się czymś w rodzaju „zastępczego Lwowa”. Nad 
Odrę przeniesione zostały części lwowskiej Biblioteki Narodowej i zbiorów sztuki. 
Na bazie uniwersytetu lwowskiego i w nawiązaniu do jego tradycji rozpoczął po 
wojnie działalność dydaktyczno-badawczą Uniwersytet Wrocławski. Wraz z ludź-
mi przybyły do Wrocławia elementy kultury codziennej, jak wschodniogalicyjska 
kuchnia, która z czasem zapuściła tam mocne korzenie i podlegała dalszej ewolu-
cji. Gwarę lwowską, która tuż po wojnie współkształtowała specyficzną atmosferę 
miasta, można było usłyszeć na wrocławskich ulicach jeszcze kilka dekad później. 
Działali tam też rzemieślnicy, zabiegający o klientów jako „prawdziwi lwowscy 
fryzjerzy” albo „prawdziwi lwowscy krawcy”. (Byli zresztą także dumni ze swego 
pochodzenia „kieszonkowcy szkoły lwowskiej”).

 „Przeniesienie” miasta albo regionu w inne miejsce nie jest jednak w rze-
czywistości możliwe. Miasto, w którym pomnik króla Fryderyka z 1847 r. zastą-
piono monumentem sławnego lwowskiego pisarza z 1879 r., nie było ani daw-
nym Breslau, ani dawnym Lwowem. Powstało coś nowego, co musiało dopiero 
wykształcić własny wizerunek i własną tożsamość. Atmosfera, w której wyrastało 
moje pokolenie (tj. pierwsze powojenne pokolenie wrocławian), naznaczona była 
wykorzenieniem. Jasne było, do jakiej należy się „ojczyzny”, ale przynależność do 
„małej ojczyzny” już nie.  Zresztą samo to pojęcie, względnie jego synonimy, nie 
były na dobrą sprawę w ogóle znane.

Z drugiej jednak strony to wykorzenienie łagodzone było po części przez fakt 
powszechnego wykorzenienia w socjalistycznej Polsce i Europie Wschodniej. Nie 
tylko ci, którzy po 1945 r. znaleźli nowy dom nad Odrą, ale także mieszkający 
od pokoleń na Mazowszu, w Małopolsce albo Wielkopolsce nie mieli zbyt wiele 
ze swej rzekomej „przynależności regionalnej”. Organiczne związki  oraz procesy 
społeczno-kulturalne i gospodarcze oparte na indywidualnej inicjatywie ludzi, ich 
zdolności  do kooperacji i konkurencji podporządkowane zostały władzy centralnej 
wraz z jej utopijnymi celami. Regionalny wymiar ludzkiego współżycia utracił tym 
samym wiele ze swej treści i pola manewru. Z punktu widzenia poszczególnych 
ludzi wymiar ten oznaczał najniższy szczebel struktury władzy, wobec którego, 
podobnie jak wobec państwa, można było przyjąć postawę sprzeciwu albo dosto-
sowania. W połowie lat siedemdziesiątych XX w. miała w Polsce miejsce reforma 
administracji terytorialnej, w wyniku której zlikwidowano 17 większych województw, 
zastępując je 49 mniejszymi. Chciano w ten sposób zmniejszyć ryzyko wynikają-
ce z wysuwania przez regionalną nomenklaturę partyjną wobec władzy centralnej 
roszczeń opartych na lokalnych interesach.

Stopniowe odżywanie regionalnego zakorzenienia i regionalnej tożsamości 
wiązało się w Polsce ściśle z dynamiką ruchu opozycyjnego w latach osiemdzie-
siątych XX w. Przede wszystkim przyczynił się do tego zamaskowany jako „zwią-
zek zawodowy” ruch „Solidarności”. Organizacja ta, która w latach 1980–1981 
obejmowała 25 proc. populacji Polski (a z którą nie należy mylić organizacji 
związkowej występującej obecnie pod tą samą nazwą), oparta była na struktu-
rach regionalnych. Tym samym do języka publicznego wkroczył nie tylko niemal 
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nieużywany już termin „region” i prawie zapomniane nazwy wielkich regionów, 
ale powstała także bogata sieć kontaktów i powiązań instytucjonalnych na płasz-
czyźnie regionalnej.

Celem ruchu było nie tylko stawienie oporu istniejącemu systemowi i przy-
czynienie się do jego załamania. Regionalne wspólnoty interesów, które zaczęły się 
wytwarzać w tym kontekście społeczno-politycznym, były wspólnotami negacji 5.  
Pojawiły się znów duma regionalna, regionalne ambicje albo regionalne komplek-
sy niższości. Chodziło przy tym zwłaszcza o przewagę w bojowych osiągnięciach 
danego regionu, udokumentowanych i zweryfikowanych poprzez porównanie siły 
akcji strajkowych lub walk ulicznych.

Ówczesne rankingi straciły jednak znaczenie, a niekiedy wręcz obróciły się 
w swoje przeciwieństwo po zmianie systemowej z lat 1989–1990. W zmienionych 
warunkach znaczenie uzyskały innego rodzaju osiągnięcia oraz inne punkty orien-
tacyjne. Pozytywne zjawiska, które wyłoniły się wówczas w odniesieniu do Dolne-
go Śląska i Wrocławia, związane były z nową, bliższą rzeczywistości tożsamością 
mieszkańców. Wyobrażenie Wrocławia jako fikcyjnego zastępczego Lwowa stało 
się nieprzydatne. Wrocławianin przestał być mieszkańcem mitycznej zastępczej 
Galicji, ale zadomowił się w zupełnie odmiennej przestrzeni, we względnej bliskości 
Berlina, Drezna, Pragi. Silniej obecne stały się też te aspekty, które wiązały się 
z wcześniejszą przynależnością Dolnego Śląska i Wrocławia do monarchii Habs-
burgów, a przede wszystkim – do Prus.

 Uwaga końcowa: Europa regionów a nacjonalizm

Koncepcję regionalizmu należy zawsze postrzegać w specyficznym kontekście 
i jako aspekt określonych strategii działania. To, jak wyobrażamy sobie „region” 
i czego od niego oczekujemy, definiowane jest przez problemy, których rozwiązanie 
ma wynikać z tych działań.

W atmosferze euroentuzjazmu lat dziewięćdziesiątych i kolejnej dekady w debacie 
pojawił się slogan „Europy regionów”, a wraz z nim na plan pierwszy wysunął się 
szczególny zbiór problemów i interesów. „Region” i jego funkcja określone zostały 
poprzez odniesienie do ponadnarodowej integracji i współpracy europejskiej. Tym 
samym zmianie uległy niektóre obowiązujące dotąd akcenty. Region jako społeczna 
forma ludzkiej aktywności nie miał już odtąd w pierwszym rzędzie służyć zaspokojeniu 
potrzeby odgraniczenia: zamknięcia, ukrycia się w małej ojczyźnie, „zakorzenienia” 
w niej. Tym razem chodziło o otwarcie się na to, co „inne”, przy czym regiony od-
grywać miały rolę pomostów i pośredników. Punkt ciężkości przemieścił się zatem 
od tradycyjnego pojęcia „regionu pochodzenia” do idei „euroregionu”. 

Jednym z momentów szczytowych tej tendencji, w odniesieniu do Europy 
Środkowo-Wschodniej, był śmiały plan Manfreda Stolpego, w którym wypracowano 
koncepcję przyszłej zazębiającej się współpracy między przygranicznymi regionami 

5 Więcej na ten temat w: Aleksandrowicz: 2002.
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wschodnich Niemiec i zachodniej Polski. Od tego czasu wiatr wieje jednak z innej 
strony, zwłaszcza we włączonych do Unii Europejskiej krajach Europy Środkowo-
-Wschodniej. Naprzeciw dawnego eurooptymizmu oraz zaangażowania na rzecz 
interesów regionalnych stanął nacjonalizm i autorytarny centralizm.
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Anna Jabłońska

Wizerunek obcego w baśniach  
i legendach polskich

Wybrana przeze mnie forma przekazu nosi różne potoczne nazwy: baśń, 
legenda, podanie, klechda. Niezależnie jednak od naukowych definicji [Kapełuś, 
1984a; Kapełuś, 1984b; Kapełuś, 1984c; Wójcicka, 2007] są to opowieści zawie-
rające pewien element przeszłości. Prezentują one różny stopień historyczności 
i nasycenia pierwiastkami fantastycznymi.

W opowieściach istnieje kategoria zdeklarowanego obcego przybywającego 
z zewnątrz – wroga i najeźdźcy. Dla części regionów byli to Tatarzy. Budzili niena-
wiść, potworny lęk, a jednocześnie pogardę jako dzicz nie znająca żadnych zasad 
cywilizowanego świata. Byli to nie tyle wyznawcy islamu, ile po prostu poganie. 
Ich pierwszy najazd z 1241 r. pozostawił straszliwy obraz. Przez kolejne wieki na 
terenach, na które po jasyr i łup docierały zagony tatarskie, pamięć ta była utrwalana 
[np. Potocki, 2007; Wiąckowie, 1984; Legendy i podania, 2009; Krüger, 1998].

Do części Polski docierał też ze wschodu inny znienawidzony obcy – żołnierze 
z Rosji. Dla Polaków byli to nie tylko najeźdźcy, ale też dzicz z Azji [Potocki, 2007].

W czasach potopu szwedzkiego oprócz Szwedów [Strachy, 1974] grasował 
inny obcy, zapamiętany przez swe wielkie okrucieństwo – Jerzy Rakoczy i jego 
wojska Węgrów i różnych opryszków [Potocki, 2007].

Południe Polski doświadczyło obecności husytów. Jako niebezpieczny najeźdź-
ca, inny wyznaniowo, czasem społecznie należał on do kategorii obcy – wróg. 
Charakteryzowała go grabież i śmierć. Z powodu głoszonej ideologii husyci mogli 
jednak stać się swoimi. Powodowało to jednocześnie np. obcość swoich. Wrogami 
stali się siostra i brat oraz dwaj bracia walczący zbrojnie przeciw sobie. Jeden 
to zwolennik porządku bogatych, praw pana i Kościoła, drugi – zmian. Husyci 
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w pewnych przypadkach mogli być obcy dla panów, ale już nie dla ich poddanych 
[Janczak, 1999; Wiąckowie, 1984].

Sąsiadów Czechów legendy przedstawiają niejednoznacznie. Czasem wystę-
pują jako obcy agresorzy. Nie budzili jednak zdeklarowanej nienawiści i trwogi. 
Jednoznacznie negatywnie został zapamiętany najazd Brzetysława z XI w. Czesi 
niekiedy funkcjonują także w strukturze swoich, np. czeski rycerz na służbie pol-
skiej. Zdarzały się również mieszane małżeństwa [Wiąckowie, 1984].

Tymczasem do najbardziej znanych polskich legend narodowych należy ta 
o Lechu, Czechu i Rusie – trzech braciach, z których ten pierwszy dał początek 
państwu, wybierając miejsce pod dębem z gniazdem orła [O Popielu, 1984].

Zdecydowanie jako obcy „wewnątrz”, i to w opowieściach ze wszystkich re-
gionów, byli postrzegani Żydzi – „sobacze nasienie, co się Chrystusa wyrzekło” 
[Potocki, 2007]. Żyd niewierny nie zasługiwał na pochówek w chrześcijańskiej 
ziemi. Zbezcześcił cudowne źródełko. Według legendy polski arystokrata po przej-
ściu na judaizm został wydziedziczony i wygnany z domu, a niektórzy uważali go 
za wariata [Potocki, 2007].

Żydów postrzegano przez pryzmat pieniędzy, wytykano pazerność [Potocki, 
2007; Klechdy, 1948]. Posądzano ich także o czary i działanie na szkodę chrze-
ścijan. Na Górnym Śląsku z inicjatywy pana postanowiono ukarać Żydów winnych 
suszy i wylewom rzeki oraz tego, iż „w swych brudnych chatach” planowali wielką 
zarazę. Dwugłowe cielę miało ją roznosić, plując. Nastąpił rabunek, wyrżnięcie 
Żydów i spalenie ich domów. Pleban przedstawił pana jako anioła-mściciela. Nie-
nawiść chrześcijan do Żydów okazała się silniejsza niż nienawiść do pana, który 
gnębił całą okolicę [Wiąckowie, 1984]. Lokalnych pogromów dokonywali także 
pijani chłopi [Potocki, 2007].

Mimo funkcjonowania przez wieki w społeczeństwie, Żydzi byli przez nie po-
gardzani, znienawidzeni i prześladowani. Wyśmiewano się z nich [np. Opowieści 
i legendy, 1996], a wygląd i codzienne życie ich skupisk uważano za „odstające” 
od obowiązującej normy [Janczak, 1999]. Jednocześnie pojawia się niekiedy postać 
pięknej i wrażliwej Żydówki, kochanki chrześcijańskiego panującego [Wiąckowie, 
1984, Legendy i podania, 2009].

Jako zdecydowanie obcy byli postrzegani przez miejscowych pyszni, budzący 
strach templariusze. Gdy zostali ogłoszeni wrogiem świata chrześcijańskiego, nie 
wzbudziło to jakiegoś szczególnego oburzenia [Wiąckowie, 1984].

Na południowo-wschodnich krańcach żyli jako odrębni, czasem niebezpieczni 
Wołosi [Potocki, 2007].

Na różnych terenach, zwłaszcza tam, gdzie sprzyjała temu przyroda, osobną, 
specyficzną grupę tworzyli zbójcy. Z jednej strony byli obcy różnym stanom ze 
względu na to, że wszystkich jednakowo napadali, rabowali, zabijali. Z drugiej – 
często wywodzili się ze „swoich”, „miejscowych”, „znanych”. Ponadto zdarzało 
się, że razem z tymi, którzy ich ścigali, walczyli przeciw zewnętrznemu najeźdźcy 
i stawali się „swoimi” przeciw jeszcze bardziej „obcym” [Legendy i podania, 2009; 
Legendy świętokrzyskie, 2002; Potocki, 2007].
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Osobną kategorią zbója, także swojego-obcego reprezentował na południowym 
zachodzie Raubritter, który mógł być Niemcem, Polakiem, a który napadał bez 
różnicy na wszystkich, których dało się złupić [Janczak, 1999; Wiąckowie, 1984].

Także szlachta polska mogła w każdej chwili stać się „obcymi” wobec siebie, 
sąsiadów i rodziny, bez litości najeżdżając, zabijając, łupiąc, paląc [Potocki, 2007].

Od czasów reformacji, w zależności od okoliczności, „obcym” – kacerzem, here-
tykiem – mógł się stać szlachcic, który przeszedł na protestantyzm [Potocki, 2007].

W relacji wrogiej obcości znajdowały się również pogaństwo i chrześcijań-
stwo, łączące się także z niezrozumieniem oraz opozycją stare – nowe, dotyczącą 
nie tylko religii. Niekiedy jako obce wobec chrześcijaństwa występuje pogaństwo. 
Czasem jednak to pogaństwo jest swoje, a chrześcijaństwo obce i pełne agresji. 
Pogańscy bogowie stają także w obronie swoich przeciw najeźdźcom. Wrogowie 
to chrześcijanie: rycerze, zakonnicy występujący przeciw żyjącym spokojnie wy-
znawcom pogaństwa [Nowy kiermasz, 1965; O Popielu, 1984; Wiąckowie, 1984].

Jako nawzajem nieznane i wrogie sytuują się obcy wobec siebie bogowie, 
kapłani, świątynie, ludzie różnych religii. Z punktu widzenia katolicyzmu obcymi 
byli poganie, wyznawcy judaizmu, islamu, husyci i protestanci, czyli heretycy.

Cechę charakterystyczną obcego, innego, pochodzącego z zewnątrz i z we-
wnątrz, stanowił wygląd. To m.in. odzież wyróżniała Walonów czy Czechów. Krzy-
żacy byli znani jako „krzyżowi brodacze” [Nowy kiermasz, 1965; Wiąckowie, 1984]. 
Templariusze kłuli w oczy bogactwem. Z kolei żupany dla panów, sukmany dla 
chłopów stanowiły wyznacznik granic stanowych [Opowieści i legendy, 1996].

Niezależnie od pochodzenia zwracano uwagę także na brzydotę. Defekt ciała 
był odbierany negatywnie. Często łączono z nim zło i negatywne cechy charakteru: 
okrucieństwo, chciwość, zawiść. Pogardę budził także wygląd połączony z choro-
witością [Wiąckowie, 1984].

Wygląd identyfikował przedstawicieli sił nieczystych, niekiedy odrażająco brzyd-
kich, z elementami zwierzęcymi: rogami, kudłami, szponami, kopytami [np. Nowy 
kiermasz, 1965; Potocki, 2007]. Przybierały one także ludzką postać. Wówczas 
można je było rozpoznać po ubiorze. Diabły nie należące do swoich ubierały się 
inaczej – w ubiór zachodni w formie i barwie, często tzw. kusy (krótki, obcisły), 
zazwyczaj nazywany niemieckim [np. Klechdy, 1948]. W wyniku przygody pewnego 
Niemca „lud polski został powiadomiony, że osoby w stroju czarnym, niekrajo-
wym […] nie są bynajmniej diabłami […] lub innego rodzaju złymi duchami, lecz 
urzędnikami […]” [Klechdy, 1948]. Okrutnego pana skumanego z czartem otaczał 
dwór ubrany „wedle mody niemieckiej” [O Popielu, 1984]. Swój diabeł Boruta czy 
utopiec chodził ubrany po polsku, diabeł wierzbowy – jak biedny chłop. Przybie-
rając postać człowieczą, zachowywali jednak nogę z kopytem [np. Dobkiewiczowa, 
1978; Klechdy, 1948; Nowy kiermasz, 1965].

Osobników przybywających nocą, w stroju zachodnim, podejrzewano o to, że 
są diabłami [Janczak, 1999]. Tak więc obcego należącego do świata sił nieczy-
stych często charakteryzował czarny, zachodni, porządny lub wręcz elegancki strój 
[np. Nowy kiermasz, 1965]. O diable mówiło się także „czarny”. Postać Czarnego 
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i Białego Rycerza, reprezentujących zło i dobro [O zaklętej, 1985] oraz owa czerń 
diabłów najlepiej uzmysławia symboliczną rolę barwy.

Z utopca zawsze kapała woda i mógł przybierać np. postać dziecka lub zwie-
rzęcia [Klechdy, 1948]. Z kolei czarownice były obrzydliwymi staruchami, choć 
mogły też wyglądać jak młode kobiety – zdradzały je jedynie koziołki w oczach 
[Legendy i podania, 2009].

Paradoksalnie do wyobcowania z grupy, a w konsekwencji podejrzenia o związki 
ze światem sił nieczystych mogła prowadzić także uroda i cechy budzące zazdrość. 
Obca stawała się więc zbyt ładna, pracowita i skromna dziewczyna lub ponętna 
kobieta [Potocki, 2007; Opowieści i legendy, 1996].

Wyznacznikiem obcości były także nieznane „swoim” umiejętności. Nieufność 
budził np. Niemiec, o którym krążyła plotka, że studiował nauki tajemne u Ara-
bów, a strach – mnich z Czech podejrzewany o to, że jest czarownikiem, ponieważ 
szykował rozmaite mikstury – w rzeczywistości malarz lub człowiek, który umiał 
czytać książki [Wiąckowie, 1984; Potocki, 2007].

W opowieściach świętokrzyskich napisano, że ludzie boją się czegoś, czego 
nie znają i nie rozumieją [Opowieści i legendy, 1996]. Dotyczyło to także wiedzy 
i umiejętności znachorek, które leczyły i pomagały, ale łatwo mogły być potrak-
towane jako niebezpieczne czarownice [Wiąckowie, 1984].

Czarty były mniej lub bardziej obce. Wśród nich znajdowały się także swojskie, 
chłopskie diabły zupełnie niegroźne, które raczej psociły, np. wytarzały w błocie 
pijanego [np. Potocki, 2007]. I czasem „chłopom zrobiło się biesa żal, przecie to 
ich wioskowy diablik, nie jakiś obcy, no, może i czasem ukrzywdził, ale przecie 
taka jego natura” [Potocki, 2007]. Jeden, wyrzucony z piekła za pijaństwo skomlał 
pod karczmą lub zwijał się w dziupli wierzbowej. Innym razem ze współczuciem 
opisano diablicę oszalałą z rozpaczy po tym, jak ludzie okrutnie zamordowali jej 
dzieci [Nowy kiermasz, 1965].

Diabły łatwo było wywieść w pole, ponieważ nie grzeszyły inteligencją. Nie 
jest to przenikliwe, czyste zło z wyobraźni Zachodu. Spotykały się z czarownicami 
na sabatach, nie lubiły kościoła, wody święconej i dźwięku dzwonów, podsuwały 
cyrografy, pomagały czynić zło, bogacić się i hulać [Nowy kiermasz, 1965; Le-
gendy i podania, 2009; Opowieści i legendy, 1996; Strachy, 1974]. Ale czasem 
okazywało się, że przynajmniej od części diabłów to ludzie potrafią być gorsi 
[Wiąckowie, 1984]. Zjawiają się natomiast groźne diabły zachodnie, jak piekielny 
hrabia Manteuffel w czarnej karocy [Opowieści i legendy, 1996].

Obce, ponieważ często groźne, były rozmaite upiory, topielice, rusałki, wodnice, 
utopce, mierniki, płanetniki, zmory, upiory, strzygi, latawce, kłobuki [np. Wiącko-
wie, 1984; Strachy, 1974]. Jednocześnie ta demonologia, pochodząc z dawnych, 
przedchrześcijańskich wierzeń, była w pewien sposób „swoja”. Zarówno niektóre 
diabły, jak i inne stwory potrafiły pomóc „swoim” [Dobkiewiczowa, 1978; Legen-
dy i podania, 2009; Opowieści i legendy, 1996; Potocki, 2007]. Podobnie swój 
i obcy był Liczyrzepa, Skarbnik, Król Wężów. Pomagał skrzat lub piędzimężyk [np. 
Dobkiewiczowa, 1978].
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Zdecydowanie obce były natomiast czarownice. Używały siły nieczystej, latały 
na miotle, wraz z diabłami hulały na sabatach, rzucały uroki, sprowadzały na ludzi 
i zwierzęta choroby, uśmiercały. Wykorzystywały przy tym rozmaite ingrediencje – 
od ziół i kości po przedmioty liturgiczne. Był to więc cały zestaw zohydzających 
wyobrażeń i plotek [np. Legendy i podania, 2009; Legendy świętokrzyskie, 2002; 
Nowy kiermasz, 1965; Wiąckowie, 1984]. Czarownice i Żydzi stanowią dwie grupy 
tak silnie napiętnowane zawsze i wszędzie, budzące nienawiść i strach.

Obce, ponieważ nieznane i tajemnicze, niekiedy bardzo groźne dla ludzi były 
duchy np. zmarłych gwałtownie, m.in. słynne Białe Damy [Nowy kiermasz, 1965; 
Wiąckowie, 1984].

Pomijając pewne wyjątki, niezależnie od czasu i miejsca obcy był chłop panu, 
a pan chłopu [np. Wiąckowie, 1984; Strachy, 1974]. Znamienna jest opowieść 
o panu zamku, który sprowadził karpie i hodował je w fosie. Z ambony ogłoszo-
no, że niżej urodzeni dostaną boleści i umrą po spożyciu takiej ryby. Chodziło 
oczywiście o to, aby nikt jej nie kradł [Wiąckowie, 1984].

Relacje pan – chłop, naznaczone pogardą i poczuciem wyższości, można 
określić także jako ciemiężyciele – bieda, widoczne zwłaszcza w epoce staropolskiej 
w strukturze szlachta – chłop/cham, którego można było bezkarnie nawet zabić 
[Potocki, 2007; Wiąckowie, 1984]. Nic więc dziwnego, że kończyło się to brutalnym 
odwetem, który tę obcość i wrogość jeszcze bardziej pogłębiał [Potocki, 2007].

Często na tę obcość stanową, wynikającą z władzy, nakładała się obcość 
etniczna i językowa, jak w przypadku Niemca.

Także zawsze obce były bogactwo i bieda występujące w układzie pan – chłop 
czy w ogóle pan – poddany, lecz także np. bogaty i biedny szlachcic, bogaty i biedny 
chłop [np. Nowy kiermasz, 1965]. Widać to m.in. w istnieniu tzw. mezaliansów.

Obcy grupie, w której żyli, stawali się samobójcy, straceni oraz niepochowani 
w poświęconej ziemi [np. Potocki, 2007].

Jako obcy mogli funkcjonować także ludzie teoretycznie powiązani bliskimi więzami. 
Wrodzy stali się pełni nienawiści sąsiedzi, byli swojacy, którzy niegdyś przy-

byli razem z Mazowsza [Nowy kiermasz, 1965].
Obcość dotyczyła także rodziny. Brak litości i chciwość bez granic starszego brata 

powodowała traktowanie jak wroga młodszego [Klechdy, 1948]. Nienawistnie, jako 
obcego traktuje ojciec przybyłego z zewnątrz zięcia, mimo jego zalet. Tę nienawiść 
przenosi również na wnuka [Nowy kiermasz, 1965]. Jak już wspominano, przeciw sobie 
mogło także stanąć rodzeństwo, podzielone przez idee i wartości. Także mąż i żona 
mogli traktować się jako zupełnie obcy, wrogowie (np. okrutny mąż, mordująca go 
żona) [Nowy kiermasz, 1965; Potocki, 2007]. Znana legenda opowiada o Ludgardzie, 
żonie księcia Przemysła, zamordowanej na jego rozkaz [O Popielu, 1984].

Obcym mógł się stać każdy, kto nie respektował norm etycznych obowią-
zujących w grupie, regulujących stosunki międzyludzkie i relację między Bogiem 
a człowiekiem [Potocki, 2007].

Często w przypadku różnych „innych” i wrogów zwraca się dużą uwagę na 
język. Obca jest łacina [Wiąckowie, 1984], język Walonów, ale przede wszyst-
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kim niemiecki, kojarzony często z wrogiem, ciemiężycielem. Znajomość języka 
niemieckiego/polskiego pełniła rolę identyfikacyjną dla określenia przynależności 
[Nowy kiermasz, 1965].

Bardzo ważne miejsce w kalejdoskopie obcych i na ich tle zajmuje tzw. Niemiec. 
Ma on niejedno oblicze. Do najsłynniejszych polskich legend należy ta o Wandzie, 
córce Kraka, która nie chciała Niemca Rydygiera za męża i wolała się utopić, niż 
narazić swój kraj na najazd. W rzeczywistości i w opowieściach zdarzało się dużo 
małżeństw mieszanych np. wśród panujących i elit. W takich przypadkach uwagę 
zwracał dwór, język żony lub jej pochodzenie, wychowanie syna [O Popielu, 1984; 
Wiąckowie, 1984]. Negatywnym stereotypem stała się niemiecka żona Popiela – 
otaczająca się rodakami, okrutna, przebiegła morderczyni [O Popielu, 1984].

Dużo rycerskich rodów niemieckich rezydowało na Śląsku, a w wiekach póź-
niejszych dużo panów ziemskich na Warmii i Mazurach. Często nie darzyli oni 
sympatią miejscowych i swoich poddanych, uważając się przy tym za lepszych 
[Wiąckowie, 1984; Nowy kiermasz, 1965].

Panowie z Mazur, w tym tzw. grafowie, „żyli znielubieni przez lud […] Jedli, 
pili, hulali, z siłami nieczystymi bratali się” [Nowy kiermasz, 1965]. Bogaci i chci-
wi, bywali też okrutni wobec poddanych. Ponadto „diabły nie Niemce – słowa 
dotrzymują” [Nowy kiermasz, 1965]. Miejscowi potrafili też wykpić pana Niemca 
uważanego za niezbyt inteligentnego. Naśmiewano się również z jego dziwnego 
języka niemiecko-polskiego [Nowy kiermasz, 1965].

Problem mogli stanowić także sprowadzani przez panów niemieccy gwarkowie 
oraz osadnicy wypierający miejscowych [Dobkiewiczowa, 1978; Wiąckowie, 1984].

Ze strony niemieckiej przychodzili także inni groźni obcy – najeźdźcy Sasi. 
Zabijali, palili, grabili, brali w niewolę [Wiąckowie, 1984].

Jako Niemcy występują również Krzyżacy: obcy dla miejscowych, niezależ-
nie od ich pochodzenia etnicznego, butni i okrutni ciemiężyciele [Nowy kiermasz, 
1965], „doskonale uzbrojeni barbarzyńcy, osłaniający mord i rabunek znakiem 
krzyża” [O Popielu, 1984].

Inny tzw. Niemiec, czyli król pruski lub cesarz niemiecki był dalekim panującym, 
żartującym ze swoich poddanych i nie dotrzymującym słowa. Władza cesarska kazała 
za wszystko płacić i zakazywała języka polskiego w szkole [Nowy kiermasz, 1965].

Niemiec niekiedy należał do miejscowej struktury. Bardzo ważną rolę odgry-
wała specyfika średniowiecznego feudalizmu, specyfika pogranicza, gdzie spoty-
kali się różni ludzie i gdzie obcość etniczna często ma mniejsze znaczenie oraz 
sąsiedztwo. Pewne rejony przyciągały więcej osadników z zewnątrz. Występowały 
mieszane małżeństwa [Wiąckowie, 1984]. Często był to jednak obcy odbierany 
negatywnie lub jako okrutny wróg.

Tak więc dla wyodrębniania tzw. obcego używano następujących kryteriów: 
religia, język, sprawowana władza, system społeczno-gospodarczo-polityczny, stan 
społeczny, majątkowy, miejsce pochodzenia, wygląd zewnętrzny, zachowanie. 
Kwestie etniczne nie zawsze są istotne. Często występują w połączeniu z kryterium 
stanu społecznego, władzy, zachowania, zagrożenia itd.
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Wiele aspektów determinuje regionalizm. Wyodrębnianie, postrzeganie, kryte-
ria, opis, traktowanie obcego i obowiązujący stosunek do niego oraz przechowa-
na pamięć o nim zależy od danego miejsca, jego położenia, środowiska, historii 
i warunków, w których żyli ludzie. Legendy stanowią element popularnej historii 
regionalnej i lokalnej [Jabłońska, 2014]. Kalejdoskop obcych dla różnych terenów 
jest więc w pewnej mierze wspólny (np. czarownica). Jednak zwłaszcza wrogowie 
zewnętrzni mogą przybierać rozmaitą postać. Istotne jest nie tylko miejsce, ale rów-
nież zapamiętany czas, np. średniowiecze, determinujący charakter społeczeństwa.

Obcy mógł być tylko „inny”: intrygujący, interesujący, dziwny, ale obojętny, 
tolerowany, potrzebny, nawet darzony sympatią albo też wzbudzający nieufność, 
podejrzliwość, zawiść. W sytuacjach radykalnych obcy to wróg, oznaczający nie-
bezpieczeństwo, strach i nienawiść.

Obcy mógł przybywać z zewnątrz lub pochodzić z własnej grupy. Dla wyklu-
czania, izolowania z grupy, stygmatyzacji stosowano plotki i pomówienia wynikające 
z niechęci, zazdrości, strachu i nienawiści.

Obcy mógł także stać się swoim lub swoi zaznajamiali się ze światem ob-
cych – wciąż różniąc się między sobą, lecz nie dzieląc i tworząc jedną grupę. 
Ponadto w kulturze polskiej i także w legendach funkcjonuje nakaz gościnności 
wobec wszystkich [Krüger, 1998].

Baśnie i legendy funkcjonują w sferze kultury oralnej, dostępnej wszystkim. 
Posługują się one pamięcią, wyobraźnią, a także mitami, symbolami, stereotypami. 
Zawierają bardzo duży ładunek emocji i silne wartościowanie. Należą do tradycji 
i stanowią jej nośnik [Kula, 2003; Kula, 2002].

Baśnie i legendy charakteryzują grupę społeczną [Szacka, 2003], zajęcia ludzi 
i ich system wartości. Są wynikiem i świadectwem kultury [Antropologia kultu-
ry, 1998]. W ostatecznym rozrachunku konstruują także wyobrażenie o świecie, 
określają horyzonty, tożsamość w opozycji lub w stosunku do obcych i innych. 
Wizerunek obcych funkcjonujący w danym społeczeństwie, przechowywany w jego 
pamięci i wyobraźni bardzo dużo mówi o tym, kim są ludzie tworzący tę zbiorowość. 
Oddziałuje także na relacje wewnątrz grupy i jej stosunki ze światem zewnętrznym.

Pytaniem otwartym pozostaje również kwestia, jak bardzo na kształt opo-
wiadania wpłynęła inwencja twórcza, cel osoby spisującej oraz określone warunki 
polityczno-ideologiczne. Jednak zarówno wierne odtworzenie opowieści funkcjo-
nujących w danej grupie, jak i jej przekształcenie stanowią bardzo ważny element 
świadomości społecznej i pamięci zbiorowej [Szacka, 2006], decydującej o tożsa-
mości i charakterze zbiorowości.
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Ewa Bogalska-Martin, Anna Wachowiak

O lękach przed obcymi  
w prasie francuskiej w kontekście 

sytuacji w Polsce

 Wstęp

Jerzy Baczyński w stałym felietonie (Przypisy redaktora naczelnego) zatytu-
łowanym Marsz na marsz („Polityka” 17/18, 26.04–9.05.2017) wskazuje na nie-
zwykle zaskakujący wynik ostatniego sondażu wykonanego na zlecenie „Polityki” 
przez ośrodek Kantar Public. Tematem sondażu są dominujące lęki Polaków. A te 
budzą przede wszystkim muzułmańscy imigranci.

Jak pisze, „w kraju, do którego uchodźcy w ogóle nie dotarli, gdzie prawie nie 
ma muzułmanów i gdzie nie było (odpukać) żadnego zamachu terrorystycznego, 
taki wynik świadczy przede wszystkim o sile i skuteczności propagandy antyimi-
granckiej, uprawianej i promowanej przez władze. Komentujący badanie zwracają 
uwagę, że padamy ofiarą strachu bez twarzy. Społeczeństwa, które realnie, na 
co dzień, spotykają się z uchodźcami, postrzegają ich bardziej jako problem niż 
zagrożenie. Ba, nawet zdarzające się zamachy – jak choćby tuż przed wyborami 
we Francji – wywołują, owszem, powszechne oburzenie, potępienie i współczucie 
dla ofiar, ale nie panikę. U nas poziom lęku »przed Arabami« jest szczególnie 
wysoki na wsi, dokąd jako żywo nie docierają żadni imigranci, ale dociera TVP. 
Mamy kolejne potwierdzenie, że polityka wnosi w nasze życie dodatkowy niepokój 
i napięcie, wyolbrzymia zagrożenia”.

Obcy, ci najbardziej niechciani, to imigranci. To właśnie oni, a właściwie 
ich propagandowy wizerunek, stanowią obraz dzisiejszego „diabła ludowego” 
(używając terminu Stanleya Cohena i jego głośnej analizy z lat 60. i 70.). Mają 
one nieprzerwanie duży potencjał eksplanacyjny. Figura tego „diabła” – to żywe 
przypomnienie, kogo i dlaczego nie chcemy, czym nie powinniśmy być, czego nie 
powinniśmy robić, kogo się wystrzegać. Medialny wizerunek imigranta w Polsce 
wywołuje rodzaj paniki moralnej. Imigrant-uchodźca przywołuje świat prostych 
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frontów, świat czarno-biały, dobro i zło, świat dualny, manichejski, w którym 
musimy zainicjować proces wyzwalania się spod wypływu zła.

Imigrant jest oczywiście muzułmaninem. Polska, mimo nałożonych na nas 
przez UE zobowiązań do przyjęcia 6 tys. imigrantów, do tej pory nie przyjęła 
żadnego. W Polsce imigrant kojarzy się nie tylko z islamem, strach wynika z jego 
zradykalizowanej postaci.

We Francji natomiast nieco odwraca się kierunek analizy. Francja jest krajem 
o przeszłości kolonialnej, który od wielu lat przyjmował imigrantów. Już w latach 
1930 sformułowano pierwsze teorie o integracyjności pewnych grup w społeczeń-
stwie francuskim (biali, chrześcijanie…). Stopniowo to imigranci z państw Maghre-
bu (Algieria, Tunezja, Libia, Maroko) zostali zakwalifikowani do grupy imigrantów 
muzułmańskich budzących lęk, choć muzułmanami są również imigranci z państw 
Afryki na południu od Sahary, którzy są rzadziej postrzegani jako muzułmanie, ale 
raczej jako „czarni”. Od początku lat 1990. kwestia obecności i widoczności tych 
grup stała się przedmiotem rozważań i polityk publicznych, które odwołują się do 
ideału republiki laickiej. W roku 2004 przyjęto pierwsze prawo o zakazie noszenia 
symboli wiary religijnej przez uczniów szkół średnich, w 2011 prawo o zakazie 
ukrywania twarzy w przestrzeni publicznej. Mimo uniwersalistycznego brzmienia 
tych tekstów w opinii publicznej są one postrzegane jako prawa, które odnoszą 
się przede wszystkim do ludności muzułmańskiej. Mimo że oficjalne oświadczenia 
władz francuskich nieustannie podkreślają konieczność oddzielenia wyznawców 
islamu od grupy fanatyków i nieutożsamiania imigrantów z terrorystami, zamachy 
w Paryżu, Nicei są wykorzystywane przez nacjonalistyczne formacje polityczne 
(FN) do budowania obrazu „groźnych wyznawców islamu”, dla których nie ma 
miejsca we Francji. Głoszenie tego typu haseł kształtuje opinię publiczną i tworzy 
klimat odrzucenia wszystkich tych, którzy są nośnikami tej wiary. Identyfikacja 
osób „zradykalizowanych” i uaktywnienie się różnych form wspólnot działających 
na bazie rygorystycznej moralności muzułmańskiej w wielu obszarach „miejskiego 
ubóstwa” mobilizują obecnie instytucje publiczne i stanowią nieustanny przedmiot 
zainteresowania prasy i telewizji, które współkształtują uprzedzenia rasowe i religijne 
części społeczeństwa francuskiego i elit politycznych.

Obecnie we Francji należy zwrócić uwagę również na nowe zjawisko: mniej na 
radykalizację islamu, bardziej na islamizację radykalizmu. W przeszłości we Fran-
cji gniew wykluczonych, „gniew przedmieść” organizowała partia komunistyczna, 
później organizacje i Kościół katolicki, obecnie ci niezadowoleni organizują się 
pod flagą islamu.

W Polsce zdaniem komentatorów, w dziennikach opinii dyskurs ten jest bar-
dzo ubogi, opiera się na konstatacjach: wierzą, nie wierzą, jesteśmy za, jesteśmy 
przeciw. Często też rodzimi tzw. eksperci tej tematyki mało znają realia w krajach 
arabskich, a ich „widok na Orient i Okcydent” jest bardzo powierzchowny.

Porównaniu najnowszych personifikacji polskich i francuskich lęków i za-
grożeń związanych z imigrantami na przykładzie wybranych artykułów w polskiej 
i francuskiej prasie poświęcone będzie niniejsze studium. 
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 Obrona przez atak – jako umacniacz antyimigranckiej ksenofobii

„Dokąd zmierzacie, dokąd zmierzasz, Europo? Podnieś się z kolan, w przeciw-
nym razie każdego dnia będziecie opłakiwać swoje dzieci”. To wypowiedź polskiej 
premier B. Szydło, którą chyba słyszała już większość Polaków. Została ona wyar-
tykułowana dnia 25/05/17 w związku w zamachem terrorystycznym w Manchesterze 
(w Manchester Arena, w sali widowiskowo-sportowej mieszczącej 22 tys. osób, na 
koncercie Ariany Grande, amerykańskiej wokalistki, 20/05/17). Zamachu dokonała 
grupa zamachowców samobójców. Śmierć poniosły 22 osoby, około 119 zostało 
rannych, było wśród nich kilkunastu Polaków. W UK ogłoszono wówczas piąty, 
najwyższy stan zagrożenia terrorystycznego, a w akcji ratunkowej wzięło udział 
60 karetek pogotowia.

Wypowiedź ta, cytowana z dużą częstotliwością, wpływa na emocje Polaków, 
potęgując lęk i poczucie zagrożenia przed tym, co może jakoby spaść na nas nie-
oczekiwanie, jeszcze bardziej umacniając polską ksenofobię. A jednocześnie apel 
ten jest jakby obroną przez atak, gdyż, jak wspomniano powyżej, Polska, mimo 
nałożonych na nas zobowiązań przyjęcia ustalonej kwoty uchodźców przez UE  
(6 tys.), do tej pory tego nie zrobiła. 

Widoczna jest więc tutaj wyraźna intencja wywołania paniki moralnej, której 
mechanizm odwołuje nas do figury „diabła ludowego”. Koncepcja ta, stworzo-
na przez Stanleya Cohena, wydaje się ciągle bardzo adekwatna, choć od czasu 
weryfikacji przez niego wtedy uporczywie powracających medialnych relacji na 
temat terroryzujących młodzieżowych gangów (w 1964 roku) minęło ponad pół 
wieku. W tym tekście chcemy zasugerować przydatność tej ramy analitycznej1 
w kontekście badań jakościowych nad uchodźcami we francuskiej prasie. Przy-
kładem empirycznym jej wykorzystania będzie analiza zawartości wybranych 
numerów i tekstów z „Le Nouvel Observateur”, najbardziej poczytnego we Francji 
tygodnika opinii (wydawany jest od 1964 roku, ma profil socjaldemokratyczny, 
wydawany jest w nakładzie 500 tys. egzemplarzy w wersji papierowej oraz on-
-line). W niniejszym opracowaniu posłużymy się również równolegle metodą 
analizy zawartości, której definicja po raz pierwszy została określona przez B. 
Berelsona2 w latach 20. do analiz prasoznawczych, jako ujednoliconą technikę 
badania tekstu. 

W części francuskiej poddano analizie 13 najbardziej znaczących artykułów, 
które ukazały się w „Le Nouvel Observateur” w okresie od lutego do sierpnia.

Należy zwrócić uwagę na specyficzność tego okresu w życiu politycznym Fran-
cji, związaną z faktem, że były one w dużym stopniu zdominowane przez kampanie 
wyborcze. Dwie tury wyborów prezydenckich miały miejsce 23 kwietnia i 7 maja 
i miesiąc później odbyły się dwie tury wyborów parlamentarnych (11 czerwca  

1 http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/6929/Wozniak_Paniki%20moralnej%20
jako%20rama%20analityczna%20w%20badaniach%20przemocy%20oko%C5%82ofutbolowej.
pdf?sequence=1&isAllowed=y

2 B. Berelson (1952), Content Analysis in Communication Research, New York.
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i 18 czerwca), co w sposób oczywisty koncentrowało uwagę francuskich mediów 
(w tym prasy) na tematach, które stanowią jeden z centralnych i kontrowersyj-
nych elementów programów wyborczych kandydatów i partii politycznych bio-
rących udział w wyborach. Wśród tych kontrowersyjnych orientacji politycznych 
stosunek Francji do przyjmowania, integracji i sposobu traktowania imigrantów 
jest niewątpliwie zagadnieniem kluczowym. To również klimat polityczny okresu 
przed- i powyborczego współkształtował sposób podejścia do kwestii imigranckiej 
i wielokulturowości społeczeństwa francuskiego w analizowanych tu tekstach. Nie 
oznacza to jednak, że w sensie politycznym okres ten jest oderwany od ogólnych 
tendencji, jakie stopniowo ukształtowały się w mediach i społeczeństwie francu-
skim. Podnoszone są więc kwestie centralne dla zrozumienia francuskiego modelu 
integracji, którymi zajmowała się w latach 90. Dominique Schnapper [Schnapper, 
1991]. W jaki sposób państwo, które z perspektywy świata jest postrzegane jako 
kolebka „praw człowieka”, radzi sobie ze swoją własną przeszłością kolonialną 
i wyobrażeniami zbiorowymi, jakie ukształtowały się w odwołaniu do praktyk 
niewolnictwa, bratobójczej wojny w Algierii oraz polityk integracji zainicjowanych 
w okresie prezydentury F. Mitterranda. Jak postrzegani są imigranci, którzy dzisiaj 
napływają do Francji? Na jaki status legalny i społeczny mogą liczyć, kto walczy 
o ich prawa, w jaki sposób się przejawia ambiwalentność w podejściu do tego 
problemu na poziomie francuskich instytucji publicznych i w społeczeństwie fran-
cuskim? Pytania te konfrontują model „republikański” z wyzwaniami, o których 
nie myśleli ojcowie rewolucji francuskiej, zakładający, że uniwersalność pojęcia 
„obywatela” i nakaz wspólnotowości wystarczą, aby republika stała się społe-
czeństwem otwartym, w którym uniwersalne pojęcie praw obywatelskich zastąpi 
zróżnicowania kulturowe i społeczne. Wątkiem tym zajmowała się wiele lat temu 
Hanna Arendt, wskazując na zgubną, czarną stronę „uniwersalnej wersji praw 
człowieka”, których przestrzeganie zależy od dobrej woli państw narodowych 
[Arendt, 1982, s. 592]. 

Dwa dominujące wątki tematyczne ujawniają się w wybranym do analizy 
korpusie tekstów francuskich. Pierwszy, o wyraźnej konotacji historycznej, dotyczy 
zdolności Francji do realizacji swojego własnego ideału społecznego i polityczne-
go opartego na wartościach wolności, solidarności i równości. To właśnie ide-
ały równości i solidarności zapisane na fasadach budynków wszystkich urzędów 
władz państwowych, hôtel de ville (urząd miasta) poddawane są szczególnemu 
krytycznemu oglądowi w kontekście wyborów prezydenckich i kwestii emigranckiej.

Drugi wątek jest związany z opisem różnych form postrzegania, przeżywania, 
konfrontacji z wielokulturowością, z obecnością „obcych”, migrantów w różnych 
środowiskach społecznych, dzielnicach, miastach dotkniętych ich masową obec-
nością. Kontekst przedwyborczy skłania również autorów do zadawania pytań 
o postawy i orientacje polityczne różnych pokoleń migrantów, w szczególności 
młodego pokolenia, które urodziło się i wychowało we Francji, ale konfrontowane 
jest z doświadczeniami rodziców i dyskryminacją i brakiem uznania, które spychają 
ich do grupy obywateli „drugiej kategorii”. W gruncie rzeczy w obu tych podej-
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ściach w grę wchodzi kształtowanie się postaw i opinii publicznych na ten temat, 
rola rozwiązań i działań politycznych na poziomie lokalnym i ogólnofrancuskim 
w tym zakresie. 

 Integracja i odrzucenie „obcych” we Francji

Historyczność procesu rozpoznawania, definiowania i traktowania „obcego” 
podjęta jest w trzech tekstach, które poddaliśmy analizie. Ich cechą charakterystyczną 
jest „pośredniość” podejścia do zagadnienia. Ten sposób podejścia, obchodzenie 
tematu potwierdza swoiste poczucie winy i skrępowania, z jakim Francja odnosi 
się do swojej przeszłości, szczególnie tej, która wiąże się z okresem porewolucyj-
nym i krytycznym oglądem polityk kolonizacji, dekolonizacji i integracji wychodź-
ców z byłych kolonii, zarówno tych, którzy byli Francuzami (Pieds Noirs – biali 
mieszkańcy Algierii nazywani „czarnymi stopami”), jak i tych, którzy należeli do 
„autochtonów”. W analizowanych tu tekstach pośredniość podejścia do tematu 
wyraża się dwojako. 

Pierwszą jej formą jest polemika wokół tezy opublikowanej na początku 2017 r. 
w wielkiej monografii historycznej pod redakcją Pierre’a Boucherona, który jest pro-
fesorem w Collège de France, pt. Światowa historia Francji 3. Stanowi ona przedmiot 
dwóch artykułów opublikowanych na ten temat w marcu i kwietniu w numerach 
2734 i 2735. W pierwszym z nich mamy do czynienia z krytyką prezentowane-
go w książce podejścia do historii Francji jako zjawiska wielowątkowego i ściśle 
związanego z historią świata. Krytykę podejmuje Pierre Nora, jeden z czołowych 
historyków francuskich, zajmujących się kwestiami pamięci zbiorowej. Krytyka 
sformułowana przez Norę dotyczy politycznego wydźwięku książki, dokonanych 
w niej wyborów faktów i dat znaczących dla historii Francji, które to wybory w in-
tencji autorów monografii mają pokazać, jak dalece, od samego zarania, historia 
ta jest znaczona napływem „obcych”, którzy współtworzyli to, czym Francja jest 
dzisiaj. W numerze kolejnym redaktor naukowy książki, Patrick Boucheron, od-
powiada na tę krytykę, broniąc swojej tezy. Mimo że polemika ta ma z pozoru 
charakter dyskusji wewnętrznej dotyczącej metod i roli „nauk historycznych”, jej 
echa przekraczają granice polemiki między badaczami. Broniąc swojego podejścia, 
Boucheron odwołuje się do dużo mówiącego argumentu, że nie jest to rozprawa 
broniąca „obcego”, ale raczej wizja społeczeństwa opartego na métissage i wie-
lokulturowości. Polemika ta wyraźnie odzwierciedla kontekst, w jakim emigranci 
stają się lub nie członkami społeczności narodowej, i wskazuje na charakter barier 
społecznych i wyobrażeniowych, z jakimi się spotykają we wszystkich środowiskach.

Drugą, pośrednią formą podejścia do zagadnienia „obcego” jest wywiad 
przeprowadzony z byłą minister sprawiedliwości w rządzie Jeana-Marca Ayraulta 
i Manuela Vallsa, Christiane Taubirą, pochodzącą z francuskiej Gujany4. Opubli-
kowany w numerze 2755 z sierpnia wywiad jest przeprowadzony z okazji napisa-

3 Patrick Boucheron (dir.), Histoire mondiale de la France, Paris, Seuil 2017.
4 Funkcję tę sprawowała w latach 2012–2016.
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nia przez Taubirę przedmowy do francuskiego wydania książki amerykańskiego 
dziennikarza, syna byłego członka Black Panther, Ta-Nehisi Coetesa, Proces 
Ameryki, w której podejmuje on trudną kwestię śladów przeszłości niewolniczej 
w podejściu do czarnych Amerykanów w Ameryce D. Trumpa5. Mimo że znaczna 
część wywiadu dotyczy rzeczywistości amerykańskiej, w jego końcowej części 
Christianne Taubira formułuje poglądy na temat sytuacji we Francji. Jej zdaniem 
zarówno prawica, jak i lewica francuska mają ambiwalentne podejście do kwe-
stii grup o innym kolorze skóry. Zdaniem pani minister jest to konsekwencja 
„zaprzeczenia” istnienia przeszłości niewolniczej w historii Francji. Jej zdaniem 
Francja jeszcze nie dokonała zbiorowego powrotu do tej części swojej własnej 
historii, który miałby charakter „symbolicznej naprawy” doznanych krzywd. W kon-
sekwencji prowadzi to do trudności w postrzeganiu zróżnicowań społecznych 
i etnicznych i kształtuje polityczną ślepotę instytucji publicznych, które adresują 
swoje działania do abstrakcyjnego uniwersalnego obywatela i mają ogromny 
problem, aby dostrzegać istniejące formy dyskryminacji i frustracje społeczne, 
jakie dotykają grupy, które są na nie narażone. 

Ten sam wątek, choć tym razem w sposób bezpośredni, jest podjęty w innym 
wywiadzie, opublikowanym w numerze 2729 z końca lutego, o wymownym tytule 
Lewica przegrała w trudnych dzielnicach. Jest to wywiad ze znanym humorystą 
i dziennikarzem radiowym Yassimem Belattarem. Podstawowym wątkiem tekstu 
jest pytanie o zdolność społeczeństwa francuskiego do „życia razem” („vivre 
ensemble”), czyli odrzucenia form przemocy, rasizmu i nierównego traktowania, 
jakie dotykają między innymi mieszkańców tzw. trudnych dzielnic, pochodzenia 
emigranckiego6. W okresie formułowania programów wyborczych Belattar dokonuje 
swoistego bilansu polityki prowadzonej przez rządy lewicowe we Francji i odwołuje 
się do słynnej listy 60 „obietnic” przedwyborczych sformułowanych w 2012 roku 
przez François Hollanda, którego kampanię wspierał w roku 2012. Prowadzi go to 
do wniosków, że ani 30. obietnica – walki z praktykami dyskryminacji stosowanej 
przez policję w momentach kontroli dokumentów tożsamości, która to kontrola 
najczęściej dotyka osoby o innym kolorze skóry o tzw. podejrzeniu o przynależność 
etniczną, np. do grup migrantów lub pochodzenia emigranckiego, ani 50. obietnica, 
mówiąca o przyznaniu osobom o narodowości pozaunijnej prawa do brania udziału 
w wyborach lokalnych, nie zostały zrealizowane. Zdaniem autora tej wypowiedzi 
brak realizacji obietnic sformułowanych w 2012 roku przez francuską lewicę jest 
odczuwany przez mieszkańców dzielnic objętych programami polityk miejskich 
jako „upokorzenie”, wspólnie przeżywane poczucie wstydu. 

Belattar uważa, że mieszkańcom tych części miast nie gwarantuje się tych 
samych praw, są oni traktowani jak obywatele „drugiego rzędu”, że mamy do 

5 Ta-Nehisi Coates, Le procès de l‘Amerique, Paris, ed. Autrement, 2017.
6 We Francji od początku lat 80., czyli po dojściu lewicy do władzy, „trudne dzielnice” stanowią obiekt 

tzw. polityk miejskich, które definiują obszary nazywane  jako miejsca szczególnego zainteresowania 
państwa. Mieszkańcy tych „zonnes” mają poczucie dyskryminacji i odrzucenia społecznego. 
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czynienia z ich redukcją tożsamościową, która sprowadza się do postrzegania 
mieszkańców czarnoskórych i pochodzenia arabskiego jako kandydatów na do-
brych piłkarzy i sportowców, nie mających żadnych innych kompetencji. Co więcej, 
zdaniem Belattara sam fakt bycia muzułmaninem aktywuje nieustanne podejrze-
nie o radykalizm lub terroryzm. Brak uznania dla zdolności i wiedzy społeczności 
muzułmańskiej żyjącej we Francji, dla jej wkładu w budowanie wspólnoty życia 
zbiorowego stanowi niewątpliwy problem dla władz państwowych, dla elit poli-
tycznych i medialnych. Podejmowano go w artykule Mémoire, reconnaissance et 
„vivre ensemble”?, wskazując, jak dalece migrant, „jednostka-historia” [Rosan-
vallon, 2014], nośnik narracji i pamięci zbiorowej jest wyłączony z francuskiej 
historii narodowej.

Czy Francja jest w stanie respektować swoje własne prawa mówiące o rów-
ności i niedyskryminowaniu mniejszości? Czy mieszkający we Francji od wielu 
pokoleń migranci z krajów takich jak Algieria, Tunezja, Maroko staną się kiedyś 
pełnoprawnymi członkami społeczności narodowej, zasiądą w ławach parlamentu 
francuskiego i będą startować w wyborach lokalnych czy regionalnych w innej roli 
niż ta, jaką często im się rezerwuje – „przedstawiciela mniejszości”, swoistego 
„Araba na usługi polityczne”? Elementy odpowiedzi na te pytania znajdują się 
w wielu artykułach, w których autorzy podejmują próbę opisu życia społeczności 
nowych i dawnych migrantów, miast i dzielnic, w których znaleźli oni tymczasowe 
lub bardziej długotrwałe schronienie. 

 Polityki lokalne i wybory polityczne Francuzów pochodzenia  
emigranckiego

W okresie, który poddałyśmy analizie, w ramach swoistego bilansu polityki 
rządów lewicy w latach 2012–2017 „Le Nouvel Observateur” opublikował serię 16 
artykułów zatytułowanych Podróż do/we Francji, w ramach której dziennikarze udali 
się do różnych mniejszych lub większych miejscowości i dzielnic, aby pokazać 
nastroje społeczne i sytuacje żyjących tam mieszkańców. Dwa z nich poświęcone 
są kwestii emigranckiej: Mamy dosyć „głosować przeciw” [nr 2733, z marca 2017] 
oraz Polityka, nikt w nią już nie wierzy [nr 2736, z kwietnia 2017]. W artykułach 
tych, jak i w innych [nr nr 2724, 2726, 2747] o tych samych tematach autorzy 
starają się pokazać proces zmiany sposobów postrzegania społeczeństwa fran-
cuskiego, opisać stan świadomości grup pochodzących z emigracji, tych, którzy 
mają poczucie, że lewica ich zdradziła. 

 Rozum i uczucia, czyli dlaczego poezja powinna wspierać politykę

Dotychczasowe analizy pozwalają zrozumieć, w jak dużym stopniu kwestia 
integracji i polityk pod adresem „dawnych emigrantów”, tych, którzy przyjechali 
do Francji w latach 1945–1990, jest wciąż nie uregulowanym problemem społecz-
nym, który budzi poczucie buntu i niezadowolenia społecznego szczególnie dru-
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giego i trzeciego pokolenia emigrantów. Tymczasem, podobnie jak i wiele innych 
państw europejskich, Francja boryka się obecnie z kwestią uchodźców, napływem 
nielegalnych emigrantów z obszarów Afryki, Bliskiego Wschodu i innych krajów 
dotkniętych wojnami lub dramatycznym ubóstwem. Jeśli uznać, że te nowe formy 
migracji uaktywniają stare uprzedzenia, to trzeba również zauważyć, że stanowią 
one przedmiot mobilizacji społeczeństwa obywatelskiego, roszczeń kierowanych 
przez stowarzyszenia użyteczności publicznej, artystów i innych środowisk twór-
czych pod adresem państwa francuskiego, jego instytucji i służb publicznych takich 
jak służby socjalne czy policja. 

W 1989 r. w wywiadzie w telewizji francuskiej ówczesny premier Francji, 
Michel Rocard, sformułował często dziś wykorzystywaną jako argument tezę: 
Francja nie może przyjąć całej biedy świata, ale powinna zostać krajem przyjmu-
jącym uchodźców. Przeciwnicy emigracji, wspierający lub nie FN, odwołują się 
tylko do pierwszej części tego zdania, gdy tymczasem coraz większe kręgi „elit 
artystycznych”, dziennikarzy, naukowców i grup społeczeństwa obywatelskiego 
podkreślają znaczenie jego drugiej części. Ich zdaniem, pozostanie „ziemią azylu” 
jest elementem francuskiej tożsamości, obowiązkiem Francji. 

W artykule Kwestia emigrancka [„Le Nouvel Observateur”, lipiec 2017, nr 
2748], napisanym z perspektywy i z udziałem siedmiu największych francuskich 
stowarzyszeń walczących o prawa migrantów, autorzy odwołują się nie tylko do 
tekstów prawnych mówiących o obowiązku udzielenia pomocy i ludzkiego trak-
towania emigrantów, ale też do wystąpień świeżo wybranego prezydenta Francji 
Emmanuela Macrona, który w jednym ze swoich programowych przemówień po-
wiedział: przyjęcie wychodźców jest obowiązkiem i honorem Francji. Przedmiot 
interwencji autorów artykułu stanowi wskazanie, że mimo tych ładnie brzmiących 
deklaracji instytucje państwowe nie stosują się do reguł prawnych i moralnych, które 
powinny być podstawą francuskiej polityki i metod działania w kwestii emigracji. 
Ich zdaniem imigranci są postrzegani jako problem bezpieczeństwa publicznego 
i sanitarnego. Ministerstwo spraw wewnętrznych określa problem migrantów, 
używając słownictwa, które jak żywo przypomina epokę eugenizmu, mówi i pisze 
się o wrzodach na ciele społeczeństwa francuskiego, o trwałych torbielach itp. 
W momencie likwidowania nielegalnych koczowisk imigranci są traktowani jak 
przestępcy, stosowany jest gaz, konfiskowane są ich dobra prywatne, np. telefony 
komórkowe. W wielu miejscach nielegalnego pobytu imigrantów ogranicza im się 
dostęp do wody, co jest radykalnym nieprzestrzeganiem praw człowieka. Francuzi, 
a jest ich wielu, którzy angażują się w pomoc dla emigrantów nielegalnych, są 
ścigani za nieprzestrzeganie prawa. Artykuł przypomina, że już pięciokrotnie Francja 
została skazana za nieprzestrzeganie praw emigrantów przez Europejski Trybunał 
Praw Człowieka. Autorzy tekstu domagają się otwarcia szerokiej publicznej debaty 
na ten temat, aby dla wszystkich stało się jasne, co oznacza prawo do azylu, do 
opieki i pomocy w momencie zagrożenia życia.

Opis tego, co to oznacza konkretnie, znajdujemy w artykule Z Sudanu do La 
Chapelle, w którym emigranci opisują „drogę przez śmierć”, którą przebyli, aby 
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dotrzeć do Francji. Dziennikarka Cécile Deffontaine opisuje życie Sudańczyków, 
którzy już od 15 lat żyją na ulicach Paryża. Jakiekolwiek byłyby ich trudności, 
Paryż wydaje im się oazą, do której dotarli po przejściu przez koszmar wojny 
domowej w Sudanie, w której często stracili najbliższych, po drodze przez Libię 
i przepłynięciu Morza Śródziemnego na nie przygotowanych do tego pontonach. 
Trauma jest ogromna, wielu nie chce o niej mówić, wszyscy chcą zapomnieć to, 
przez co przeszli. Dla wielu Francja jest ostatnim etapem drogi z piekła. Otoczeni 
i wspierani przez różne stowarzyszenia i wolontariuszy pochodzących z różnych 
środowisk, uchodźcy z Sudanu uczą się francuskiego, chcą budować przyszłość, 
znaleźć pracę, pomóc tym, którzy zostali. Tymczasem wielu z nich nadal koczuje 
na ulicy, pod mostami, na schodach metra. To wobec tych ludzi o tragicznych 
przeżyciach, którzy wielokrotnie otarli się o śmierć, Francja ma obowiązek pomocy7. 
A tymczasem polityki francuskie wciąż nie stanęły na wysokości zadania. Widać 
to nie tylko w La Chapelle, ale też w Calais.

Na pomoc polityce idą artyści. Jak pisze Patrick Chamoiseau8, jeśli polity-
ka, która odwołuje się do rozumu, jest klęską, trzeba skorzystać z poezji, która 
odwołuje się do emocji (nr 2739). Opublikowana przez Chamoiseau na początku 
2017 r. książka Bracia emigranci jest hymnem na rzecz tolerancji i gościnności. 
Sam pomysł książki przyszedł autorowi do głowy, kiedy oglądał reportaże nakrę-
cone przez dziennikarkę pochodzenia tunezyjskiego Hind Meddeb na temat życia 
emigrantów w Paryżu, które wzywały społeczeństwo francuskie do działania. Jak 
mówi Chamoiseau, odwołując się do legendy południowoamerykańskiej9, jego 
książka jest odpowiedzią na to wezwanie, jego „udziałem kolibra”. Autor uważa, 
że jego tekst jest polityczny, ma on bowiem charakter poetycki. Odwołując się do 
innego wielkiego pisarza z Martyniki, Edwarda Glissanta (1928–2011), Chamoiseau 
uważa, że poetyka zawsze poprzedza politykę. To brak poetyki, emocji, które ona 
w nas rodzi, moralnej wizji świata przeżywanego wspólnie, a nie jednostkowo, 
czyni polityki francuskie wobec emigrantów nieefektywnymi. Nadszedł czas, aby 
powrócić do utopii, brakuje nam tlenu, aby żyć razem w tym wyprodukowanym 
przez neoliberalizm świecie. Rozum nie wystarczy. 

Chamoiseau wie, że we wszystkich kulturach świata „obcy” jest widziany jako 
zagrożenie, ale również jako otwarcie. Trzeba otworzyć społeczeństwo francuskie, 
wstrząsnąć jego świadomością, dotrzeć do uczuć, które pozwolą mu spojrzeć 
inaczej na drugiego człowieka. Trzeba wykonać swoją pracę kolibra.

Kończąc tę krytyczną podróż po wspaniałym kraju praw człowieka, gdzie od 
pokoleń wiele osób walczących o wolność i demokrację znajdowało schronienie 

7 W 2016 roku 86 726 osób ubiegało się o azyl polityczny we Francji, wśród nich 5868 osób było 
Sudańczykami, 50% z nich uzyskało azyl polityczny.

8 Patrick Chamoiseau, pisarz, który w roku 1992 otrzymał prestiżową Prix Goncourt, pochodzi z Martyniki, 
w roku 2017 opublikował książkę zatytułowaną Bracia emigranci (Frères migrants, Paris, Seuil 2017).

9 Legenda mówi o ogromnym pożarze lasu, wszystkie zwierzęta się boją i tylko mały koliber w dziobku 
przynosi krople wody do gaszenia. Zwierzęta śmieją się z niego, że to nie ugasi pożaru, na co mały 
koliber odpowiada: „ale mam w tym swój udział”.
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i ojczyznę, chcemy pozostać optymistyczni. Praca kolibra jest powolna, ale może 
ugasić pożar, który zakradł się do umysłów i serc zlęknionych, zindywidualizo-
wanych mieszkańców Francji, którzy boją się o własną przyszłość i przyszłość ich 
dzieci. Wszystkie analizowane tu artykuły odwołują się do zdolności Francuzów do 
właściwego postrzegania zjawisk, do zaangażowania się i w tym sensie wykonują 
pracę kolibra. W pewnym sensie nasza analiza jest również tego typu kroplą wody 
niesioną przez kolibra, tym razem pod adresem polskich czytelników i słuchaczy.
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Agnieszka Legut, Konrad Pędziwiatr

Sekurytyzacja migracji w polityce  
polskiej a zmiana postaw  

Polaków wobec uchodźców

W czerwcu 2017 r., po tym gdy Komisja Europejska po raz kolejny wezwała 
Polskę do wypełnienia zobowiązań związanych z przyjęciem kilku tysięcy uchodźców 
w ramach unijnego programu relokacji i przesiedleń, Minister Spraw Wewnętrznych 
i Administracji Mariusz Błaszczak potwierdził rządową kontestację programu, mówiąc, 
że uchodźcy „tworzą zamknięte enklawy, które są naturalnym zapleczem terrorystycz-
nym”1. Miesiąc wcześniej w wywiadzie dla TV Republika stwierdził, że „przyjmowa-
nie uchodźców, czyli de facto muzułmańskich imigrantów, to jest ta droga, która 
prowadzi do katastrofy społecznej”2. To tylko dwie z licznych wypowiedzi ministra 
o charakterze antyimigracyjnym i islamofobicznym [Pędziwiatr, 2017]. W tym samym 
czasie jego polityczny oponent Grzegorz Schetyna, lider Platformy Obywatelskiej, 
poproszony o przedstawienie swego stanowiska w sprawie przyjęcia uchodźców, 
powiedział: „Jestem za tym, by nie przyjeżdżali do Polski. Tak, tak, Platforma nie 
jest za przyjęciem uchodźców”3. Następnego dnia, podczas konferencji prasowej, 
tak próbował niuansować wcześniejszą deklarację: „Jesteśmy za tym, żeby Polska 
angażowała się w humanitarną pomoc ofiarom wojen, to aktywność, którą polski rząd 
wcześniej prowadził. Nie będziemy natomiast przyjmować nielegalnych migrantów”4. 
Te stosunkowo niedawne wypowiedzi polityków, wywodzących się z dwóch głów-
nych partii politycznych obecnych na polskiej scenie politycznej, wpisują się w nurt 
dyskursywny, którego główne cechy ukształtowały się w 2015 w okresie ostatniego 
dynamicznego napływu imigrantów do Europy, którego kulminacyjny moment zbiegł 
się z polskimi wyborami parlamentarnymi. Choć Polska nie odegrała w nim roli ani 
kraju tranzytowego, ani tym bardziej docelowego, to uchodźcy (a także imigranci 
i muzułmanie) stali się po raz pierwszy kluczowymi punktami odniesienia w krajo-

1 Radio Zet, 13.06.17, rozmowa Konrada Piaseckiego z min. Mariuszem Błaszczakiem.
2 TV Republika, 20.05.17. Min. Błaszczak prosto z mostu: Przyjmowanie uchodźców prowadzi do 

katastrofy!
3 PAP, rozmowa dziennikarza TVP Info z Grzegorzem Schetyną, 9.05.17.
4 Grzegorz Schetyna, konferencja prasowa w Sejmie, 10.05.17.
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wych debatach publicznych [Pędziwiatr, 2016; Krzyżanowski, 2017] i jak pokazują 
chociażby powyższe przykłady, pozostają w nich obecni do dziś. Analiza strategii 
dyskursywnych, jakie wokół figury uchodźcy wytworzyły dwie główne polskie par-
tie polityczne, tj. Prawo i Sprawiedliwość (PiS)5 oraz Platforma Obywatelska (PO), 
wskazuje, że pomimo znaczących różnic programowych dzielących obie partie ich 
narracje – choć bynajmniej nie tożsame i wyrażane odmiennym językiem – są zbieżne 
w konsekwentnym przedstawianiu uchodźcy jako zagrożenia dla kraju i społeczeństwa 
przyjmującego. Ów spójny przekaz płynący od polskich elit politycznych, posiadają-
cych uprzywilejowany dostęp do środków masowego przekazu, nie pozostał naszym 
zdaniem bez wpływu na znaczny wzrost odsetka Polaków niechętnych uchodźcom 
[CBOS, 2015, 2016]. Niniejsze opracowanie6 obejmuje nie tylko analizę tego, jak 
rzeczone strategie dyskursywne PO i PiS kształtowały się w okresie kryzysu migra-
cyjnego czy też jaka była dynamika zmian postaw Polaków wobec przyjmowania 
uchodźców. Stawia także pytania o wpływ dyskursu politycznego na te postawy, jak 
również możliwe sprzężenia zwrotne między nimi.

Do analizy strategii dyskursywnych obu partii włączono wybrane materiały, 
których selekcji dokonano w oparciu o dwa główne kryteria. Po pierwsze – czaso-
we: analiza objęła wypowiedzi polityków PO i PiS, jakie pojawiły się w przestrzeni 
publicznej w okresie od maja 2015 do kwietnia 2016 r.7, kiedy kryzys migracyjny 
był w krajach Unii Europejskiej w centrum uwagi. Drugie kryterium polegało na 
doborze materiału pod względem typu tekstu. Analizie poddano (a) wypowiedzi 
medialne kolejnych premierów, tj. Ewy Kopacz (PO) i Beaty Szydło (PiS), (b) oraz 
pozostałych kluczowych przedstawicieli PO lub PiS (c), a także ich wypowiedzi 
podczas debaty parlamentarnej, jaka odbyła się na temat kryzysu migracyjnego 
we wrześniu 2015 r. Badanie objęło więc teksty, które pojawiły się w kontekście 
publicznym i zostały włączone w przekaz medialny8. Analiza postaw Polaków wobec 
uchodźców opiera się na komunikatach CBOS [2015, 2016].

 Kontekst społeczno-historyczny i preludium upolitycznienia 
uchodźstwa 

W 2015 r. nastąpiła intensyfikacja napływu do Europy osób pragnących uzy-
skać ochronę międzynarodową. Choć napływ ten ominął Polskę, to pod wpływem 
presji innych państw UE i w imię solidarności europejskiej rząd premier Kopacz 
wyraził zgodę na przyjęcie uchodźców, jednocześnie do samego końca kontestując 
unijny program relokacji i przesiedleń9. Nowy rząd, utworzony po październikowych 

5 Szyld ten odnosić się tu będzie do całego obozu Zjednoczonej Prawicy. 
6 Analiza tu prezentowana ma charakter wstępnego opracowania wyników badań nad polskim dyskur-

sem politycznym w odniesieniu do uchodźców. Autorzy przygotowują tekst, który zawiera pogłębioną 
analizę zebranych materiałów, jak też jej pełniejsze osadzenie w ramach teoretycznych. 

7 Ze względu na ograniczenia objętościowe tekstu analiza skupia się na okresie do listopada 2015.
8 Analiza dokumentów oficjalnych formułujących stanowisko rządu PO czy PiS w: [Legut i Pędziwiatr, 2016].
9 Szczegółowe wyliczenia w: [Legut i Pędziwiatr, 2016].
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wyborach przez obóz Zjednoczonej Prawicy, postanowił nie wywiązać się z tych 
zobowiązań. Społeczeństwo nie doświadczyło tym samym wzrostu napływu uchodź-
ców, a kryzys migracyjny dotarł do Polski przede wszystkim jako fakt medialny. 

Superhomogeniczne społeczeństwo polskie [Buchowski, 2016], w którym po-
stawy wobec uchodźców, imigrantów i muzułmanów rozwinęły się w sytuacji bardzo 
ograniczonego kontaktu społecznego z tymi grupami [Pędziwiatr, 2017] oraz na 
bazie wcześniejszych uprzedzeń nie przepracowanych ani w okresie komunistycz-
nym, ani postkomunistycznym, okazało się całkowicie nieprzygotowane nawet na 
przyjęcie wiadomości o potencjalnym przybyciu do kraju kilku tysięcy uchodźców. 
Wyżej wspomniane warunki sprzyjały rozwinięciu się – zarówno w sensie podłoża 
recepcyjnego, jak i matrycy – ksenofobicznego dyskursu politycznego, który od 
czasu kryzysu migracyjnego zaczął odgrywać w Polsce coraz ważniejszą rolę. Co 
warte podkreślenia, zanim zjawisko imigracji stało się przedmiotem upolitycznie-
nia, czyli do roku 2015, praktycznie nie odnotowano od 2004 r. większych zmian 
w stosunku Polaków do przyjmowania uchodźców. Przez cały ten okres (od 2004 
do maja 2015) trzy czwarte społeczeństwa polskiego było przychylne udzielaniu 
schronienia osobom poszukującym ochrony międzynarodowej [CBOS, 2015]. 

Po tym gdy u wybrzeży włoskich w nocy z 18 na 19 kwietnia 2015 r. utonęło 
ok. 600 osób, zwołane na prośbę Mateo Renziego posiedzenie Rady Europejskiej 
całkowicie poświęcono wyzwaniom związanym ze zintensyfikowanym napływem 
migrantów do Europy. Wówczas po raz pierwszy pojawiła się zapowiedź mającego 
stać się kością niezgody programu relokacji i przesiedleń. Mechanizm ten został 
opisany w dokumencie European Agenda on Migration, opublikowanym przez Ko-
misję Europejską 13 maja, a kilka tygodni później (25–26 czerwca), na kolejnym 
szczycie Rady Europejskiej, państwa UE podjęły decyzję o relokacji 40 tys. osób 
objętych ochroną międzynarodową [Legut i Pędziwiatr, 2016, 612–613]. W tym 
okresie pojawiła się zapowiedź przyjęcia na terytorium Polski uchodźców, a więc 
bezpośredniego zaangażowania kraju i społeczeństwa w przeciwdziałanie kryzysowi 
migracyjnemu. W Polsce toczy się wówczas kampania przed drugą turą wyborów 
prezydenckich, która miała miejsce 24 maja 2015r.10 Wątek uchodźczy pojawia się 
już w tym okresie, choć jest jeszcze stosunkowo rzadko przywoływany, zwłaszcza 
w porównaniu z okresem przed wyborami parlamentarnymi. Mamy wówczas do 
czynienia z pojedynczymi wypowiedziami, które zarysowują jednakże specyfikę 
tego, co później, w kolejnych miesiącach, rozwinie się w intensywną i rozbudowaną 
strategię dyskursywną zogniskowaną wokół figury uchodźcy.

W przypadku Platformy Obywatelskiej, która wówczas jeszcze sprawuje władzę, 
ale traci w sondażach do głównego przeciwnika, w strategii dyskursywnej nacisk 
zostaje położony na legitymizację podejmowanych decyzji, takich jak deklara-
cja przyjęcia 2 tys. uchodźców w ciągu dwóch lat. Wspomina się więc zarówno 
o przyczynach kryzysu, wśród których jest wojna, wojenna pożoga, śmierć, jak 
też podkreśla się często moralne uzasadnienie przyjętego stanowiska. Do przyjęcia 

10  Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbyła się 10 maja 2015 r.
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uchodźców zobowiązuje więc w tym ujęciu powinność etyczna, obejmująca nie 
tylko pomoc osobom uciekającym przed zawieruchą wojenną, ale także wsparcie 
dla innych krajów UE w ramach solidarności europejskiej. Pojawia się też kate-
goria „uchodźcy preferowanego”. Są nim współwyznawcy – chrześcijanie, którzy 
są prześladowani w sposób barbarzyński w Syrii. To oni zasługują, żeby kraj 
chrześcijański, jakim jest Polska, dość szybko zareagował i podążył z pomocą11. 
Preferencja budowana jest więc w oparciu o kryterium bliskości religijnej, co tym 
samym można uznać za pośrednio wyrażony dystans do wyznawców islamu12.

W pierwszej odsłonie strategii dyskursywnej Prawa i Sprawiedliwości pojawia 
się, podobnie jak u PO, odniesienie do kategorii uchodźcy prawdziwego i uchodźcy 
preferowanego, choć tutaj granice między tymi dwiema kategoriami wydają się 
bardziej zacierać. To chrześcijanie syryjscy, wspólnota ludzi dzisiaj ciemiężonych 
z uwagi przede wszystkim na swoje przekonania religijne, są w tym ujęciu zagrożeni 
realnie, gdyż, jak się przedstawia, oni rzeczywiście mogą zostać zamordowani13. 
Uchodźcy muzułmanie są tutaj wyjęci poza nawias, przemilczane są też ogólne 
przyczyny kryzysu migracyjnego. W zamian przywołana zostaje wizja wspólnoty 
narodowej jako opartej na więzach kulturowych i więzach krwi poprzez wskazanie 
na repatrianta ze Wschodu lub polskiego migranta jako kategorii osób szczególnie 
mile widzianych w kraju. Stworzona zostaje hierarchia nieoparta na rzeczywistej 
gradacji potrzeb migrujących, ale na stopniu kulturowej bliskości, według klucza: 
Polacy powinni zacząć wracać do Polski. Polacy powinni móc się tutaj osiedlić. 
I powinniśmy być także otwarci na innych, którzy są nam bliscy kulturowo14.

Preferencja do przyjmowania współwyznawców jest więc wspólna obu stra-
tegiom dyskursywnym od samego początku, choć w ujęciu PiS priorytet należy 
w tym względzie przyznać rodakom, niezależnie od kontekstu sytuacji. To pierwsze 
oznaki strategii, która wkrótce ma się stać radykalną w obszarze argumentacji 
i środków wyrazu. Według badań CBOS w maju 2015 r. zdecydowana większość 
Polaków (72%) jest jeszcze za przyjęciem uchodźców, w tym 14% opowiada się 
za tym, żeby uchodźcy mogli się osiedlić w Polsce na stałe [rys. 1].

 „Cisza przed burzą” i okres wyborczy 

Ze względu na okres wakacyjny politycy obu partii, zwłaszcza w sierpniu, 
pozostawali stosunkowo mało aktywni, także jeśli chodzi o wypowiedzi dotyczące 
uchodźców. U polityków PO nie pojawiają się nowe treści, nie zmienia się też ich 
struktura. W przypadku PiS można zaobserwować zaostrzenie retoryki i pierwsze 
sygnały zmian struktury dyskursu. Wcześniej przemilczany uchodźca muzułma-
nin pojawia się już jako bezpośrednio wyrażone zagrożenie czy to dla porządku 

11 TVP Parlament, 26.05.15, Ewa Kopacz. 
12 Rząd zmuszony jest również ustosunkować się do inicjatywy sprowadzania chrześcijan z Syrii przez 

Fundację Estera i jej prezes Miriam Shaded – więcej w: [Pędziwiatr, 2016]. 
13 TVN24, 21.05.15, Andrzej Duda w debacie prezydenckiej z Bronisławem Komorowskim.
14 jw.
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publicznego czy dla spójności społeczno-kulturowej: Nie spieszmy się do tego, 
żeby przedmieścia Warszawy wyglądały jak przedmieścia Londynu czy Paryża15. 
Uchodźca muzułmanin zostaje utożsamiony z członkiem społeczności muzułmańskiej 
w krajach zachodnich, pomimo zasadniczo odmiennego profilu tych społeczności 
[Pędziwiatr, 2007]. To przynależność religijna staje się głównym wyznacznikiem 
identyfikacyjnym, a nie sytuacja zagrożenia życia. Dokonuje się tym samym swoista 
delegitymizacja uchodźczości muzułmanów. Figura uchodźcy zostaje zastąpiona 
w centralnym miejscu strategii dyskursywnej przez naród polski w roli ofiary: Jest 
olbrzymi problem, żeby Polacy, tak doświadczeni przez historię, los, mogli wrócić 
do kraju (…) Naszym moralnym obowiązkiem jest udzielenie w pierwszej kolejności 
pomocy polskim obywatelom16. Co więcej, napływ migrantów z południa jest pró-
bą wyrządzenia Polsce i narodowi kolejnej krzywdy. Tutaj prześladowca przybiera 
formę jakiegoś brukselskiego urzędniczyny, wskutek jego decyzji dzisiaj mamy 
decydować o tym, że mogą do nas napłynąć setki tysięcy ludzi z państw Afryki17.

Badanie opinii Polaków na temat przyjmowania uchodźców w sierpniu 2015 r. 
wykazało znaczący, 17-procentowy przyrost postaw niechętnych. Jednocześnie 
o ponad połowę (z 14 do 6%) spadł odsetek osób przychylnych nie tylko przy-
jazdowi, ale i osiedleniu się uchodźców na terenie Polski [rys. 1]. Jak się wyda-
je, pojedyncze wypowiedzi, jakie pojawiły się w przestrzeni publicznej za sprawą 
przedstawicieli PO czy PiS w tych pierwszych czterech miesiącach, nie miały de-
cydującego wpływu na wzrost niechęci wobec uchodźców. W okresie wakacyjnym 
nastąpił gwałtowny przyrost liczby osób napływających do Grecji, sięgając w lipcu 
54 tys., a w sierpniu ponad 100 tys. osób [UNHCR, Caritas Italiana, 2016]. Dys-
kurs medialny, a nie sam dyskurs polityczny był w tym okresie odpowiedzialny 
za wzrost wśród Polaków postaw nieprzychylnych uchodźcom. 

Na jesieni 2015 r., oprócz historycznie wysokiego odsetka Polaków sprzeci-
wiających się przyjmowaniu uchodźców, pojawiło się kilka okoliczności, których 
współwystąpienie sprzyjało zaostrzeniu i intensyfikacji dyskursu wokół tego tematu. 
Najważniejsza z nich, z punktu widzenia omawianej tu problematyki, to wybory 
parlamentarne, które odbyły się w Polsce 25.10.2015 r. Dodatkowo, na szczeblu 
europejskim podjęto pod koniec września decyzję o podziale dalszych 140 tys. 
osób ubiegających się o ochronę międzynarodową. Jednocześnie strumień migracji 
do Europy nie słabł. W październiku odnotowano rekordowo wysoką liczbę osób 
(221 tys.) przypływających do wybrzeży greckich [Legut i Pędziwiatr, 2016, 614]. 

W tym okresie strategia dyskursywna Platformy Obywatelskiej opiera się na 
podobnych jak wcześniej przesłankach, przy czym wątki są bardziej rozbudowane, 
a akcenty nieco inaczej rozłożone. Ponownie, jak wcześniej, solidarności wobec 
poszukujących ochrony międzynarodowej towarzyszy potrzeba solidarności we-
wnątrzeuropejskiej. Tym razem jednak ma to być solidarność odpowiedzialna nie 

15 TVN24, 12.07.15, Joachim Brudziński w programie „Kawa na ławę”. 
16 jw.
17 jw.
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tylko w sensie przygotowania przez państwo takiej oferty przyjęcia uchodźców, która 
ma solidne i wiarygodne podstawy18, ale także ma ona mieć wymiar zapewnienia 
bezpieczeństwa społeczeństwu przyjmującemu. Pojawiają się co prawda głosy 
wskazujące, że nie należy automatycznie utożsamiać uchodźców z zagrożeniem: 
rząd zdaje sobie z tego sprawę, że uchodźcy, których przyjmie Polska, to w więk-
szości wyznawcy islamu i ludzie się tego boją, ale oni uciekają przed Państwem 
Islamskim, które wkracza w ich życie i charakteryzuje się raczej torturami i śmiercią, 
a nie miłością do Allaha19. 

Obecne są też odwołania do historycznego doświadczenia wielokulturowości 
i przyjmowania uchodźców z Czeczenii – kiedy Polska była krajem zdecydowanie 
uboższym niż w tej chwili, przyjęliśmy 86 tys. Czeczeńców. Czy zaobserwowaliście 
terrorystów na każdym rogu ulicy? Czy zaobserwowaliście nagły spadek zatrudnienia?20 
Jednocześnie wprowadzone zostają do dyskursu treści, które w sposób pośredni 
łączą figurę uchodźcy z zagrożeniem. Wielokrotnie zawarte zostają w wypowiedziach 
przede wszystkim premier Ewy Kopacz zapewnienia o priorytetowym traktowaniu 
kwestii bezpieczeństwa Polaków w kontekście ewentualnego przyjęcia uchodźców.

Uwypuklona zostaje kategoria uchodźcy prawdziwego, który po raz kolejny 
skontrastowany jest z imigrantem ekonomicznym. Rząd PO jest gotowy przyjąć 
tylko prawdziwych uchodźców (…), tych, którzy z bólem porzucili swoje domy, 
z wojennej zawieruchy często ratując tylko najbliższych21. Dodatkowo zapowiada 
się podjęcie specjalnych środków bezpieczeństwa wobec przyjmowanych, którzy 
mają być weryfikowani przez służby nie tylko na etapie przygotowania się do 
wjazdu na teren RP, ale także podczas ich pobytu w Polsce: zapewniona zosta-
nie pełna kontrola naszych służb nad osobami, które przyjmiemy22. Podkreślony 
zostaje przy tym tymczasowy charakter pobytu uchodźców. Kategoria uchodźcy 
preferowanego, nadal obecna, obejmuje tym razem przede wszystkim kobiety 
i dzieci lub rodziny z dziećmi. 

W przypadku strategii dyskursywnej PiS oprócz intensywnego wzrostu czę-
stotliwości, z jaką przedstawiciele obozu Zjednoczonej Prawicy podejmują w tym 
okresie wątki związane z kryzysem migracyjnym, dostrzec można również roz-
budowanie argumentacji i zaostrzenie stosowanych środków wyrazu. W centrum 
dyskursu ponownie pojawia się naród polski czy Polska jako ofiara, zaś w roli 
podmiotu o złych intencjach obsadza się kraje UE-15, szczególnie Niemcy. „Bruk-
selski urzędniczyna” z poprzednich miesięcy powraca pod postacią Niemiec, sper-
sonifikowanych czasem jako kanclerz Angela Merkel, która zostaje ukazana w kon-
tekście tych selfie z uchodźcami, tych fotografowań się na tle napisów Herzlich 
Willkommen i zapraszania uchodźców do Niemiec, kraju, w którym zostały podjęte 

18 Radio Kraków, 25.09.15, Rafał Trzaskowski.
19 RMF FM, 17.09.15, Rafał Grupiński.
20 Sejm RP, 16.09.15 Ewa Kopacz, Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat kryzysu migracyjnego 

w Europie i jego reperkusji dla Polski.
21 Radio Kraków, 25.09.15, Rafał Trzaskowski.
22 TVP, 20.09.15, Ewa Kopacz, orędzie. 
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decyzje pochopne, nieprzemyślane, a których skutki próbuje się przerzucać na 
innych23. Czasem działania te prezentowane są jako pochopne jedynie z pozoru, 
a ich rzeczywisty cel to pognębienie sąsiadów (czytaj: Polski). 

Solidarność europejska w wypowiedziach polityków PiS jest ukazana jako 
złudna, skrywająca złe intencje i brutalna gra interesów, wobec której Polska nadal 
zmuszona jest, by bronić swej suwerenności, będąc wciąż narażoną na nadużycia ze 
strony najsilniejszych państw europejskich, bo to one, a nie my, decydują w Bruk-
seli (…) [mając] potężną moc regulacyjną także wobec Polski24. Reakcje innych 
krajów UE na niechęć Polski do uczestniczenia w szerokim zakresie w programie 
relokacji i przesiedleń to akcja dyfamacyjna, którą dzisiaj prowadzą śmiertelni 
wrogowie Polski, ludzie po prostu oszalali z nienawiści do naszego kraju, bo to 
jest przecież element tej samej akcji25. Silna polaryzacja na linii my – oni, ofiara – 
prześladowca jest rodzajem moralnego uzasadnienia przyjętego stanowiska, wedle 
którego Polska powinna pozostać zamknięta na uchodźców. Co więcej, Polska 
to w tym ujęciu kraj, który wykazał się już gościnnością i tolerancją, który nie 
brał udziału w destabilizacji regionu Bliskiego Wschodu czy Afryki Północnej ani 
współcześnie, ani historycznie rzecz biorąc. Stąd problem kryzysu migracyjnego to 
jest ich problem. Tu Orban miał rację. Po prostu to jest ich problem, nie nasz26. 

Uchodźca w strategii dyskursywnej PiS staje się rodzajem piątej kolumny, 
wiążącej się z wielorakim ryzykiem, które próbuje się wyeksportować na terytorium 
Polski i uczynić z niego problem wewnętrzny [Pędziwiatr, 2017]. Figura uchodźcy 
wyłania się jako zagrożenie totalne. Po pierwsze, niesie on ze sobą wspominane 
już wcześniej ryzyko o charakterze ekonomicznym, stanowiąc konkurencję dla lo-
kalnej ludności w dostępie do zasobów i do rynku pracy. Podkreśla się przy tym 
ograniczoność zasobów i związaną z tym trudną sytuację ekonomiczną ludności 
rodzimej: Polacy dzisiaj nie mają pracy, Polacy dzisiaj nie mają godziwej pracy. 
I teraz jak my tym ludziom damy żyć?27 Ponadto uchodźca prawdziwy, czyli ten, 
którego życie jest bezpośrednio zagrożone, jest praktycznie – według ujęcia PiS 
– nieobecny wśród napływających do Europy. Ci ostatni, wyposażeni w smart-
fony – rzekomy atrybut zamożności – nie są nawet ludźmi cierpiącymi biedę28.

Uchodźcy muzułmanie, wcześniej już w strategii Zjednoczonej Prawicy wy-
kluczana kategoria, zostają teraz przedstawieni jako bezpośrednie zagrożenie dla 
spójności społeczno-kulturowej: Powinniśmy przyjąć uchodźców i nie powinni być 
to wyznawcy islamu. Oni się nie asymilują29. Włączony zostaje do dyskursu nie 

23 Jedynka Polskie Radio, 14.09.15, Joachim Brudziński.
24 Sejm RP, 16.09.15, Jarosław Kaczyński, debata parlamentarna w związku z informacją Prezesa Rady 

Ministrów na temat kryzysu migracyjnego w Europie i jego reperkusji dla Polski.
25 jw.
26 Sejm RP, 16.09.15, Jarosław Kaczyński, debata parlamentarna w związku z informacją prezesa Rady 

Ministrów na temat kryzysu migracyjnego w Europie i jego reperkusji dla Polski.
27 Jedynka Polskie Radio, 14.09.15, Joachim Brudziński.
28 jw.
29  Radio Kraków, 14.09.15, Jarosław Gowin.
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tylko motyw pasywnego oporu przed przyjęciem „naszego” sposobu życia, ale 
i aktywnego przejmowania terytorium zarówno poprzez dominację liczebną, jak 
i narzucanie swoich zwyczajów: Istnieje poważne niebezpieczeństwo, że zostanie 
uruchomiony proces, który w wielkim skrócie będzie wyglądał mniej więcej tak, że 
najpierw liczba cudzoziemców gwałtownie się zwiększa, później nie przestrzegają 
oni, nie chcą przestrzegać, deklarują, że nie będą przestrzegać naszego prawa, 
naszych obyczajów... a później albo i równolegle narzucają swoją wrażliwość i swoje 
wymogi w przestrzeni publicznej w różnych dziedzinach życia, i to w sposób bardzo 
agresywny i gwałtowny30.

Uchodźca muzułmanin jest też utożsamiany często z młodym mężczyzną, któ-
rego agresja stanowi zagrożenie dla porządku publicznego, w szczególności dla 
bezpieczeństwa rodzimych kobiet. W tym ujęciu zagrożenie ze strony uchodźców 
ma również charakter biologiczny. Przybiera też postać możliwości zakażenia róż-
nego rodzaju pasożytami, pierwotniakami, które nie są groźne w organizmach tych 
ludzi, mogą tutaj być groźne31, czy wręcz fizycznej eksterminacji rodzimej ludności 
w wyniku działań terrorystycznych: od tego jestem polskim politykiem, żeby zapobiec 
lub zmniejszyć ryzyko, że kiedykolwiek ktoś wysadzi w powietrze polskie niemowlę32. 
Uchodźca prawdziwy i terrorysta to kategorie ujęte tu jako nierozróżnialne.

Ze sprowadzeniem uchodźców z tych terenów wiąże się więc ryzyko totalne, 
stąd jako jedyną bezpieczną metodę pomocy uchodźcom proponuje się metodę 
finansową lub inne zewnętrzne rozwiązanie, np. stabilizację sytuacji politycz-
nej w tamtejszym regionie świata. Wielokrotnie też przywołuje się konieczność 
uszczelnienia granic. 

Strategia dyskursywna PiS w tym okresie uwzględnia jednak kategorię uchodź-
cy (czy szerzej migranta) preferowanego. Jest nim uchodźca ze Wschodu, naj-
lepiej polskiego pochodzenia. Preferencja dla przyjmowania rodaków rozsianych 
po świecie – czy to wynikająca z esencjalistycznej wizji narodu, jako wspólnoty 
przedłużonego pokrewieństwa, czy z wymogu bliskości kulturowej – widoczna jest 
też w wypowiedziach innych przedstawicieli tego obozu politycznego. Co więcej, 
bezpośrednio wyrażone zostaje przekonanie o wyższości narodu polskiego: czy 
Polacy, emigrując, narzucali w tych miejscach, gdzie się pojawiali, swoje reguły? 
Czy kogoś terroryzowali? Nie (…) ciężko pracowali33. 

Silna sekurytyzacja figury uchodźcy, jaka dokonała się w przekazie PiS w okre-
sie kampanii parlamentarnej, znalazła swój oddźwięk także w strategii dyskursywnej 
oponentów politycznych tej partii. Również w narracji PO uwypuklona została kwe-
stia bezpieczeństwa obywateli, mimo tego, iż towarzyszyły jej głosy minimalizujące 
istnienie realnego ryzyka, jakie miałoby się wiązać z przyjęciem uchodźców. Obie 

30 Sejm RP, 16.09.15, Jarosław Kaczyński, debata parlamentarna w związku z informacją Prezesa Rady 
Ministrów na temat kryzysu migracyjnego w Europie i jego reperkusji dla Polski.

31 Jarosław Kaczyński, spotkanie wyborcze w Makowie Mazowieckim, 12.10.15.
32 wPolityce.pl, 7.09.15, Jarosław Gowin.
33 Sejm RP, 16.09.15, Jarosław Kaczyński, debata parlamentarna w związku z informacją Prezesa Rady 

Ministrów na temat kryzysu migracyjnego w Europie i jego reperkusji dla Polski.
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strategie kształtowały się w odpowiedzi na nastroje społeczne, ale jednocześnie 
stanowić mogły przyczynę dalszej konsolidacji postaw niechętnych uchodźcom. We 
wrześniu i październiku utrzymała się tendencja wzrostowa, jeśli chodzi o odsetek 
osób niezgadzających się na przyjęcie uchodźców (rys. 1). 

Rys. 1. Stosunek Polaków do przyjmowania uchodźców.  
         Komunikat z badań, nr 98/2016. Warszawa 2016

Źródło: CBOS

 Zakończenie

Po wyborach parlamentarnych i zmianie władzy topos uchodźstwa rzadziej 
pojawiał się w wypowiedziach polityków, ale bynajmniej nie zniknął z nich całkowicie. 
Problematyka ta powracała okresowo, szczególnie w związku z wydarzeniami bez-
podstawnie łączonymi z kryzysem, które odbiły się szerokim echem w całej Europie, 
tj. zamachami terrorystycznymi (m.in.: Paryż – 13.11.15; Bruksela – 22.03.16) 
czy napaściami na kobiety w noc sylwestrową w Kolonii i kilku innych niemiec-
kich miastach; także przy okazji inicjatywy Kukiz’15 dotyczącej przeprowadzenia 
referendum uchodźczego [Pędziwiatr, 2017]. W tym okresie następuje zatrzymanie 
fali migracyjnej z głównego kierunku napływu w wyniku realizacji porozumienia 
zawartego 18 marca 2016 r. między UE a Turcją. Strategia dyskursywna PO do-
tycząca uchodźców występuje w postaci szczątkowej. Sprowadza się właściwie do 

Czy, Pana/Pani zdaniem, Polska powinna przyjmować uchodźców z krajów  
objętych konfliktami zbrojnymi?
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komentowania czy to bieżących wydarzeń, czy aktywności rządu PiS. Natomiast 
narracja PiS ulega okresowemu ożywieniu przede wszystkim w związku z zamachami 
terrorystycznymi, choć dostrzec w niej można kontynuację nakreślonych wcześniej 
wątków. PiS stawia znak równości między uchodźcą (w domyśle: muzułmaninem) 
a terrorystą – jeśli nie aktualnym, to przyszłym. W konsekwencji tylko całkowite 
zamknięcie na uchodźców może stanowić gwarancję bezpieczeństwa.

Choć wypowiedzi przedstawicieli obu środowisk politycznych na temat 
uchodźców pojawiają się w przestrzeni publicznej znacznie rzadziej niż wcześniej, 
utrzymuje się ta sama organizacja treści, wedle której uchodźców w strategiach 
dyskursywnych obu partii łączy się pośrednio czy bezpośrednio z zagrożeniem. 
Wpływ takiej ramy interpretacyjnej dostrzec można w znacznym wzroście wśród 
Polaków (o 10 punktów procentowych) występowania postaw niechętnych uchodź-
com. W grudniu, a więc po zamachu w Paryżu, okazało się, że po raz pierwszy od 
2004 r., czyli od momentu, kiedy badania odnoszące się do tej tematyki zaczęły 
być przeprowadzane, nastąpiło odwrócenie proporcji. Pod koniec 2015 r. większość 
(53%) Polaków była przeciwna przyjmowaniu uchodźców. Co więcej, asocjacja: 
uchodźca – muzułmanin – zagrożenie nie traciła na sile i w lutym oraz kwietniu 
2016 r. odnotowano dalszy wzrost niechęci wobec uchodźców (odpowiednio do 
57% i 61%) [rys. 1].

Podsumowując, pomimo różnic, jakie dały się zaobserwować w strategiach 
dyskursywnych dwóch głównych partii politycznych, obie narracje były spójne 
w ujmowaniu figury uchodźcy w kategoriach zagrożenia, w której to roli, zwłasz-
cza od okresu kampanii parlamentarnej, obsadzeni zostali migrujący muzułmanie. 
Szczególnie w strategii dyskursywnej PiS, bardziej spójnej pod względem struktury 
treści i środków wyrazu, uchodźca muzułmanin został w znacznym stopniu utoż-
samiony z zagrożeniem totalnym dla państwa i społeczeństwa polskiego, a także 
„cywilizacji chrześcijańskiej”34. Przeprowadzona została wręcz delegitymizacja 
uchodźczości w przypadku osób zaliczanych do tej kategorii, przy równoczesnych 
odniesieniach do wyższości moralnej narodu polskiego. 

Wytworzenie dyskursu o takiej formie i treści, jaka uwidoczniła się w obu 
strategiach, stanowiło w kontekście czasu kampanii wyborczych odpowiedź na 
nastroje elektoratu, które już w sierpniu wykazywały wzrost negatywnych postaw 
wobec przyjmowania uchodźców. Co więcej, już wcześniej ugruntowane były 
postawy niechętne różnorakim „obcym”, co niewątpliwie miało wpływ na kształt 
strategii dyskursywnych obu partii. Stworzone w ramach dyskursu politycznego 
(tu wyrażonego głosami dwóch głównych partii) ramy interpretacyjne kryzysu 
migracyjnego i figury uchodźcy były więc z jednej strony wynikiem poprawnego 
odczytania przez polityków nastrojów społecznych, z drugiej strony ksenofobia – 
głównie islamofobia – jako forma rasizmu elit [van Dijk, 1991, 1993] wywarła 
znaczący wpływ na konsolidację w czasie kryzysu migracyjnego oraz po nim trendu 
do dominacji postaw społecznych niechętnych uchodźcom. 

34 Szerzej o polityce „cywilizacjonizmu” w: [Brubaker, 2017].
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Krzysztof Gładkowski

Niemcy jako „obcy u siebie” w Polsce 
po 1945 roku

W antropologii kulturowej (etnologii) polaryzacja „swój – obcy” wyraża różnicę, 
jaka uwidacznia się w myśleniu ludzi o sobie i o innych. W licznych publikacjach 
wykazano, jak w wyobrażeniach ludzi kształtuje się obraz świata im bliskiego 
przeciwstawiony światu im obcemu. W swojej pracy Antropologia wsi polskiej 
XIX wieku Ludwik Stomma [1986] to przeciwstawienie określił jako orbis inte-
rior i orbis exterior. Wcześniej odróżnienie kategorii „swój – obcy” przeprowadził 
w 1924 roku Jan Stanisław Bystroń, wówczas młody poznański socjolog i etnolog, 
w swojej książce Megalomania narodowa [1924; Bystroń, 1980]. William Gra-
ham Summner natomiast już w roku 1906 [s. 13] w swojej pracy zatytułowanej 
Folkways: A study of the sociological importance of usages, manners, customs, 
mores and morals po raz pierwszy zdefiniował „etnocentryzm” (niemiecki termin: 
Ethnozentrismus). Pojęcie to oznacza pogląd, który własną grupę stawia w centrum 
wszystkiego, a inne grupy ocenia z jej punktu widzenia [Posern-Zieliński, 1987]. 
Badacze zajmujący się tym zagadnieniem zgodnie podkreślali jedność postaw 
w stosunku do własnej grupy, a negatywny w stosunku do obcej grupy i jej kul-
tury. Postawy te pełnią integrującą funkcję w grupie oraz wzmacniają identyfikację 
jednostki z własną grupą, skupiając wszystkich wokół wspólnych wartości. Budzą 
one też nieufność wobec wszystkiego, co różni się od praktyk i wartości własnej 
grupy, wytwarzając wizję świata podzielonego na „swoich” i „obcych”. Postawy 
etnocentryczne nie sprzyjają wymianie idei i wartości między grupami etniczny-
mi, mogą być podłożem konfliktów. Ich następstwem są negatywne stereotypy 
i uprzedzenia etniczne, a także niezrozumienie i nietolerancja wobec innych, które 
mogą przekształcać się w akty dyskryminacji i wrogości. Postawy etnocentryczne są 
łatwe w instrumentalnym wykorzystaniu różnic międzygrupowych w walce o władzę 
lub głosy wyborców. Istnieją liczne przykłady wojen, a nawet aktów ludobójstwa 
w imię ideologii pierwszeństwa własnej grupy etnicznej czy narodu.

Warto zaznaczyć, że świat starożytnej myśli pozaeuropejskiej odkrył zasadę 
przeciwstawnych wartości w kosmosie, w którym dostrzegał oddziaływanie sił 
dobra i zła. W europejskiej tradycji intelektualnej znana jest filozoficzna formuła 
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coincidentia oppositorum („zbieżność przeciwieństw” czy „zgodność przeciwieństw”, 
„równoczesność rzeczy i zdarzeń przeciwnych”). Ten metafizyczny termin wpro-
wadził do filozofii Mikołaj z Kuzy (ur. 1401 w Kues1 – pol. Kuza, zm. 1464). Jego 
prawdziwe nazwisko to Nicolaus Krebs, był wybitnym średniowiecznym filozofem, 
teologiem, matematykiem, dyplomatą i kardynałem. Za największe metafizyczne 
odkrycie Mikołaja z Kuzy uznano wyrażenie najgłębszej prawdy, jaką otrzymujemy 
na podstawie teorii docta ignorantia, co tłumaczy się jako „uczona niewiedza”, to 
jest twierdzenie, że Bóg jest coincidentia oppositorum, co dosłownie tłumaczone 
jest jako „zbieżność przeciwieństw” [Tatarkiewicz, 1978]. Terminem tym posługi-
wali się też Giordano Bruno, Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, Franz Brentano. 

Nie jest trudno dostrzec, że istnienie różnic, a nawet sprzeczności jest czymś 
naturalnym i stanowi o bogactwie niezmiernie różnorodnego świata. Przeciwieństwa 
są czymś nieodłącznym od istnienia czy egzystencji i to w sensie kosmicznym 
(wszechświata, a nawet Boga). Wszelkie przeakcentowanie lub jednostronność 
czy żądanie wyłączności jest czymś nienaturalnym i prowadzi do karykaturalnych 
kształtów życia grupowego i jednostkowego. Na płaszczyźnie społecznej może 
przekształcić się w nastawienia ksenofobiczne, uprzedzenia i agresję wobec wszyst-
kiego, co „inne” – „obce”. 

Zaznaczmy, że kategoria „swój – obcy” w aspekcie metodologicznym została 
skrytykowana w antropologii kulturowej, jako klucz otwierający każde drzwi. To 
narzędzie badawcze wyparło z teorii antropologicznej podejście, w którym wykaza-
no potrzebę badania każdej kultury według norm i wartości przyjętych przez tych, 
którzy ją mają, a nie w kategoriach, których w nich się nie stosuje.

Tutaj natomiast chcemy wykorzystać świadomie tę teoretyczną koncepcję 
w celu pokazania, w jaki sposób etnocentryczne podejście kształtowało zarów-
no politykę, jak i postawy społeczne wobec Niemców w Polsce po roku 1945.  
Po pierwsze – dlatego, żeby usystematyzować wyniki badań empirycznych, jakie 
zostały przeprowadzone w ramach projektu Centrum Badania Mniejszości Niemieckiej 
na temat sytuacji Niemców w Polsce po zmianie granic w 1945 roku. Po drugie – 
dlatego, aby pośrednio pokazać, co utraciły obie grupy narodowościowe – Polacy 
i Niemcy – w wyniku tak prowadzonej polityki oraz w jej wyniku ukształtowanej 
negatywnej postawy Polaków wobec Niemców.

Zebrano w ubiegłym roku „źródła wywołane”, jak nazywają historycy przekazy 
osób, którzy jako świadkowie historycznych wydarzeń opowiadają swoje doświad-
czenia z przeszłości, wywołując je ze swojej pamięci – stąd „źródła wywołane”2. 
Związane jest to też z nowym podejściem do przeszłości w nauce. „Pamięć” stała 
się ważnym przedmiotem badań jako kategoria przeciwstawiona „historii” rozu-
mianej jako narzędzia do legitymizowania politycznego status quo, a więc istnie-

1 Miasto w Niemczech w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat.
2 W etnografii to, co historycy nazywają „źródłami wywołanymi”, nazywano właściwie od początku 

istnienia tej dyscypliny naukowej „tradycją” – „tradycją mówioną”, „tradycją ustną”, przekazywaną 
z pokolenia na pokolenie, a dziś najczęściej nazywa się je z angielska oral history.
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jącego politycznego stanu rzeczy. Taka historia była historią zideologizowaną, bo 
posługiwała się propagandowymi pojęciami, jak „Ziemie Odzyskane”. Nie mamy tu 
miejsca, by ten temat rozwijać. Zaznaczmy tylko, że pamięć stanowi dziś ważne 
źródło poznania, dla podkreślenia wagi podjętych badań przez Centrum Badań 
Mniejszości Niemieckiej.

Użyte w tytule określenie „obcy u siebie” chyba najtrafniej ilustruje położenie 
Niemców w Polsce po 1945 roku. Zmiana granic była całkowitym przeobrażeniem 
położenia Niemców w Polsce. Nie zmieniając swego miejsca zamieszkania, do-
świadczyli obcości otaczającego ich teraz świata. Ci, którzy zostali na swoim, czuli 
się obcymi na swojej ziemi. Powodem tego była nie sama zmiana politycznych 
granic, ale ideologia przyniesiona wraz z nią. Przeobrażenia kulturowe i społeczne, 
które nastąpiły w 1945 roku i trwały praktycznie do roku 1989, były tak gwałtow-
ne, że zasługują na użycie określenia „szok kulturowy” (niemiecki termin: Kultur-
schock). Termin ten jest znany na oznaczenie sytuacji, w jakiej znajduje się ktoś, 
kto znalazł się w całkowicie obcym środowisku kulturowym. Według słownikowej 
definicji: „Kulturschock, beim unmittelbaren Kontakt mit einer fremden, d. h. 
nicht internalisierten Kultur mehr oder weniger plötzlich auftretendes, mitunter 
erschreckendes Gewahrwerden der fundamentalen Andersartigkeit der durch die 
fremde Kultur erlebbaren Realität. Ein Kulturschock wird bei nicht vollauf bejahtem 
Kontakt gewöhnlich durch innere Distanzierung (meist als negative Idealisierung 
des Fremden) abgewehrt; er gilt jedoch als unverzichtbare existenzielle Erfahrung, 
die auch intellektuelles Begreifen fremder Kulturen (und mittelbar der eigenen) 
allerest ermöglicht“3 [Schoene, 1975, s. 387]. Społeczność niemiecka w Polsce 
przyjmowała różne postawy wobec świata, który zdominował jej otoczenie spo-
łeczno-kulturowe od 1945 roku. 

Relacje, jakie zebrano podczas badań w ramach wspomnianego projektu 
CBMN, są wynikiem przeprowadzenia wywiadów przez badaczy na Górnym i Dol-
nym Śląsku, Pomorzu, Warmii i Mazurach. Tu z powodu ograniczonego miejsca 
w tej publikacji dokonano wyboru tylko jednego z aspektów pokazujących, jak 
etnocentryczne postawy głównie przedstawicieli władzy prowadziły do marginalizo-
wania społeczności niemieckiej w Polsce. Szersze przedstawienie innych dziedzin, 
w jakich polaryzacja „swój – obcy” prowadziła do wykluczenia Niemców, dokonane 
zostanie w innej publikacji. Jednym z najważniejszych – jeśli nie najważniejszym 
elementem kultury, w której kategoryzacja „swój – obcy” szczególnie mocno zo-
stała doświadczona przez Niemców, jest język.

3 „Szok kulturowy – mniej lub bardziej nieoczekiwane, niekiedy przerażające uświadomienie sobie fun-
damentalnej odrębności realiów poznanych za pośrednictwem obcej kultury, występujące w sytuacji 
bezpośredniego kontaktu z obcą, tj. nie zinternalizowaną kulturą. Obrona przed szokiem kulturowym, 
w wypadku niezupełnie akceptowanego kontaktu, następuje zwykle w drodze wewnętrznego zdy-
stansowania się (na ogół w postaci negatywnego wyobrażenia tego, co obce); uchodzi wszakże za 
niezbywalne doświadczenie egzystencjalne, które staje się warunkiem intelektualnego zrozumienia 
obcych kultur (a pośrednio także własnej)”. Przypis tłumacza 
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W relacjach z badanych regionów najczęściej podkreślano negatywny stosunek 
do języka niemieckiego. Mieszkanka Wrocławia4 mówiła:

„Mama opowiadała, że jej cała rodzina została wezwana na policję, mama nie 
umiała nic po polsku, ale był taki milicjant wtedy, mama była bardzo ładną kobietą, 
on jej powiedział »ty się naucz Ojcze nasz po polsku« i ona się całą noc uczyła, bo 
jej mama tam ciut po śląsku umiała. No i ona się uczyła całą noc Ojcze nasz i jakoś 
tam wyklepała to Ojcze nasz, no i potem ją zapytali »a jaka jest stolica Polski?«. 
Ona pojęcia nie miała, co to jest »stolica«, ale wiedziała, co to jest »stół« i tak [re-
spondentka stuka tu ręką po stole – uwaga I.K.] pokazała, że to jest stół, że zna to 
słówko, i jakoś jej tam to przeszło, i pozwolono jej tam pracować na tej milicji, ona 
tam w kuchni pracowała, no, ale większość została wysiedlona z Gogolina […]”5.

Ta sama respondentka mówi:
„A poza tym przyjechali ludzie ze Wschodu, różni… ludzie z tych byłych 

ziem polskich, to oni rozumieli nas… bo sami doznali krzywdy, sami musieli 
opuścić swoje majątki, ale byli tacy ludzie, tacy, nie wiem jak ich nazwać, tacy 
z Warszawy, z Częstochowy…, którzy, jak to oni sami tak mówili, że wprowadzą 
u nas kulturę. Uważali nas za takich głupków, i że oni teraz wprowadzą kulturę. Ja 
pamiętam, jak w szkole, bo ja poszłam do pierwszej klasy, nie znając polskiego, 
ale ja miałam dobrą nauczycielkę, nie wiem, skąd ona była, ja wiem, że mama 
z sąsiadką tam ze mną poszły i ona mówiła tylko, żeby się mama nie martwiła… 
i rzeczywiście ja bardzo szybko się nauczyłam tego polskiego i pierwszą klasę 
już z nagrodą zdałam. Ale moja siostra miała bardzo ciężko, ona nie umiała się 
tego polskiego nauczyć, ale pamiętam nawet już w II klasie i III, kiedy już tej 
nauczycielki nie było, to myśmy między sobą mówili po niemiecku, to się potem 
wychodziło na środek i [wyciągało się – przyp. I.K.] rękę tak i linijką w łapę za 
słowa niemieckie, ale też za śląskie, za śląskie, które pochodziły z niemieckie-
go, tak to pamiętam. A potem był taki srogi człowiek, nauczyciel, musieliśmy 
siedzieć we dwójkę i jeżeli któryś [uczeń – przyp. I.K.] z tej dwójki powiedział 
coś nieczysto po polsku, to razem trzeba było iść i razem się wyciągało łapę 
i się dostawało linijką”6.

4 Dla Czytelnika nieobeznanego ze zróżnicowaniami językowo-kulturowymi pomiędzy przedwojennym 
Dolnym i Górnym Śląskiem istotne będzie zwrócenie uwagi, że respondentka nr 1 najprawdopodobniej 
pochodziła z Górnego Śląska i przeniosła się do Wrocławia. Mówiąc  zatem o konsekwencjach wypo-
wiadania się „po śląsku”, miała najprawdopodobniej na myśli gwarę górnośląską (wasserpolnisch), 
bardzo zbliżoną do języka polskiego, choć zawierającą szereg słów pochodzenia niemieckiego, 
regionalnego i czeskiego,  a nie używany na Dolnym Śląsku do 1945 roku dialekt (dolno)śląski – 
będący raczej regionalną formą języka niemieckiego. Również dalej cytowana respondentka nr 4 
prawdopodobnie miała powiązania z Górnym Śląskiem.  Przyp. red. – R.J.

5 Wywiad swobodny nr 1, kobieta, mieszkanka Wrocławia, lat 66, s. 1. Wywiady zarchiwizowane 
zostały w Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej w Opolu. W cytatach inicjały w nawiasach kwa-
dratowych oznaczają osoby, które przeprowadzały wywiady i dokonały ich transkrypcji: I.K. – Irena 
Kurasz, M.L. – Magdalena Lemańczyk, K.G. – Krzysztof Gładkowski. Nazwy w przypisach oznaczają: 
Wrocław – wywiady ze Śląska; Pomorze – wywiad z Pomorza; Olsztyn – wywiad z Warmii i Mazur.

6 Tamże.
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Inny fakt zrelacjonowany przez respondentkę z Wrocławia, mówiący o obcości 
kulturowej waloryzowanej negatywnie:

„ale władze polskie były takie wyniosłe, to było wszystko takie wyniosłe 
w stosunku do tej ludności, jak to oni mówili, autochtonicznej – śląskiej, bo oni 
nawet do ust nie wzięli, że to Niemcy są. Tylko pamiętam, że ja byłam dzieckiem 
i ja też i o tym wspominałam w tej książce, to nigdy tego nie zapomnę. Myśmy 
z sąsiadką chodziły, bo myśmy w domu mówili po niemiecku, bo nasz dom, ta 
ulica, na której mieszkałam, była wokół ogrodu i nas nikt nie podsłuchiwał, ale 
raz nas mama wysłała do sklepu i rozmawiałyśmy ze sobą po niemiecku i pani 
burmistrz nas dorwała i wzięła na komisariat i wezwali rodziców, i powiedzieli 
»jeszcze raz…«, bo ja pamiętam wtedy straszenie Sybirem, jak jeszcze raz nas 
złapią, jak nie będziemy mówić po polsku, to na Sybir [nas wyślą – przyp. I.K.] 
z całą rodziną. Tak straszyli tym Sybirem o byle co… […], ale myśmy się też 
potem pilnowały, że tylko w domu po niemiecku, ale już jak się na ulicę wycho-
dziło albo podchodziło do szkoły, to był strach… […] jeszcze jeden taki przykład. 
W szkole, to było już w liceum, w latach 60. Taki nauczyciel był, zresztą niejeden, 
zawsze było to, że nie lubili niemieckiego, bo nie było wtedy jeszcze nauczycieli 
pochodzących ze Śląska, tylko szczególnie do nas na Śląsk sprowadzali nauczy-
cieli z centralnej Polski. I pamiętam, zawsze byłam najlepszą uczennicą z polskie-
go, i tam w teatrzyku występowałam i w ogóle, a moja mama do końca życia nie 
nauczyła się porządnie mówić po polsku. I kiedyś przy szlabanie stałam z mamą 
i podszedł [ten nauczyciel – przyp. I.K.], chciał być miły, nawiązał rozmowę. Jak 
się zorientował, kto to jest moja mama, wtedy już nie byłam Helga, tylko była 
Klimke [imię i nazwisko zostało zmienione na życzenie respondenta – I.K.], już 
tylko po nazwisku i oceny były gorsze, i nie było miło, nie było miło. Ja sobie to 
zapamiętałam tak… Ale niektórzy nauczyciele zajmowali się swoim przedmiotem 
i nie robili aż takich tam… No, moja siostra miała większe kłopoty z tym języ-
kiem, zresztą ona, jak miała osiemnaście lat, wyfrunęła, jest w Niemczech, brat 
jest w Niemczech, tylko ja tu jestem”7.

W tej ostatniej narracji uwidacznia się binarność „niemieckość-polskość”, 
w której język niemiecki w odbiorze Polaka pozbawia użytkownika cech człowieczeń-
stwa. Kobieta Niemka, używając języka niepolskiego, utraciła w oczach rozmówcy 
nie tylko swój pierwotny urok, ale i bliskość, którą wyrażało zwracanie się do niej 
po imieniu. Przejście do oficjalnej formy – zwrócenie się po nazwisku – wytwarza 
nie tylko dystans i nie szacunek, ale raczej pogardę („obcy – zły”).

Respondentka z Giżycka relacjonuje swoje doświadczenie z dzieciństwa:
„Nas wezwano do sądu w Giżycku i kazano nam podpisać, że nie będziemy 

używać języka niemieckiego. No niestety, my nie mogłyśmy podpisać tego, to 
był już rok 1949. To pamiętam jak dziś, to był grudzień, 5 grudnia, nawet sobie 
jakoś tak zapamiętałam tę datę, kiedy miałyśmy podpisać, że nie będziemy uży-
wać [języka niemieckiego – K.G.], była to rzecz niemożliwa, nie mogłyśmy tego 

7 Wrocław 1, s. 2.
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podpisać, bo moja mama w 1949 roku bardzo słabo jeszcze mówiła po polsku. 
A ja już zdążyłam odnaleźć swojego ojca na terenie byłego NRD. Ponieważ mój 
ojciec pochodził z Gelsenkirchen z Zagłębia Ruhry, nie znał zupełnie języka pol-
skiego, stąd też zachodziła potrzeba, żebym ja język miała opanowany, żeby się 
móc kiedykolwiek ze swoim ojcem spotkać, porozmawiać i porozumieć. W związku 
z tym nie podpisałyśmy obydwie, mimo że przetrzymano nas siedemdziesiąt dwie 
godziny w wodzie o suchym chlebie i czarnej kawie, to nie podpisałyśmy tego, że 
nie będziemy używać języka”8.

„Obcy u siebie” – tę formułę wyrażającą zakorzenienie w miejscu swojego 
pochodzenia oddaje narracja mężczyzny z Pomorza:

„Ci ludzie, którzy, tak jak moja mama, związali się z Polakami, czy tam uczu-
cie wchodziło w grę, mi się wydaje, że chcieli pozostać […]… wyzywanie, nie 
wolno było głośno mówić, cicho się rozmawiało. Ona to odreagowała, nie. Że-
śmy dostawali z Niemiec, na przykład magnetofon dostaliśmy szpulowy, taśmy 
były z niemieckimi Heimatslieder. Mama zawsze okno otwierała i muzykę na cały 
regulator… i mówiła: ja tu jestem u siebie, ja jestem gdańszczanką i ja się muszę 
tego wstydzić. I puszczała tą muzykę na zewnątrz. [Jak ludzie reagowali na to? 
– M.L.] No, było różnie. Ludzie wiedzieli, jakie tam ma… nie ma co ukrywać, 
ona to demonstrowała, szła ze mną ulicą, już byłem dorosły, szła ze mną ulicą 
i rozmawiała po niemiecku. My żeśmy sobie z tego tytułu w ogóle… ludzie na nas 
patrzyli dziwnie, bo wiedzieli, że turystami nie jesteśmy, ale mama demonstracyj-
nie mówi: rozmawiamy po niemiecku. Całe życie musiałam się bać tego języka, 
a będę mówiła teraz. To była taka reakcja potem. [A rodzeństwo twoje? – M. L.] 
Były bariery, bo siostra bardzo się wstydziła, brat też trochę, rozmawialiśmy po 
niemiecku, tylko że będąc na ulicy, musieli uważać, był mój starszy brat, był taki 
strachliwy, no i tam tego, a ja mówię: a co mam się wstydzić. Ja mówię, ja jestem 
dumny z tego powodu, że mam takie korzenie, że tutaj zawsze mieszkałem, stąd 
moja rodzina pochodzi…”9.

Mieszkanka Wrocławia opowiada: „[…] tam się bardziej czułam swobodnie 
na Górnym Śląsku, bo byłam wśród swoich, pewniej się czułam. Tu natomiast 
weszłam w zupełnie inne środowisko. Tu też z mężem [rozmawialiśmy – przyp. 
I.K.] na zewnątrz tylko po polsku. W domu tak to rozmawiało się po niemiec-
ku, a później, jak syn się urodził, to jeszcze szkolne lata dla niego, to myśmy 
to kontynuowali, żeby on automatycznie wychowywał się dwujęzycznie. Było to 
trudne, bo rozmawialiśmy tylko w domu, ale taki zwyczaj był u nas, że tylko 
w niedziele przy kawie czytało się Pismo Święte i to tylko w języku niemieckim. 
Było pięknie i ładnie, ale jak dorastał i był w średniej szkole, to później miał 
jakiś sprzeciw, »nie, bo on nie może opanować język taki i taki…«, to nie było 
prawdą, ale żeby w szkole [nie miał kłopotu – przyp. I.K.], to trochę zaniecha-
liśmy tych rozmów. Jeszcze jak był w szkole powszechnej, to został raz pobity 

8 Olsztyn 8, s. 2.
9 Pomorze 2, s. 7–8.
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przez kolegów, to był taki moment, bo coś powiedział… dowiedzieli się, że zna 
niemiecki i że w domu mówi się po niemiecku. To była taka bójka kolegów, no 
i to był taki jeden incydent”10.

Mieszkanka Wrocławia:
„Moja wnuczka na przykład bardzo chętnie chodzi na język. A mój wnuk 

chodził, bardzo chętnie chodził, jak był mniejszy, a potem kiedyś pochwalił 
się w szkole, że jedzie do Niemiec do wujka, no i było… Koledzy mu powie-
dzieli: »Co ty nie wiesz, co to jest powstanie warszawskie? Ty nie wiesz, co 
Niemcy zrobili? Ty jesteś zdrajcą!«. I on teraz nie chce chodzić na niemiecki 
i nie chodzi”.

Wspomniana już respondentka z Giżycka tak relacjonowała w związku ze 
swoimi doświadczeniami w szkole kwestię języka i reedukacji:

„No, odbiło się to na mnie później w inny sposób, bo w 1953 roku nie 
uczciłam śmierci Stalina. Był to taki drugi moment, kiedy zauważono, że jestem 
społecznie niewychowana i że w związku z tym trzeba mnie od rodziny odsunąć, 
żeby wychować społecznie i zabrać tę możliwość korzystania z języka. Wysłano 
mnie wtenczas do Cieplic Śląskich do Centralnego Ośrodka Harcerskiego na 
pewien okres. I nie skończyło się na tym, że pozostałam tam, tylko stamtąd 
byłam wysłana na okres sześciu miesięcy na ARTEK, na wychowanie społeczne, 
na Krym, gdzie przebywałam wśród pionierów rosyjskich i tam miałam zostać 
wychowana. Dla mnie był to plus, bo był to piękny klimat, nauczyłam się języka 
rosyjskiego bardzo dobrze, aczkolwiek zawsze miałam problem z akcentem, było 
wszystko pięknie, słownictwo bardzo szerokie, ale z akcentem zawsze miałam 
problem, bo: płahoje udarenije i płahoje udarenije. Co mnie jeszcze prześlado-
wało nawet na studiach. Tam wysłano, potem znów powrót do Cieplic Śląskich 
i powrót do domu, tak że wolno było mi korespondować raz na trzy miesiące. 
Oczywiście nie wolno mi było zdradzić, że jestem na Krymie, że jestem w ogóle 
na terenie Związku Radzieckiego. To mogłam dopiero powiedzieć po powrocie 
moim do kraju, jak już wróciłam do domu. I to są takie momenty, gdzie mó-
wię, tam odbiło się to, że właśnie miałam język koniecznie zapomnieć i miałam 
nauczyć się rosyjskiego, co było plusem, ale niemieckiego mimo wszystko nie 
zapomniałam. Korzystając z tej możliwości, musiałam się tego języka uczyć, że 
tak powiem, po cichu, żeby nie zapomnieć, bo pierwsze swoje spotkanie z moim 
tatą odbyłam w sześćdziesiątym pierwszym roku dopiero, tak że dużo później, 
ale w międzyczasie już korespondowałam, pisałam tak jak umiałam, bo nigdy 
się pisowni nie uczyłam, ale pisałam tak, jak mi ślinka coś na język przyniosła. 
Tata rozumiał to, a jeżeli chodzi o słownictwo, to miałam też względnie bogate, 
bo uczyłam się dosyć pilnie i po cichu, żeby ten język opanować. Tak że są 
plusy i minusy”11.

10 Wrocław 4, s. 2–3.
11 Olsztyn 8, s. 2–3.
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W ostatniej narracji widoczna jest próba pozytywnej czy obiektywnej oceny 
minionych doświadczeń. Respondentka jednak nie ukrywa, jak silnie potrzeba 
znajomości języka związana była z tęsknotą za ojcem. Jej relacja ujawnia wiele 
aspektów niemal ontologicznej funkcji języka w życiu człowieka. Jedna z pod-
stawowych potrzeb społecznych człowieka rozpatrywana na płaszczyźnie psy-
chologicznej wyraźnie ukazuje funkcję komunikacyjną języka. W podstawowym 
kursie komunikacji omawia się etymologię słowa „komunikacja”, wskazując 
jego pochodzenie od łacińskiego słowa communio, oznaczającego „wspólnotę”. 
W tym wypadku więź z ojcem respondentka uzależniała od znajomości języka 
ojca, czyli języka niemieckiego. Wystarczy odrobina empatii, żeby zrozumieć re-
spondentkę. Jej narracja pozwala przyjąć, że niezależnie od narodowości nasza 
pierwotna tożsamość ukształtowana w środowisku lat dzieciństwa i młodości, 
w tym najbliższym środowisku społecznym, jakim jest rodzina, na trwałe jest 
związana z naszą osobowością, a język dzieciństwa pełni podstawową funkcję 
w ukształtowaniu wspólnoty z bliskimi. Język jest narzędziem tworzenia świata 
z innymi, tworzenia relacji, które czynią nas ludźmi. Kwestia poczucia narodo-
wego jest kwestią ważną, lecz wtórną – pierwszą jest kształtowanie człowieka 
jako członka wspólnoty ludzkiej. Ten element może być uchwycony wyraźnie 
z perspektywy antropologicznej w prezentowanej tu refleksji nad materiałem 
zebranym w czasie ubiegłorocznych badań jakościowych.

W systemie zarządzania społeczeństwem, w tym tworze państwowym, jakim 
była PRL, stosowano wiele narzędzi służących wymazaniu przeszłości, wymazaniu 
w naszym wypadku kultury niemieckiej, z zaprogramowania społecznego Niem-
ców i przeprogramowanie ich – jak zresztą i społeczeństwa polskiego – w nowy, 
socjalistyczny sposób. Powstał w literaturze przedmiotu termin wyrażający, kim 
był człowiek ukształtowany przez ten system. Termin ten to homo sovieticus 
[Zinowiew, 1984]. Poza tym eksperymentem społecznym, ukształtowania no-
wego człowieka, stosowano też wszelkie działania służące zamazywaniu znaków 
niemieckiej przeszłości, zwłaszcza w sferze znaku, czyli języka, gdyż język to nie 
tylko strona werbalna. Wymownym tego przykładem, jest relacja o usuwaniu nie-
mieckich napisów z nagrobków:

„Tak, cmentarz. Jeszcze w tej chwili jest parę grobów takich, gdzie dłutem 
wszystkie nazwiska niemieckie, nawet jakieś litery, jak zostały, a my mieliśmy 
szczęście, bo jest nagrobek siostry mojej mamy, a mój ojciec dowiedział się od 
kogoś w przeddzień tej akcji tego dłutowania… […] To była jednorazowa akcja 
i on na takim małym wózeczku ten pomnik mojej siostry taki piękny z marmuru 
wyniósł, do domu na strych schował. Pamiętam, jest jeszcze w tej chwili parę 
grobów, gdzie jest to wydłutowane, ale to było pełno grobów takich oszpeconych. 
A teraz, jak już było po tej „Wende”12, że tak powiem, to myśmy ten nagrobek 
wzięli i jest jednym z niewielu, bo potem ludzie też nowe nagrobki stawiają z napi-

12 Terminem „Wende”  – zmiana  (niem.) określa się przemiany polityczno-transformacyjne, które miały 
miejsce na przełomie lat 80. i 90. Przyp. red. – R.J.
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sami niemieckimi, ale nasz jest taki stary, bo ona umarła w czterdziestym drugim, 
trzecim? Już teraz nie pamiętam, drugim chyba, tak, w czasie wojny umarła i jest 
tam »Hier ruht in Frieden unsere geliebte Schwester« i cały ten napis jest po 
niemiecku, w tej chwili stoi… No i oczywiście te napisy, na sklepach, na jakichś 
ruinach, na starym zniszczonym hotelu, to też było wszystko wymazane, no i te 
klapy od kanalizacji, no, tego już nie mogli przerobić, więc to tam było”13.

Kulturowym znakiem oswajania nowej rzeczywistości jest w narracjach pojawia-
jący się nierzadko sprzeciw wobec typowego dla polskiego katolicyzmu połączenia 
tego, co narodowe, z tym, co religijne, a co uwarunkowane było specyfiką polskiej 
historii. Odmienność podejścia do tego, co święte i świeckie, w rzymskokatolickim 
wyznaniu w rozumieniu Niemców i Polaków ilustruje kolejna narracja ze Śląska, 
podobne podejście zaobserwowano wśród Niemców na Warmii.

„Jeżeli chodzi o duchowieństwo, to u nas proboszczem był Stanisław Szulc 
[Schulz?], który rozumiał Niemców i Polaków, bo on pochodził z rodziny, która 
miała jakieś tam powstańcze historie na Górze św. Anny, więc on był takim pol-
skim Ślązakiem, ale doskonale mówił po niemiecku i on nie robił żadnej różnicy 
między ludnością. Jeżeli chodzi o kler, to nie mogę powiedzieć. Na pewno ta religia 
w języku polskim była strasznie trudna. Ludzie spowiadali się po niemiecku, no, 
mieliśmy takie szczęście, że mieliśmy takiego księdza. Msze wszystkie, to było 
po polsku, ale pamiętam, jak tam było »Maryjo królowo Polski«, to ludzie się 
strasznie buntowali i wszyscy śpiewali »Królowo nasza«, nikt nie śpiewał »Królowo 
Polski« tam w tej litanii, prawda?”14.

Przedstawione tu relacje respondentów odnośnie do eliminowania języka 
niemieckiego z języka publicznego dokumentują świadome działania mające na 
celu zniszczenie kultury niemieckiej. Inne obszary życia Niemców w Polsce po 
zmianie granic w 1945 roku podlegały podobnym działaniom, w których niemiec-
kość oznaczała nie tylko inną kulturę, ale stała się stygmatem odczłowieczającym. 
Jedynym kryterium tego, co dobre, było przyjęcie oficjalnie obowiązujących 
wzorców kultury, którą nazwano socjalistyczną. Ostatni cytat ilustruje nie tylko 
kwestię języka w kulturze religijnej Niemców, ale też tego, jak inna kulturowo 
jest świadomość Niemców na Śląsku (i nie tylko) w kwestii religijności, która 
w ich wypadku cechuje się wrażliwością na obecność elementów narodowych 
(politycznych) w języku religijnym. Ze względu na ograniczoną objętość tego 
artykułu zmuszeni jesteśmy odesłać czytelników do publikacji, która ukaże się 
w przyszłym roku15. Na stronie Centrum Badania Mniejszości Niemieckiej są też 
dostępne wywiady pogłębione wybrane z poszczególnych regionów [http://www.
haus.pl/cbmn-wywiady.html].

13 Wywiad swobodny nr 1, kobieta, mieszkanka Wrocławia, s. 2.
14 Wrocław 1, s. 2.
15 Bardziej szczegółowe omówienie wyników badań tu zasygnalizowanych zostanie dokonane w mo-

nografii wieloautorskiej pod redakcją Krzysztofa Gładkowskiego i Ireny Kurasz, którą wyda Instytut 
Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
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Piotr Madajczyk

Pamięć o przymusowych migracjach 
Niemców po II wojnie światowej  
jako narzędzie tworzenia wspólnot

Zarówno w pamięci historycznej mniejszości niemieckiej w Polsce, jak i w ba-
daniach naukowych nad jej historią szczególne miejsce zajmują pierwsze lata po 
zakończeniu II wojny światowej. Lata te przyniosły także zmianę granicy polsko-
-niemieckiej oraz czystki etniczne – w ramach których dokonywano tzw. weryfikacji 
narodowościowej oraz przymusowych wysiedleń z Polski ludności niemieckiej. 
Wydarzenia ówczesne, które miały miejsce w atmosferze wrogości ukształtowa-
nej przez wojnę i okupację niemiecką, miały często brutalny przebieg. W pamięci 
pozostały takie nazwy jak Łambinowice, Świętochłowice czy Potulice oraz tak 
zbrodnicze postacie jak Czesław Gęborski. Ten fragment historii został już dobrze 
opisany w badaniach historyków [por. Władze komunistyczne].

Warto jednak zastanowić się nad wpływem czynników nienaukowych na nie-
które oceny formułowane w dyskusji o historii mniejszości niemieckiej w Polsce 
po 1945 roku. Powodują one, że przyjmuje się za dowiedzione i zweryfikowane 
twierdzenia, które określić można co najwyżej jako hipotezę albo tezę, czyli jako 
nie jednoznacznie dowiedzione. 

Przyjmuje się, że pierwszy okres powojenny trwale określił kształt pamięci 
historycznej i tożsamości narodowej zarówno mniejszości niemieckiej, jak i całych 
społeczności regionalnych. Pamięć ta odgraniczała je od polskiego otoczenia, pa-
miętającego wojnę z innej perspektywy. 

Nie zmienia tego fakt, że oceny niektórych historyków są bardziej powścią-
gliwe, poszerzają okres, w którym pamięć ta była kształtowana. Czy winniśmy 
zawężać go do lat 1945–1948, czy też może rozszerzyć do końca okresu stali-
nowskiego w Polsce? Andrzej Sakson pisał, że „Wiele z tego, co z takim trudem, 
przy wielu niesprzyjających okolicznościach udało się osiągnąć w drugiej połowie 
lat czterdziestych w dziele pozyskiwania Mazurów, zostało w późniejszych latach 
zaprzepaszczone” [Sakson, 1990, s. 119]. W jego ujęciu udało się w pierwszych 
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powojennych latach wiele osiągnąć, a „późniejsze lata” oznaczają przede wszystkim 
okres stalinowski, przymusowe narzucanie polskiego obywatelstwa, represje wobec 
polskich działaczy mazurskich, kolektywizację rolnictwa, wzmacniane jeszcze przez 
oddziaływanie z Niemiec Zachodnich.

Dominuje jednak ocena, w której podkreśla się wpływ przymusu i brutalno-
ści komunistycznych władz polskich na kształtowanie się tożsamości narodowej 
i pamięci historycznej mniejszości niemieckiej jako kluczowych. O weryfikacji pisał 
Bohdan Wilamowski: „Z chwilą gdy polskie władze przekonały się o niepowodzeniu 
akcji weryfikacyjnej, sięgnięto po środki administracyjne, a to był już początek 
końca sprawy mazurskiej” [Sakson, 1990, s. 94]. Istnieje więc ciągłość od błędów 
popełnionych w latach czterdziestych XX wieku do chwili obecnej.

Edmund Nowak pisał: „Mimo iż od tamtych lat minęło blisko pół wieku, 
poczucie doznanych krzywd i cierpień podczas ostatnich miesięcy wojny i tuż po 
jej zakończeniu tkwi nadal w świadomości obu narodów” [Nowak, 1991, s. 8]. 
Tę ocenę jeszcze zaostrzył w Obozach na Śląsku Opolskim [ibidem, s. 361 i n.]: 
„Wysiedlenia ludzi z gospodarstw, domów i mieszkań, stosowane metody wtrącania 
do obozów, wydarzenia obozowe oraz osobiste przeżycia osadzonych w obozach 
miały swoje daleko idące implikacje i w znacznym stopniu determinowały po woj-
nie stosunek etnicznych Niemców oraz osób za Niemców uznawanych do Polski 
i Polaków” [Nowak, 2002, s. 361]. Mamy tutaj prostą kontynuację i pamięć, która 
determinuje późniejsze relacje z polskim otoczeniem.

Można także przypomnieć analogiczne sformułowanie Zbigniewa Kurcza: 
„Odmienność doświadczeń historycznych ludności rodzimej zadecydowała nie 
tylko o jej stosunku do przeszłości, ale również o jej obecnych postawach i na-
rodowych identyfikacjach. Wszyscy autorzy nawiązujący w swych wspomnieniach 
do końcowego okresu II wojny światowej postrzegali go jako najcięższy okres 
w swym życiu”. Wymieniał wprawdzie także wpływ innych czynników, ale sądzę, 
że nie jest błędna ocena, że uważał za potwierdzoną hipotezę (bo tak ją określał 
na początku swojej książki), że „pierwsze styczności i oddziaływania społeczne 
między wymienionymi zbiorowościami [ludnością rodzimą i ludnością napływo-
wą – P.M.] zadecydowały o preferencjach i narodowych identyfikacjach ludności 
rodzimej” [Kurcz, 1995, s. 147, 156].

Wydaje się, że także w moich pracach poświęconych mniejszości niemieckiej 
w latach 1945–1989 dynamika kształtowania i zmienności pamięci historycznej 
i ściśle z nią związanej tożsamości narodowej nie została uwzględniona w wy-
starczająco silnym stopniu. Wprawdzie dostrzegłem, że zasadniczym czynnikiem 
decydującym o dezintegracji społeczności, odgraniczaniu się w jej ramach od 
otoczenia jest poczucie braku bezpieczeństwa i niezadowolenie ze swojej sytuacji 
życiowej. Nie szukałem jednak pogłębionej odpowiedzi na pytanie, jak czynniki te 
określają kształt pamięci historycznej mniejszości niemieckiej.

Zgodnie z przytoczonymi powyżej ocenami, odzwierciedlającymi dominujący 
trend w badaniach historycznych, pamięć zbiorowa mniejszości niemieckiej wiernie 
odzwierciedla jej historyczne doświadczenia. Jak wiadomo, rzeczywistość jest dość 



64

odmienna. Pamięć zbiorowa jest kształtowana zarówno przez procesy zapamię-
tywania, jak i zapominania, a hierarchia ważności historycznych wydarzeń i osób 
zmienia się na przestrzeni lat często radykalnie. Nie jest prawdą, że najbardziej 
traumatyczne doświadczenia historyczne danej grupy ludności muszą stać się 
centralnym elementem jej pamięci historycznej. 

Zobrazujmy to następującym przykładem: Andreas Kossert [2008] opisał 
w swojej książce Kalte Heimat traumatyczne przeżycia, jakich doświadczyli w po-
wojennych Niemczech Niemcy z ziem utraconych przez to państwo na wschodzie, 
gdy nie zostali potraktowani jak szczególnie ciężko przez wojnę doświadczeni 
rodacy, którym należy w miarę możności pomóc. Byli balastem, ciężarem, siłą 
roboczą do wykorzystania, aby zastąpić robotników przymusowych z czasu wojny. 
W chrześcijańskiej Szwabii modlono się: „Herrgott im Himmel, sieh unsere Not / 
wir Bauern haben kein Fett und kein Brot / Flüchtlinge fressen sich dick und fett 
/ und stehlen uns unser letztes Bett / Wir verhungern und leiden große Pein / 
Herrgott, schick das Gesindel heim”1. W broszurze wydanej w Szlezwiku-Holsztynie 
w 1946 roku pisano natomiast: „Sowohl rassenmäßig als auch in kultureller und 
geistiger Hinsicht sind die Flüchtlinge bartfremd in Südschleswig. Den größten 
Teil bilden Ostpreußen von slawisch-germanischer Blutmischung, deren Mentali-
tät die Grundlage für die gesamte deutsche Eroberungspolitik von Friedrich dem 
Großen bis zu Hitler ist”2. 

Czy to traumatyczne doświadczenie jest dzisiaj istotnym elementem określa-
jącym tożsamość pewnej grupy ludności w Niemczech? Odpowiedź brzmi: nie, 
mimo że ich integracja była procesem powolnym, długotrwałym i bolesnym. Ale 
zakończonym sukcesem. Pamięć historyczna ma charakter funkcjonalny i legitymi-
zujący, czemuś służy. Na płaszczyźnie jednostki „Tendencyjność wynika z dosto-
sowywania treści pamięci do aktualnej sytuacji i potrzeb i polega na uzgadnianiu 
przeszłości z teraźniejszością bez poczucia zniekształcania treści pamięci. Dokonuje 
się to często w celu likwidacji dysonansu poznawczego” [Golka, 2009, s. 143]. 
Także w pamięci zbiorowej pewne elementy historii są zapominane, usuwane z niej. 
W przytoczonym przypadku oznacza to, że pamięć o „kalte Heimat” nie zniknęła, 
pozostała w przekazach rodzinnych albo w lokalnych społecznościach. W pamię-

1 Co można tłumaczyć jako:
 Panie Boże, spójrz, oto jest nasza potrzeba,
 My, rolnicy, nie mamy masła ani chleba,
 gnębią nas uchodźcy, tłusto się obżerając,
 kradną, ostatnie nasze łóżka zabierając.
 My, cierpiąc, niezadługo padniemy tu z głodu.
 Odeślij do domu tę hołotę ze wschodu. Tłum. red.  – R.J.
2 „Uchodźcy w południowym Szlezwigu są obcy zarówno pod względem rasowym, jak i kulturowym. 

Dużą część z nich stanowią Wschodnioprusacy mieszanej słowiańsko-germańskiej krwi, których 
mentalność jest podstawą całej niemieckiej polityki zaborczej od Fryderyka Wielkiego do Hitlera” 
– tłum. red. (R.J.). Cytaty za: Viele Vertriebene traf im Westen nur blanker Hass, Von Sven-Felix-
Kellerhof, „Welt” nr 24 z 19.05.2008, https://www.welt.de/politik/article2008254/Viele-Vertriebene-
traf-im-Westen-nur-blanker-Hass.html, dostęp 6.06.2017.
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ci zbiorowej społeczeństwa niemieckiego została jednak zmarginalizowana, bo 
w nowoczesnym, zamożnym, dającym szerokie możliwości awansu społecznego 
społeczeństwie RFN nie jest do niczego potrzebna. 

W przypadku Polski pamięć zbiorowa mniejszości niemieckiej mogła kształto-
wać się na dwa sposoby: 1. Doświadczenia pierwszych lat powojennych (a także 
w pewnym zakresie późniejsze) miały tak traumatyczny charakter, że trwale zdeter-
minowały kształt tej pamięci; 2. Mniejszość niemiecka z różnych powodów (tutaj 
nie ma miejsca na ich podawanie) nie identyfikowała się z państwem i narodem 
polskim. Aby móc się samookreślić potrzebowała odwołania do takich doświad-
czeń z historii, które umożliwią jej odgraniczenie się od większości społeczeństwa 
narodowości polskiej.

Formułuję tutaj hipotezę, że pamięć o pierwszym okresie powojennym po-
trzebna była mniejszości niemieckiej w Polsce, szczególnie na Górnym Śląsku, aby 
wyraźnie określić swoje poczucie odrębności. Nadaje się do tego znacznie lepiej 
niż pomniki stawiane po I wojnie światowej, gdyż lepiej pasuje do dominującej 
obecnie globalnie narracji o ofiarach. Ta sytuacja nie uległa zmianie w okresie 
komunistycznym, a także częściowo po 1989 roku, gdy Polska była już państwem 
demokratycznym, ale znacznie biedniejszym i mniej atrakcyjnym cywilizacyjnie niż 
państwo niemieckie. Z punktu widzenia historyka stwarza to problem, gdyż jego 
celem jest zbliżenie się do prawdy w opisie wydarzeń historycznych. Natomiast 
cele eksponowania pamięci o pierwszym okresie powojennym są tutaj inne, zgod-
nie z charakterystyką sformułowaną przed laty przez socjolog Danutę Berlińską: 
delegitymizacja działań polskich, odgraniczenie Polaków od Ślązaków utożsamia-
nych z Niemcami, dowartościowanie Ślązaków, ukształtowanie więzi symbolicznej 
z Niemcami [Berlińska, 1999, s. 261].

Rzecz jasna nie oznacza to przypisania takich samych intencji każdemu wspo-
minającemu te powojenne wydarzenia. Wyróżnić można trzy płaszczyzny odwoły-
wania się do pamięci o pierwszych latach powojennych: indywidualną, zbiorową 
niekonfrontacyjną oraz zbiorową konfrontacyjną.

Pierwsza z nich, indywidualna, jest najbardziej oczywista, chociaż wcale nie 
jednoznaczna. Oczywista, gdyż oparta zazwyczaj na rodzinnym przekazie. Nie-
jednoznaczna, gdyż zapewne także w tym przypadku odwołanie do niej będzie 
zróżnicowane: silniejsze u osób (rodzin) słabo zintegrowanych w polskich realiach 
społecznych i politycznych, słabsze u dobrze zintegrowanych, które odniosły sukces 
zawodowy lub inny w życiu. Pamięć indywidualna łączy się z historią lokalną, czyli 
pamięcią lokalnych społeczności o powojennych wydarzeniach, silnie osadzona jest 
w przekazach rodzinnych i tradycji lokalnej.

Pamięć zbiorowa niekonfrontacyjna dominuje w organizacjach mniejszo-
ści niemieckiej. Dramatycznym przeżyciom pierwszych lat powojennych nadano 
formę Tragedii Górnośląskiej, która stała się mitem założycielskim mniejszości 
niemieckiej. Starano się jednak nadać temu formę, która zostanie zaakceptowana 
przez polskie otoczenie, doprowadzi nie do eskalacji konfliktu, ale do dowarto-
ściowania mniejszości niemieckiej i historii regionalnej. Zasadniczo udało się to, 
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o czym świadczyły decyzje Sejmiku Województwa Śląskiego z 2011 roku i Sejmiku 
Województwa Opolskiego z 2012 roku o przyjęciu rezolucji upamiętniającej ofiary 
Tragedii Górnośląskiej oraz o uznaniu roku 2015 Rokiem Pamięci. Potwierdzało 
to także otwarcie Muzeum Deportacji w Radzionkowie, zręcznie łączące Tragedię 
Górnośląską z polityką sowiecką, oraz poszerzenie ekspozycji w muzeum w Łam-
binowicach o okres powojenny. Podobne znaczenie miała otwarta w marcu 2015 
roku w Muzeum Śląska Opolskiego wystawa „Dziadek z Wehrmachtu”. Czy uda 
się zachować ten nieeskalacyjny charakter w zmienionym po wyborach 2015 roku 
układzie politycznym, pozostaje kwestią otwartą [Madajczyk, 2015].

Najwyraźniej upolitycznienie pamięci zbiorowej i nadanie jej konfrontacyjnego 
charakteru widoczne jest w działaniach Ruchu Autonomii Śląska. Stanowi ono 
część projektu tej organizacji wykreowania narodu śląskiego. Wprawdzie w statu-
cie Ruchu mowa jest o „pogłębianiu tożsamości regionalnej wśród mieszkańców 
Śląska i innych regionów Rzeczypospolitej Polskiej”, ale podejmowane działania 
świadczą o tym, że celem jest stworzenie narodu. Cel ten, zgodnie z zasadami dzia-
łania ruchów narodowych, określany jest jako uznanie istnienia. Ideologią Ruchu 
jest górnośląski nacjonalizm polityczny, którego celem jest stworzenie odrębnej 
struktury politycznej (państwa albo obszaru autonomicznego).

Ruch Autonomii Śląska musiał wypracować zestaw narzędzi służących mobi-
lizowaniu poparcia społecznego, podtrzymywaniu i tworzeniu poczucia odrębności 
Ślązaków od narodu polskiego. Wykorzystał dwa narzędzia: język (gwara śląska 
definiowana jako odrębny język) i pamięć zbiorowa (historia Śląska jako odmienna 
i odrębna od historii Polski). Bez wykreowania odrębnego języka i pamięci histo-
rycznej projekt stworzenia narodu śląskiego pozbawiony jest szans na sukces. Dla 
nas najistotniejsze jest wykorzystanie pamięci zbiorowej. W celu jej kształtowania 
podejmowane są działania własne, jak organizowane od 2007 r. Marsze Autonomii, 
czyli pod bramę obozu w Świętochłowicach-Zgodzie. Ruch Autonomii Śląska stara 
się także nadać własną interpretację Tragedii Górnośląskiej. W styczniu 2010 r. 
RAŚ był inicjatorem utworzenia komitetu organizacyjnego obchodów 65. rocznicy 
Tragedii Górnośląskiej [por. P. Madajczyk, 2016].

Trudno tu o jakieś podsumowanie tych dynamicznie kształtujących się pro-
cesów. Warto jednak pamiętać o tym dynamizmie, o zmianach, jakie dokonały 
się w ciągu ostatnich 25 lat. Na ich początku najważniejsza była likwidacja bia-
łych plam, poznanie prawdy o wydarzeniach historycznych z pierwszych lat po 
II wojnie światowej. Z czasem coraz ważniejsze stawało się funkcjonowanie tej 
pamięci w różnych obszarach, zarówno na płaszczyźnie indywidualnej i lokalnej, 
jak i w obszarach ściśle powiązanych z polityką. Trend ten kontynuowany jest 
także obecnie, a historycy mogą się jedynie przyglądać, jak wykorzystywany jest 
stworzony przez nich obraz historii.



67

Bibliografia

Berlińska D., Mniejszość niemiecka na Śląsku Opolskim w poszukiwaniu 
tożsamości, Stowarzyszenie Instytut Śląski, Opole 1999.

Golka M., Pamięć społeczna i jej implanty, Warszawa 2009.
Kossert A., Kalte Heimat: die Geschichte der deutschen Vertriebenen nach 

1945, München 2008.
Kurcz Z., Mniejszość niemiecka w Polsce, Wrocław 1995.
Madajczyk P., Tragedia Górnośląska jako narzędzie tworzenia narodu śląskiego, 

„Studia Śląskie”, 2016, nr 77, s. 107–118.
Madajczyk P., Tragedia Górnośląska w polskiej i niemieckiej narracji, [w:]  

G. Zielińska (red.), Konferencja. Tragedia Górnośląska 1945, Wydawnictwo Sej-
mowe, Warszawa 2015, s. 67–74.

Nowak E., Cień Łambinowic. Próba rekonstrukcji dziejów Obozu Pracy w Łam-
binowicach 1945–1946, Opole 1991.

Nowak E., Obozy na Śląsku Opolskim w systemie powojennych obozów 
w Polsce (1945–1950). Historia i implikacje, Opole 2002.

Sakson A., Mazurzy – społeczność pogranicza, Poznań 1990.
Władze komunistyczne wobec ludności niemieckiej w Polsce w latach 1945–1989, 

pod red. A. Dziurok, P. Madajczyk, S. Rosenbaum, Warszawa 2016, s. 119–232.



68

Romuald Jończy, Katarzyna Łukaniszyn-Domaszewska

Rola mniejszości niemieckiej 
w rozwoju regionalnym  
w ocenie samorządowców  
województwa opolskiego

 Wstęp

Województwo opolskie jest niewątpliwie jednym z najbardziej odmiennych 
etnicznie obszarów Polski. Związane jest to z tym, iż na jego terenie utrzymało się 
duże skupisko ludności pochodzenia niemieckiego, nie tylko różniącej się etnicznie 
od innych mieszkańców Polski, ale pozostającej wcześniej w innej sferze kulturowo-
-cywilizacyjnej. Ludność ta wyróżnia się także pod względem formalnoprawnym, 
gdyż z racji swojego pochodzenia oprócz obywatelstwa polskiego posiada również 
obywatelstwo niemieckie lub prawo do jego uzyskania. Przełom polityczny w 1989 
roku umożliwił tej grupie podjęcie szeregu inicjatyw i aktywności skupiających się 
generalnie w organizacjach mniejszości niemieckiej. Natomiast związane z trans-
formacją ustrojową otwarcie granic pozwoliło na swobodę wyjazdów i możliwość 
korzystania z przywileju posiadania niemieckiego obywatelstwa [Jończy, Łukani-
szyn-Domaszewska, 2014, s. 10–11].

Prowadzone w ostatnich kilkunastu latach badania [Jończy, 2003, 2006, 2010] 
wskazały, iż obszar centralno-wschodniej Opolszczyzny, oprócz swej odmienności 
etnicznej, wyróżnia się także szeregiem innych istotnych cech, np. intensywną 
emigracją zarobkową, relatywnie niskim poziomem bezrobocia, zurbanizowaniem, 
silnie rozwiniętą infrastrukturą, uprzemysłowieniem, wyższym poziomem cen niektó-
rych dóbr i usług oraz zróżnicowaniem oferty rynkowej w sferze lokalnego handlu 
i oferowanych usług. Badania potwierdziły również, że cechy te mają bezpośred-
ni związek z mieszkającą na tym obszarze ludnością pochodzenia niemieckiego 
i działalnością jej organizacji. W ten sposób umiejscowienie i aktywność ludności 
pochodzenia niemieckiego w istotny sposób wpłynęły zarówno na społeczno-
-gospodarczą odmienność obszaru, jak i na kierunki jego rozwoju, a tym samym 
na rozwój całego regionu opolskiego, wywołując szereg konsekwencji, przede 
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wszystkim ekonomicznych, ale również społecznych, kulturowych i politycznych 
występujących wyłącznie na tym obszarze.

W sumie skłoniło to autorów do podjęcia pionierskich badań1, koncentrujących 
się na wpływie czynnika etnicznego na rozwój społeczno-gospodarczy województwa 
opolskiego. Postawiono hipotezę, że występowanie i aktywność społeczno-gospo-
darcza ludności pochodzenia niemieckiego i aktywność jej organizacji (mniejszości 
niemieckiej) ma pozytywny wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy województwa 
opolskiego. Jednym z elementów tych badań2 są skrótowo zaprezentowane w ni-
niejszym tekście fragmenty badań kwestionariuszowych przeprowadzonych wśród 
samorządowców Opolszczyzny. 

Za ograniczeniem badań do obszaru Opolszczyzny przeważyło to, że – jak 
już wspomniano – ludność pochodzenia niemieckiego zamieszkuje głównie wo-
jewództwo opolskie, przy czym region ten jest stosunkowo mały, zatem skutki 
aktywności tej ludności powinny być w nim najwyraźniej zauważalne. Przygoto-
wując kwestionariusz, założono, że badani mogą – w przypadku poszczególnych 
badanych kwestii – różnie, tzn. rozbieżnie postrzegać rolę ludności pochodzenia 
niemieckiego oraz organizacji mniejszości niemieckiej. Dlatego też kwestionariusz 
badawczy zawierał zarówno pytania odnoszące się do ocen ludności pochodzenia 
niemieckiego, jak i dotyczące organizacji mniejszości niemieckiej. 

Charakterystyka respondentów

W sumie ankiety zostały rozesłane do 183 przedstawicieli władz samorządowych 
województwa opolskiego, z czego z powrotem otrzymano 124 ankiety, co stanowi 
68% badanej populacji. Ankiety wypełniło i odesłało 6 (spośród 11) starostów,  
1 prezydent (spośród 2), 15 (spośród 33) burmistrzów, 29 (spośród 36) wójtów, 
44 (spośród 71) przewodniczących rad miast/gmin, 16 (spośród 30) radnych Sej-
miku Województwa Opolskiego oraz (w zastępstwie adresata) 13 samorządowców 
pełniących inne funkcje (takie jak: sekretarz, wicestarosta). 

Wyniki badań zdecydowano się prezentować i analizować, dzieląc badanych 
na tych posiadających pochodzenie niemieckie lub/i związanych z mniejszością 
niemiecką oraz resztę ankietowanych, reprezentujących środowiska niezwiązane 

1 Inicjatywę badań podjęto w Katedrze Ekonomii i Badań nad Rozwojem Uniwersytetu Ekonomicznego 
we Wrocławiu. Badania przeprowadzono w ramach projektu koordynowanego przez Dom Współpracy 
Polsko-Niemieckiej, przy dofinansowaniu Fundacji Rozwoju Śląska i Inicjatyw Lokalnych oraz pod 
patronatem wojewody opolskiego. Zbiorcze wyniki tych badań zawiera praca: R. Jończy, K. Łukani-
szyn-Domaszewska (2014), Wpływ ludności pochodzenia niemieckiego oraz organizacji mniejszości 
niemieckiej na regionalny rozwój społeczno-gospodarczy. Wybrane zagadnienia (ze szczególnym 
uwzględnieniem województwa opolskiego), Gliwice – Opole. Fragmentarycznie wyniki badań prezento-
wano w opracowaniach cząstkowych. Obecnie trwa przygotowanie niemieckojęzycznej części raportu.

2 Innymi ważnymi elementami były: analiza aktywności migracyjnej ludności pochodzenia niemiec-
kiego, analiza porównawcza dotycząca wybranych wskaźników społeczno-gospodarczych grup gmin 
zamieszkanych przez śląskich autochtonów i polską ludność napływową oraz analiza transferu środków 
do regionu związanych z istnieniem mniejszości niemieckiej i związanych z nią organizacji.
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z mniejszością niemiecką i jej bazą – śląską ludnością autochtoniczną. Pierwszą 
z tych grup nazwano dla uproszczenia respondentami z grupy mniejszości nie-
mieckiej, a drugą – grupą polską. Dokonanie podziału było konieczne z dwóch 
powodów. Po pierwsze – dlatego, że respondenci z grupy mniejszości niemieckiej 
mogli subiektywnie wyżej oceniać swoje środowisko i jego działania i – jak się 
później okazało – częściowo to czynili. Odwrotnie z adekwatnych powodów mogli 
czynić ich polityczni konkurenci. 

 Ogólna ocena ludności pochodzenia niemieckiego oraz organiza-
cji mniejszości niemieckiej w opinii władz samorządowych woje-
wództwa opolskiego

Pierwsze dwa pytania (patrz rys. 1), na które odpowiadali badani przedsta-
wiciele władz lokalnych, dotyczyły oceny wpływu z jednej strony śląskiej ludności 
autochtonicznej, a z drugiej – organizacji mniejszości niemieckiej na rozwój spo-
łeczno-gospodarczy województwa opolskiego. 

Wśród ankietowanych samorządowców posiadających wyłącznie polskie oby-
watelstwo aż dwie trzecie uznało, że śląska ludność autochtoniczna ma pozytywny 
wpływ na rozwój regionu opolskiego, odpowiedzi przeczącej udzieliło jedynie 4% 
badanych z polskim obywatelstwem, natomiast aż 29% respondentów nie miało 
zdania w tej kwestii. Inaczej kształtowało się to wśród badanych posiadających 
zarówno polskie, jak i niemieckie obywatelstwo, spośród których wszyscy samo-
rządowcy odpowiedzieli na pytanie twierdząco. 

Z kolei w przypadku oceny wpływu organizacji mniejszości niemieckiej na 
proces rozwoju ponad połowa badanych samorządowców z wyłącznie polskim 
obywatelstwem uznała, że organizacje mniejszości niemieckiej mają pozytywny 
wpływ na rozwój regionu opolskiego. Przeciwnego zdania było 7% badanych 
z polskim obywatelstwem, natomiast aż 40% spośród nich nie miało zdania na 
ten temat. Większość respondentów, którzy udzielili odpowiedzi: „Trudno powie-
dzieć”, pochodziła z tych obszarów Opolszczyzny, na terenie których mniejszość 
niemiecka praktycznie nie występuje, a zatem skutki, jakie wiążą się z obecnością 
i działalnością jej organizacji na pozostałych terenach województwa, mogą być 
dla nich mniej zauważalne. Z kolei wśród badanych posiadających obywatelstwo 
podwójne niemal wszyscy (z wyjątkiem jednej osoby) uznali, że organizacje mniej-
szości niemieckiej wywierają pozytywny wpływ na rozwój.
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Rys. 1. Rozkład odpowiedzi badanych na pytania: „Czy śląska ludność auto-
chtoniczna ma wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy regionu opolskiego?” 
oraz „Czy organizacje mniejszości niemieckiej mają pozytywny wpływ na rozwój 
społeczno-gospodarczy regionu opolskiego?”

Źródło: Jończy, Łukaniszyn-Domaszewska, 2014, s. 86

Zwraca uwagę, że ocena roli organizacji mniejszości niemieckiej dokonana przez 
przedstawicieli „większości”, aczkolwiek niższa od oceny samej ludności autochto-
nicznej, jest również wysoka, mimo że mniejszość niemiecka w formie zorganizo-
wanej stanowi na płaszczyźnie samorządowej konkurencję dla innych organizacji 
i ugrupowań politycznych, zatem jej oceny mogły być z tego względu zaniżane.

 Ocena ludności pochodzenia niemieckiego oraz organizacji mniej-
szości niemieckiej z punktu widzenia władz samorządowych z po-
działem na poszczególne sfery życia społeczno-gospodarczego

 Oprócz ogólnie sformułowanego pytania o wpływ ludności z pochodzeniem 
niemieckim oraz organizacji mniejszości niemieckiej na rozwój społeczno-gospo-
darczy województwa opolskiego, badani przedstawiciele władz lokalnych oceniali 
tę aktywność w zakresie różnych obszarów działalności społeczno-gospodarczej, 
w których ten wpływ jest dostrzegany. 

Jak wynika z rys. 2, respondenci posiadający wyłącznie obywatelstwo polskie 
najczęściej wymieniali wpływ śląskiej ludności autochtonicznej na estetykę zamiesz-
kanych przez nią miejscowości (74% wskazań), a także sferę kultury (56% wska-
zań). Stosunkowo często wskazywano również na transfer dochodów z zagranicy 
i związany z tym wpływ na podniesienie poziomu życia, który uzyskał 52% wskazań 
badanych samorządowców. Sporo wskazań dotyczyło także odciążenia rynku pracy 
przez emigrację zarobkową oraz sfery edukacji, które uzyskały po 50% wskazań. 
Istotne znaczenie w opinii badanych w grupie polskiej mają również: wpływ śląskiej 
ludności autochtonicznej na wizerunek regionu opolskiego (42% wskazań) oraz 



72

kontakty i współpraca z zagranicą (27% wskazań). Rzadziej wskazywano: aktyw-
ność gospodarczą i przedsiębiorczość autochtonów (14% wskazań) oraz rozwój 
i transfer kapitału i technologii (10% wskazań). Oprócz zaznaczania sugerowanych  
w ankiecie sfer pozytywnego wpływu, niektórzy – wyłącznie z polskim obywatel-
stwem – uzupełnili odpowiedź „inne sfery”, dokonując stosownych dopisków. 
Dotyczyły one m.in.: wpływu autochtonów na tradycje, obyczaje i życie religijne, 
zagospodarowanie terenów wiejskich, możliwość zdobycia umiejętności w wielo-
kulturowym środowisku, tolerancję wobec innych narodów i mniejszości.

Wg ankietowanych z podwójnym obywatelstwem pozytywny wpływ śląskiej 
ludności autochtonicznej na rozwój społeczno-gospodarczy Opolszczyzny najbar-
dziej zauważalny jest w sferze kultury (95% wskazań) i edukacji (85%), a także 
we wpływie tej grupy ludności na estetykę zamieszkanych przez nią miejscowości 
(93%). Bardzo istotny w opinii tej grupy ankietowanych samorządowców okazał 
się również transfer dochodów z zagranicy i związany z tym wpływ na podniesie-
nie poziomu życia (73%), a także wpływ ludności autochtonicznej na wizerunek 
regionu opolskiego, który otrzymał 60% wskazań odpowiedzi badanych samo-
rządowców z pochodzeniem niemieckim. Ponadto w większości (55% wskazań) 
wskazywali, iż śląska ludność autochtoniczna w pozytywny sposób oddziałuje na 
odciążanie rynku pracy i współpracę z zagranicą (40% wskazań). Natomiast rza-
dziej zauważano pozytywny wpływ w takich sferach jak: aktywność gospodarcza 
i przedsiębiorczość w regionie (33% wskazań), a także rozwój i transfer kapitału 
oraz technologii (15% wskazań).

Rys. 2. Udziały badanych wskazujących sfery, w których pozytywny wpływ lud-
ności pochodzenia niemieckiego na rozwój społeczno-gospodarczy województwa 
opolskiego jest najbardziej dostrzegalny

Źródło: Jończy, Łukaniszyn-Domaszewska, 2014, s. 88



73

W przypadku oceny sfer działalności organizacji mniejszości niemieckiej ze-
stawienie odpowiedzi wskazuje (patrz rys. 3), że zarówno badani przedstawiciele 
władz lokalnych posiadający wyłącznie polskie obywatelstwo, jak i ci z obywa-
telstwem niemieckim wśród obszarów pozytywnego wpływu tych organizacji 
najczęściej wymieniali edukację (odpowiednio: 56% i 95% wskazań), kulturę (od-
powiednio: 60% i 88% wskazań) oraz kontakty i współpracę z zagranicą (od-
powiednio: 43% i 65% wskazań). Istotne znaczenie w opinii badanych samo-
rządowców (choć w tym przypadku występują już większe rozbieżności, które 
wynikają z rodzaju posiadanego przez ankietowanych obywatelstwa) ma także 
wpływ organizacji mniejszości niemieckiej na wizerunek regionu opolskiego (37% 
wskazań respondentów z obywatelstwem polskim i 78% wskazań ankietowanych  
z obywatelstwem niemieckim), jak również wpływ tych organizacji na politykę 
regionalną (odpowiednio: 36% i 80% wskazań). Mniej zauważalny – zwłaszcza 
w opinii badanych z polskim obywatelstwem – jest wpływ w takich sferach jak 
rozwój i transfer kapitału oraz technologii, a także pozyskiwanie inwestorów za-
granicznych, które otrzymały zaledwie 7% i 5% wskazań ankietowanych samorzą-
dowców posiadających wyłącznie polskie obywatelstwo oraz odpowiednio: 25% 
i 28% wskazań badanych z obywatelstwem niemieckim.

Rys. 3. Udziały badanych wskazujących sfery, w których pozytywny wpływ organi-
zacji mniejszości niemieckiej na rozwój społeczno-gospodarczy regionu opolskiego 
jest najbardziej dostrzegalny

Źródło: Jończy, Łukaniszyn-Domaszewska, 2014, s. 89
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Znamienne jest, iż w zakresie oceny wpływu organizacji mniejszości nie-
mieckiej wystąpiły większe zróżnicowania między respondentami związanymi 
z mniejszością niemiecką a grupą „polską” niż w przypadku oceny wpływu 
śląskiej ludności autochtonicznej. Może to być spowodowane tym, iż badani 
samorządowcy z polskim obywatelstwem nie posiadają wystarczającej wiedzy 
o działalności i aktywności organizacji mniejszościowych, natomiast częściej 
mają styczność z samą ludnością pochodzenia niemieckiego i dostrzegają jej 
pozytywny wpływ.

 Ocena traktowania „śląskości” regionu oraz organizacji mniej-
szości niemieckiej jako czynników wyróżniających województwo 
opolskie przez władze regionalne

Za zasadne uznano też zadanie badanym pytania, czy władze – zdaniem an-
kietowanych – wystarczająco akcentują i promują odmienność etniczną regionu 
jako czynniki wyróżniające region. Samorządowców poproszono w tym zakresie 
o udzielenie odpowiedzi na pytania: „Czy władze regionalne wystarczająco promują 
i akcentują śląskość jako czynnik wyróżniający region?” oraz „Czy władze regionalne 
wystarczająco promują i akcentują obecność organizacji mniejszości niemieckiej 
jako czynnik wyróżniający region?”. W obu przypadkach badani mogli odpowiedzieć 
w następujący sposób: „Tak”, „Nie” lub „Trudno powiedzieć”.

Z analizy rezultatów ankiety wynika (patrz rys. 4), że odpowiedzi twier-
dzącej udzieliło 54% badanych deklarujących wyłącznie polskie obywatelstwo 
oraz tylko jedna trzecia badanych samorządowców z pochodzeniem niemiec-
kim. Odpowiedzi „Nie” udzieliło 13% respondentów z grupy polskiej i aż 48% 
badanych deklarujących obywatelstwo podwójne. Aż jedna trzecia badanych 
samorządowców z obywatelstwem wyłącznie polskim i 19% z podwójnym nie 
miała zdania w tej kwestii.

Z kolei zestawienie odpowiedzi na drugie z wymienionych pytań – doty-
czące organizacji mniejszości niemieckiej – wskazuje, że mniej niż połowa, 
bo 46% badanych samorządowców z grupy polskiej oraz 30% respondentów 
posiadających pochodzenie niemieckie uważa, że władze regionalne promują te 
organizacje i akcentują ich obecność w wystarczającym zakresie. Odpowiedzi 
przeczącej udzieliło 14% respondentów z obywatelstwem wyłącznie polskim i aż 
53% badanych deklarujących obywatelstwo podwójne. Znaczna część badanych, 
bo aż 40% samorządowców z grupy „polskiej” i 17% badanych posiadających 
pochodzenie niemieckie nie miało zdania w tej kwestii.

 



75

Rys. 4. Odpowiedzi badanych na pytania: „Czy władze regionalne wystarczająco 
promują i akcentują śląskość jako czynnik wyróżniający region?” oraz „Czy władze 
regionalne wystarczająco promują i akcentują organizacje mniejszości niemieckiej 
jako czynnik wyróżniający region?”

Źródło: Jończy, Łukaniszyn-Domaszewska, 2014, s. 107

Udzielone odpowiedzi wskazują, iż mniej niż połowa samorządowców uznaje 
promowanie i akcentowanie śląskości oraz mniejszości niemieckiej w regionie za 
wystarczające, przy czym dostrzeganie tego deficytu, mimo że powszechniejsze 
w grupie samorządowców związanych z mniejszością niemiecką, jest też dość częste 
wśród samorządowców z nią niezwiązanych. Sądzić zatem należy, iż potrzebne jest 
lepsze zagospodarowanie z jednej strony wyróżnika etnicznego regionu – mniej-
szości śląsko-niemieckiej – a z drugiej – jej organizacyjnego oraz politycznego 
reprezentanta – organizacji mniejszości niemieckiej.

 Podsumowanie

Przedstawione fragmentarycznie wyniki badań kwestionariuszowych dotyczące roli 
aktywności społeczno-ekonomicznej ludności pochodzenia niemieckiego oraz organizacji 
mniejszości niemieckiej w ocenie badanych samorządowców województwa opolskie-
go, mimo że obejmują jedynie niektóre sfery jej oddziaływania, wyraźnie wskazują na 
znaczący wpływ etnicznej odmienności regionu na sytuację społeczno-gospodarczą.

Przeprowadzone badania nakazują sądzić, iż mimo pewnych rozbieżności 
w ocenie wpływu ludności pochodzenia niemieckiego oraz organizacji mniejszości 
niemieckiej na rozwój społeczno-gospodarczy województwa opolskiego – ocena 
wypadła bardzo pozytywnie.

W zakresie sfer oddziaływania ludności pochodzenia niemieckiego zarówno 
badani posiadający wyłącznie polskie obywatelstwo, jak i ankietowani samorzą-
dowcy z obywatelstwem polsko-niemieckim wskazywali najczęściej oddziaływanie 
na estetykę zamieszkanych przez tę grupę ludności miejscowości, sferę kultury 
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i edukacji, jak również na pozytywne skutki migracji zarobkowej związanej z trans-
ferem dochodów i podniesieniem poziomu życia oraz odciążeniem rynku pracy.

Natomiast w przypadku oceny sfer działalności organizacji mniejszości nie-
mieckiej przeprowadzone analizy wskazują, że zarówno badani przedstawiciele władz 
lokalnych posiadający wyłącznie polskie obywatelstwo, jak i ci z obywatelstwem 
niemieckim wśród obszarów pozytywnego wpływu tych organizacji najczęściej 
wymieniali edukację, kulturę oraz kontakty i współpracę z zagranicą.

Okazało się ponadto, iż respondenci dostrzegli wpływ ludności pochodzenia 
niemieckiego oraz jej organizacyjnego odpowiednika na rozwój i transfer technologii, 
a wśród transferowanych nowoczesnych rozwiązań techniczno-cywilizacyjnych najczę-
ściej wskazywali rozwiązania w zakresie drobnej przedsiębiorczości (najwięcej wskazań), 
wzorców produkcji i pracy oraz organizacji rzemiosła i usług. Mniejsza część badanych 
dostrzegła ten transfer w zakresie funkcjonowania samorządów i władz komunalnych. 

Badani przedstawiciele władz lokalnych wskazali również na wyraźną potrze-
bę lepszego wykorzystania zarówno wyróżnika etnicznego regionu – mniejszości 
śląsko-niemieckiej – jak i jej organizacyjnego oraz politycznego reprezentanta – 
organizacji mniejszości niemieckiej.

Reasumując, badania przeprowadzone w środowisku samorządowym wskazują, 
że rola zarówno ludności pochodzenia niemieckiego, jak i organizacji mniejszości 
niemieckiej jest oceniana pozytywnie, a istnienie i aktywność tej grupy ludności winny 
– w opinii samorządowców – być traktowane jako potencjał rozwojowy województwa.

Narzucona szczupłość niniejszego opracowania nie pozwala odnieść się szerzej 
do wniosków z całości prowadzonych badań, obejmujących m.in. analizę danych 
społeczno-ekonomicznych oraz pozyskiwanych dzięki odmienności etnicznej i redy-
strybuowanych środków, niemniej jednak warto wspomnieć przynajmniej o dwóch 
odnoszących się do nich wnioskach. Wymienione analizy dowodzą bardzo dużego 
wpływu odmienności etnicznej Opolszczyzny na stymulowanie rozwoju społecz-
no-gospodarczego. Wpływ ten zwłaszcza w ujęciu ekonomicznym jest ogromny. 
Dotyczy to zarówno środków trafiających do regionu związanych z odmiennością 
etniczną mieszkańców, jak i wpływu m.in. przedakcesyjnej migracji zarobkowej na 
ograniczenie bezrobocia i kreację popytu. Ten ogromny wpływ umykał dotychczas 
całkowicie w opracowaniach dotyczących rozwoju regionalnego Polski. Warto też 
zwrócić uwagę na inną, również niezauważaną kwestię. Otóż gdyby autochtoniczna 
ludność śląska na poniemieckim obszarze Polski nie określiła się w latach 80. jako 
mniejszość niemiecka, niemożliwe byłoby jej wsparcie przez państwo niemieckie, 
państwo polskie, przede wszystkim zaś niemożliwa byłaby jej przedakcesyjna mi-
gracja zarobkowa, która dostarczyła regionowi ogromnego3 transferu dochodów 
i wsparła gospodarkę w trudnym okresie transformacji.

3 Szacunki autorów wskazują, że ogólna kwota zarobiona przez mieszkańców regionu pracujących za 
granicą w oparciu o niemieckie obywatelstwo wyniosła dla okresu 1989–2013 ok. 170 mld zł, licząc 
w cenach z roku 2013. Z sumy tej ok. 130 mld zł zostało przywiezione do regionu i wydane w Polsce.
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Jens Baumann

Integracja poprzez aktywność 1

98 proc. ludności na świecie to mniejszości.
Kabaret „Die Herkuleskeule” (Maczuga Herkulesa)

 I. Mała ojczyzna, tożsamość, etniczność

Europę zamieszkuje ponad 300 grup narodowościowych, tworzących boga-
tą etniczną mozaikę. Postrzega się je jako ubogacenie, ograniczając się jednak 
zwykle wyłącznie do aspektów języka, kultury i zwyczajów. Akceptuje się fakt, że 
przedstawiciele większości społeczeństwa uczęszczają do szkół mniejszościowych; 
mistrzostwa świata w piłce nożnej mniejszości stanowią ciekawe wydarzenie; udział 
w zwyczajach takich jak jazdy wielkanocne to wyjątkowa kulturalna atrakcja. Po 
co jednak przeznaczać pieniądze na sprawy mniejszościowe, po co dwujęzyczne 
tablice, skąd konieczność posługiwania się innym językiem? Codzienne przykłady 
ukazują pęknięcie między doświadczaniem a skłonnością do dawania. I świadczą 
o tym, że mniejszość postrzegana jest pozytywnie, o ile przyciąga turystów, o ile 
da się nią „imponować”, jednak gdy tylko padają roszczenia, pojawia się odmo-
wa. Także inne grupy społeczne doznają podobnie jednostronnej, zwykle tylko 
kulturowej akceptacji, czując się wyłączonymi z tego, co jest pojmowane jako 
współżycie społeczne. Dotyka to kwestii tożsamości, owego poczucia, że „jest się 
u siebie”. Skoro demokratyczne społeczeństwa bazują na dobrowolnej kooperacji 
swoich obywateli, na poczuciu odpowiedzialności i pracy społecznej, solidarności 
i tolerancji, krótko mówiąc – na wartościach, które w poszanowaniu innego wi-
dzą swój obowiązek i granice własnego samospełnienia, oczywiste jest, że może 
to dotyczyć tylko tych obywateli, którzy czują się w społeczeństwie bezpiecznie, 
„jak u siebie”. Mała ojczyzna (Heimat) oznacza tym samym otwarcie przed ludź-
mi perspektyw w ich regionie. Owe perspektywy to dawanie szans, umożliwienie 
edukacji, akceptacja i inkluzja; wszystko to wiąże się ze zdolnościami integracyj-
nymi społeczności większościowej. Po drugiej stronie konieczne są także: własne 
zaangażowanie, wytrwałość, chęć kształcenia, podtrzymywanie więzi, poszanowanie 

1 Artykuł opiera się na wykładzie wygłoszonym na 22. Seminarium Śląskim oraz artykule Minderheit-
enförderung als Regionalförderung, „Letopis” 62 (2015).
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zastanych obyczajów, jak również – wola integrowania się. W dalszej części chciał-
bym prześledzić możliwości integracji przy równoczesnym zachowaniu własnej 
odrębności, postrzegam przy tym grupy społeczne i mniejszościowe jako pewne 
całości, jedności, a nie jedynie kulturowe warianty.

Gdy spogląda się na owe grupy jak na jedności, można wysnuć wniosek, 
że mniejszości mają coś do powiedzenia ogółowi społeczeństwa, że w istotnych 
kwestiach muszą posługiwać się swoją specyficzną perspektywą. Pożądane są nie 
tylko zdolności tworzenia pięknych strojów ludowych albo uczenia się drugiego 
języka, ale także umiejętności rozwiązywania problemów wynikających z bycia 
mniejszością. Przykładem może być pytanie o to, co sądzą Duńczycy w Szlezwiku-
-Holsztynie, Łużyczanie w Brandenburgii i Saksonii czy Niemcy w Polsce o sposobie 
postępowania z ubiegającymi się o azyl, o bezwarunkowym dochodzie podstawowym, 
o rozbudowie uprawnień Unii Europejskiej. To zagadnienie nabierze plastyczności, 
gdy uświadomimy sobie, że w każdym świecie istnieją grupy mniejszościowe, np. 
seksualne lub religijne, które dysponują wiedzą nie tylko w zakresie ich własnych 
spraw mniejszościowych, ale również w kwestiach związanych ze szkolnictwem 
wyższym, misjami zagranicznymi etc. Dopóki mniejszości będą się ograniczać do 
uprawiania poletka swej językowej i kulturowej odrębności, dopóty zasklepiać się 
będą w swym mniejszościowym położeniu.

Mniejszości są ważne dla społeczeństwa. Stanowiły istotne kryterium podczas 
pertraktacji o akcesję do Unii Europejskiej2. Tym samym obszerne i postępowe 
ustawy o mniejszościach znajdujemy w państwach podlegających procesowi po-
szerzenia Unii na wschód. Około 140 grup etnicznych spośród wspomnianych 
300 mieszka w 14 nowych lub nowo powstałych po 1990 roku państwach. Liczą 
one ponad 100 mln członków3. 

Jeśli więc wielokulturowość Europy jest faktem, należy zadać pytanie, jakie 
ma to dla nas znaczenie. Historyczna koegzystencja tego, co różne, a zarazem 
ściśle ze sobą związane, odzwierciedla się niemal codziennie w kwestiach doty-
czących wzajemnych systemów wartości, skali tolerancji oraz porządku (współ)
życia. Przynależność do rozmaitych grup etnicznych i narodowych, do narodów 
i narodowości zakłada nie tylko zróżnicowane kulturowe potrzeby i sposoby eks-
presji, ale przenosi je także na społeczne współistnienie oraz określone systemy 
gospodarczo-polityczne.

Centralnymi pojęciami pozostają przy tym nadal: tożsamość (której nie powinno 
się krytykować), etniczność (której indywidualne poczucie należy do niezbywalnej 
istoty jednostki, a tym samym nie powinno być relatywizowane, represjonowane, 
a tym bardziej eliminowane) i demokratyczność (która logicznie rzecz biorąc, nie 
powinna być redukowana do prostego odsyłania do opinii większości; w tym miejscu 

2 Por. Regierungssysteme in Mittel- und Osteuropa. Die neuen EU-Staaten im Vergleich, red. Florian 
Grotz, Ferdinand Müller-Rommel, Wiesbaden, VS Verlag, s. 289 i nast.

3 Por. Christoph Pan, Volksgruppen in Europa – eine Bestandsaufnahme. Minderheitenschutz eine 
dringende Aufgabe, „Deutscher Ostdienst”, nr 15/2002.
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godzi się przypomnieć o rozróżnieniu między wspólną wolą a wolą większości4). Jeśli 
akceptuje się tę sekwencję pojęć i przyznaje zarazem, że konsensualne kształtowanie 
współżycia społecznego wymaga współdziałania wszystkich członków społeczeństwa, 
nie powinno się wówczas zapobiegać swobodnemu przyswajaniu dziedzictwa kultu-
ralnego jako podstawowej przesłanki partycypacji społecznej w systemie demokra-
tycznym, co więcej, owo przyswajanie powinno uzyskać wsparcie ze strony państwa.

Z tych wstępnych przemyśleń wynika, że żądanie przyjęte w ramach Europejskiej 
Współpracy Politycznej (EPC), aby zagwarantować „prawa grup etnicznych i narodowych 
oraz mniejszości wedle zobowiązań podjętych w ramach KBWE”5, to kompleksowa 
teoria. Za szeroko pojmowaną ochroną mniejszości przemawiają rozmaite aspekty:
–  Unikanie konfliktu. Konflikty mniejszościowe o charakterze etnicznym albo 

religijnym, obok sporów o zasoby, są niekiedy postrzegane jako przyczyny 
wojen numer jeden6; możliwość społecznej partycypacji jest zatem warunkiem 
unikania konfliktów (i poszanowania zasobów).

–  Argument wspólnotowości i pluralizmu. Ochrona mniejszości oznacza ochronę 
indywiduum, grupy/kolektywu i miejsca, w tym małej ojczyzny w jej tradycyjnym 
rozumieniu. Zachowuje się i wspiera stosunki społeczne, realizujące wyraziście 
solidarystyczne albo tradycyjne formy kształtowania takich stosunków. Tym 
samym można, przynajmniej cząstkowo, zapobiegać tendencjom do narasta-
jącego uspołecznienia albo, przeciwnie, do narastającej indywidualizacji. Przy 
tym zachowuje się kulturowe bogactwo albo kulturową różnorodność, a tym 
samym wzbogaca nasze społeczeństwo. Zasada taka obowiązuje w kontekście 
wielorakich wysiłków o zachowanie gatunkowej różnorodności: dlaczego tym 
bardziej nie powinno stać się interesem społecznym zachowywanie zróżni-
cowania kulturowego? Dzięki temu wzrasta wielość ofert, pozwalających na 
samodzielne kształtowanie życia i pogłębioną indywidualną refleksję. Poza tym 
wsparcie „słabszych”, względnie „osłabionych” (np. w kontekście organizacji, 
przetrwania) leży w naturze człowieka, w obszarze jego rozwoju kulturalnego 
i społecznego. Gwarancje praw dla mniejszości to ewidentna oczywistość.

–  Przezwyciężenie dyskryminacji i historycznych niesprawiedliwości. Mniejszo-
ści zaznały w przeszłości niesprawiedliwego traktowania, co wymaga napra-

4 Jeśli decyzje większości zapadają centralnie, „to nie będzie przesadą stwierdzenie, że właśnie nowo-
czesna demokracja umożliwia pojawienie się pojęcia i zjawiska »mniejszość«. Bowiem mniejszość da 
się skonceptualizować dopiero we wspólnocie opartej na demokratycznych większościach. Dopiero 
tam, gdzie większość definiuje się jako historycznie uformowana, językowa albo etniczna wspólnota, 
i tę definicję czyni podstawą swojej egzystencji, dopiero wówczas inni postrzegani są jako mniejszość, 
jako grupa oddzielona od owej większości. Musi więc najpierw zaistnieć idea większości, której 
przypada demokratycznie uzasadnione prawo do decydowania o biegu rzeczy. Sytuacja wymaga 
przyznania mniejszości praw, które choć symbolicznie zrekompensują jej podrzędną pozycję”. Por. 
Konrad Köstlin, Die Minderheit als Erfindung der Moderne, [w:] Elka Tschernokoshewa, Volker 
Gransow (Hrsg.), Beziehungsgeschichten, Bautzen 2007, s. 24–36.

5 Matthias Niedobitek, Minderheitenschutz im europäischen Mehrebenensystem, [w:] Frank-Lothar 
Kroll, Matthias Niedobitek (Hrsg.), Vertreibung und Minderheitenschutz in Europa, Berlin 2005.

6 NZZOnline, dostęp z 21.6.2003 r.
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wienia krzywd (np. niewolnictwa, dyskryminacji rasowej, wypędzenia Indian 
z ich rdzennych terytoriów; spowodowało to unicestwienie ich pierwotnego 
trybu życia – w czym także odnajdujemy przyczyny tworzenia się mniejszości: 
historia osadnictwa, inwazji, przesiedlenia, wypędzenia, [dobrowolne] migra-
cje; tworzenie się państw, nowych państw, jak się okazało, nie doprowadziło 
zresztą do rozwiązania problemu mniejszości). Właśnie dlatego, że również 
obecnie pozostają mniejszością (nie tylko liczebną, ale też odnoszącą się do 
pozycji społecznej), wciąż istnieje niebezpieczeństwo ekonomicznej i politycz-
nej marginalizacji. Potrzebne są więc mechanizmy wyrównawcze. Ochrona 
mniejszości jawi się jako wezwanie do wsparcia interesów mniejszościowych 
(np. poprzez edukację albo ekspresję kulturalną). Celem jest zatem równe 
traktowanie poprzez wyrównanie strat (pozytywna dyskryminacja).
Ochrona mniejszości to papierek lakmusowy zdolności integracyjnych i etosu 

odpowiedzialności danego społeczeństwa7, wzmacniająca przy tym własną tożsamość8.
Czym są mniejszości i jaki jest ich charakter, to kwestia do dziś nieposiadająca 

jednoznacznej wykładni w Europie. Istnieją bowiem obawy, że za stwierdzeniem 
egzystowania mniejszości mogą podążać żądania autonomiczne, co aktualnie 
ukazuje przykład Katalonii.

Trzeba być świadomym, że każda definicja odnosi się tylko do przyporząd-
kowania etnicznego i nie czyni jakichkolwiek odniesień do wychowania, eduka-
cji, religii, orientacji seksualnej, gospodarczej, politycznej itd. Nadanie statusu 
mniejszościowego nie jest więc nawet częściowo opisaniem całego człowieka, bo 
etniczność jest tylko częścią indywidualnej tożsamości.

Dla ogólnospołecznej akceptacji grup społecznych i mniejszości wydają mi 
się ważne trzy zagadnienia, które w dalszej części chciałbym poruszyć, przy czym 
główny nacisk pada na punkt trzeci, w odniesieniu do którego podjęte zostały 
dokładniejsze analizy. 
1. Jak dana grupa/mniejszość może zapewnić sobie partycypację w obrębie 

naszej struktury społecznej (a nie: jak można zapewnić danej mniejszości 
partycypację społeczną w obrębie naszej struktury społecznej)?

1. Czy kulturowa różnorodność powoduje wzrost wydajności?
2. Co oznacza dla danej jednostki mówienie po łużycku, po polsku, po niemiecku 

w sytuacji mniejszościowej, jakie wywołuje to predyspozycje do działania? 
Inaczej mówiąc: czy tożsamość mniejszościowa, język mniejszości przyno-
szą sens i radość w życiu? Czy określone grupy społeczne, mniejszości, są 
wartością dla danego regionu?

7 Por. też Tomasz Milej, Agnieszka Malicka, Minderheitenschutz im östlichen Europa. Republik Polen: 
„Zmiana polityki państwa wobec mniejszości wpływa na postawę społeczeństwa nie tylko wobec mniej-
szości narodowych, ale także wobec innych mniejszości, jak niepełnosprawni, homoseksualiści itd.”.

8 Por. Sławomir Tryc, Mein Schlesien. Zum Paradigmenwechsel in der Wahrnehmung des deutschen 
Kulturerbes (tekst niepublikowany). „Trzecia faza (…) naznaczona jest przenikaniem się wszystkich 
tych elementów i tworzeniem się własnej tożsamości, która składa się z zastanych bądź przywiezionych 
ze sobą, jak i z nowych cywilizacyjnych i kulturalnych elementów okresu powojennego”.
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 II. Partycypacja społeczna i integracja poprzez osiągnięcia

Poruszę tutaj pierwsze zagadnienie: jak osiągnąć społeczną partycypację, 
jak można stać się zintegrowaną częścią miejscowej wspólnoty? Przywołam tu 
przykład wystawy, którą sfinansowało saskie ministerstwo spraw wewnętrznych, 
pod hasłem „Integracja poprzez osiągnięcie”. Ukazywała ona los grupy nie-
mieckich wypędzonych, pozbawionych środków do życia po przybyciu na nowe 
ziemie po 1945 roku, których położenie mogło posłużyć za egzemplifikację losu 
wielu migrantów.

Górnictwo w Saksonii bez dopływu (górno)śląskich górników nie mogłoby 
zapisać tylu sukcesów w eksploatacji bizmutu i węgla kamiennego. Zachętą do 
osiedlenia się właśnie w tych stronach, obok administracyjnego podziału ucieki-
nierów, były dodatkowe racje żywnościowe, mieszkanie i wypłaty premii. Integracja 
następowała dzięki fachowym umiejętnościom i woli wybicia się.

Konrad Barth, ur. w 1939 r. w Kraszowicach (Kroischwitz), osiadł w Schlema 
w Rudawach, nauczył się pracy przy urządzeniach chłodniczych i był burmistrzem 
swojego nowego rodzinnego miasta w latach 1979–2004.
Wolfgang Wagenknecht opowiada: W siódmej klasie musiałem opuścić szkołę, 
bo trzeba było zarabiać. Pod koniec 1950 r. zacząłem praktykę u murarza. 
Po 2,5 roku skończyłem naukę i poszedłem do pracy. Uczęszczałem jednak 
na kursy wieczorowe, aby osiągnąć cel: zostać inżynierem, jak mój dziadek.

W rolnictwie powstało 18 tys. nowych gospodarstw rolnych, z czego 7,4 
tys. otrzymali uciekinierzy i wypędzeni. Integracja nastąpiła poprzez pracę i udział 
w życiu wsi. Niemniej w latach pięćdziesiątych rozpoczął się proces przymusowej 
kolektywizacji, przynosząc rolnikom wiele nieszczęść: blisko 200 chłopów popełniło 
samobójstwo, ponad 15 tys. uciekło na zachód, odbyło się prawie 8 tys. proce-
sów pokazowych. W przemyśle tekstylnym zaczepienie zawodowe miało miejsce 
dzięki zakorzenieniu w nowym otoczeniu życiowym. Integracja następowała na 
ogół poprzez pracę, ale też dzięki stowarzyszeniom i Kościołowi, jak też poprzez 
sterowane przez państwo organizacje masowe. W ramach tego procesu integra-
cyjnego częstą koniecznością była rezygnacja z części pierwotnej tożsamości albo 
przynajmniej usunięcie jej w cień.

„Późny przesiedleniec” Tatjana Löwen w stronach rodzinnych była krawcową. 
Drezdeńscy pośrednicy pracy próbowali jednak odwieść ją od wykonywania 
dotychczasowego zawodu. Ukończyła szkołę językową i praktykę i otrzymała 
posadę, a jednocześnie ponownie rozpoczęła naukę krawiectwa. W 2009 r. 
złożyła egzamin mistrzowski. Gdy sklep miał zostać zamknięty, przejęła go 
wraz z dwójką początkujących pracowników. „Nie możemy zostawić tych mło-
dych ludzi na pastwę losu”. Dzisiaj jest właścicielką atelier mody w Dreźnie 
i zajmuje się edukowaniem młodych. „Zapuściłam tu korzenie dzięki własnemu 
wysiłkowi woli”. 
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Czynnikiem integracyjnym gospodarczo może być też mowa, czyli dwuję-
zyczność.

Zakład powroźniczy Helmuta Goltza kładzie szczególny nacisk na polski obszar 
gospodarczy, skąd „od pewnego czasu” pochodzą jego dwujęzyczni pracownicy. 
Przedsiębiorstwo postrzega swoje położenie przy polsko-niemieckiej granicy 
jako szansę na dalszy rozwój. 
Myślenie w dwu językach, co oznacza więcej niż tylko mówienie dwoma języ-
kami, predestynuje prof. Piotra Schellera do wspierania związków naukowych 
i gospodarczych, które są zarazem związkami kulturalnymi, między Saksonią 
i Polską. „Postawa wzajemnego szacunku to ważny warunek integracji”. 

Z przeprowadzonych wywiadów przywołać należy kilka innych ważnych 
punktów widzenia na udaną integrację, tak z perspektywy przybyszów, jak i miej-
scowych. „Nie tylko zaakceptować, że jest się przybyszem, ale też samemu 
czegoś dokonać, żeby w nowej ojczyźnie wzmocnić jej tradycje i dalszy rozwój”; 
„W końcu Hoyerswerda stała się moim domem. Robiłem rzeczy oczywiste: pra-
cowałem i angażowałem się”; „Zaangażowałem się, żeby mieć wpływ na kształt 
mojej nowej ojczyzny”; „Wnieśliśmy swoją wiedzę i doświadczenie. Jako rolnicy 
byliśmy do tego przyzwyczajeni”; „Stracone ojczyste strony, rodzina w Republice 
Federalnej – uczenie się było naszą jedyną szansą”; „Tu rodzina znowu zaczęła 
się czuć jak u siebie w domu, przede wszystkim dzięki niczym nieskrępowa-
nej energii i pomysłowości moich rodziców”; „Wytrwałość, wbrew wszystkim 
trudnościom, w końcu się opłaciła”; „Dzieci muszą porządnie się uczyć, tym 
zintegrują się ze społeczeństwem, będą mogły iść swoją drogą i usamodzielnić 
się”; „Przyjazna natura Sasów pozwoliła nam znaleźć tu przyjaciół i poczuć się 
jak u siebie”; „Ważne było naturalnie, że istniały warunki do dalszej edukacji”; 
„Młodym ludziom trzeba dostarczyć możliwości rozwoju”.

W podsumowaniu należy podkreślić, że integracja jednostek udaje się szcze-
gólnie dobrze wówczas, kiedy nie czeka się tylko na pomoc i wsparcie, ale gdy 
dana osoba, pożytkując własne umiejętności, stara się aktywnie włączyć w spo-
łeczeństwo (w rynek pracy, kulturę). Oznacza to – obok nauczenia się miejsco-
wego języka, akceptacji dla tradycji kulturowych, religii i wartości – samodzielne 
zarobkowanie w sensie wykonywania społecznie istotnej pracy, niewiążącej się 
bynajmniej z handlem narkotykami bądź prostytucją.

 III. Kulturowa różnorodność jako gwarant wzrostu produktywności?

Grupy migranckie (stanowiące mniejszości w naszych społeczeństwach) 
szczególnie w obecnych czasach powszechnego migrowania (przede wszystkim 
do Europy) bywają często traktowane jako czynniki per se sprzyjające wzro-
stowi produktywności. W studium „Bunt in die Zukunft. Kulturelle Vielfalt als 
Standortfaktor deutscher Metropolen” (Kolorowo w przyszłość. Kulturowa różr-
norodność jako trwały czynnik niemieckich metropolii, 2008) sugeruje się np. 



84

„pozytywny związek między narodowym składem ludności a produktywnością 
oraz poziomem płac”.

Analizuje się w związku z tym produkt krajowy brutto (PKB) w przeliczeniu na 
jednego pracującego w odniesieniu do skali kulturowej różnorodności, co pozwala 
dostrzec, że „w regionach kulturowo różnorodnych (…) przeciętnie pracobiorca 
[produkuje] więcej, przeliczając w euro, niż w regionach, w których struktura 
zatrudnienia w niewielkim stopniu naznaczona jest przez migrantów z różnych 
krajów pochodzenia”.

Pozostaje jednak niejasne, czy wysoka produktywność jest skutkiem kulturowej 
różnorodności, czy też odwrotnie – wysoka produktywność przyciąga do danego 
regionu kulturową różnorodność. Kwestię tę może przybliżyć kilka przykładów. Bio-
rąc pod uwagę PKB z roku 2015 na jednego pracującego, Mannheim z 20,1 proc. 
migrantów wśród mieszkańców wyniosło 77 856 euro, Norymberga z 18,6 proc. 
migrantów – 70 722 euro, Karlsruhe z 12,4 proc. migrantów – 73 602 euro, ale 
Leverkusen z „tylko” 12,1 proc. migrantów – aż 87 968 euro. Podobnie wygląda to 
na wschodzie Niemiec: w Lipsku odsetek migrantów stanowi 13,4 proc., a PKB na 
jednego pracującego w roku 2015 wyniosło 59 461 euro, podczas gdy w Dreźnie 
przy tylko 6,4 proc. migrantów PKB wyniosło 62 579 euro w tym samym roku.

Trzeba też uświadomić sobie dodatkowe koszty przedsięwzięć integracyjnych, 
rozmaitych preferencji w odniesieniu do udostępniania dóbr publicznych, koszty 
przezwyciężania kulturowego dystansu i problemów językowych. Migrant, obcy, 
członek mniejszości, per se nie stanowi pozytywnego czynnika gospodarczego.

 IV. Mniejszości jako wartość dodana dla regionu?

Tym samym dochodzę do głównego punktu moich rozważań: czy mniejszości 
są wykraczającym poza kulturę i język ubogaceniem regionu, w którym mieszkają? 
Chciałbym przedyskutować ten problem na przykładzie Łużyczan w Saksonii9.9  

Podstawą rozważań jest teza, że wielość działań, względnie normatywów 
(prawnych) odnosi się zawsze do określonej przestrzeni, tak jak prawo do samo-
określenia dotyczy zawsze konkretnego terytorium10. 10 Domaganie się języka ser-
bołużyckiego jako języka nauczania w Saksonii albo języka niemieckiego w Polsce 
może mieć miejsce tylko na obszarach zamieszkanych przez Serbołużyczan albo 
przez Niemców. Poza tymi terenami nie ma szans na obcojęzyczne tablice infor-
macyjne czy załatwianie swoich spraw w języku ojczystym. Osoba, dla której bycie 
przedstawicielem mniejszości stanowi niezbywalny rdzeń jej tożsamości, będzie 
mocno wzdragać się przed opuszczeniem ojczystych stron (określonego i wyraźnie 
odgraniczonego obszaru osadniczego), szczególnie jeśli ma małe dzieci, którym 
chciałaby przekazać swoją tożsamość, ponieważ w nowych warunkach będzie jej 

9 Pracuję nad tym, aby podstawowe założenia przenieść np. na mniejszość niemiecką w Polsce; będę 
bardzo wdzięczny za wszelkie sugestie, przesłane na adres jens.baumann@smi.sachsen.de.

10 Peter Pernthaler, Allgemeine Staatslehre und Verfassungslehre, Wien, New York 1986, s. 50.
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o wiele trudniej trwać w pierwotnej kulturze i mowie tudzież wychowywać swoje 
dzieci w specyficznej świadomości przynależności etnicznej. Odniesienia prze-
strzenne były i pozostaną ważne; nie określa ich zresztą tylko język; są również 
determinowane przez kulturę, architekturę, sposoby komunikowania się, święta 
i postrzeganie krajobrazu11. Byłoby jednak błędem, gdybyśmy wnioskując z prze-
ciwieństwa, założyli, że mniejszości mogą doświadczać właściwej ochrony jedynie 
na przestrzennie określonych terytoriach. Związek z przestrzenią podnoszony bywa 
stale w kontekście pytania o własną reprezentację.

Istnieją więc regulacje prawne dotyczące ochrony mniejszości, które obowią-
zują jedynie na określonych przestrzennie obszarach. Tereny osadnicze jawią się 
tym samym jako strefy obowiązywania regulacji administracyjnych, np. wsparcia. 
Tożsamość może być więc zachowywana i rozwijana poprzez obyczaje kulturowe, 
regulowanie spraw publicznych w języku mniejszości, edukację szkolną, udział w życiu 
politycznym, kontakt z mediami w języku mniejszościowym. Z drugiej strony dostęp 
do tych możliwości jest w zasadzie wykluczony poza wyznaczonym obszarem osadni-
czym, a jeśli w ogóle jest dostępny – to z trudem i przy ponadprzeciętnym nakładzie 
sił. Czy nie oznacza to pośredniego przestrzennego związania? Dla społeczności 
mniejszościowej powinno ono oznaczać zwiększoną aktywność na rzecz regionu.

Rozpoznanie badaczy regionu mówiące, że „obywatele, którzy czują się 
przynależni do »swojego« obszaru, częściej angażują się na rzecz jego dalszego 
rozwoju (…) [a] uczucia przynależności i związania (…) nierzadko stają się mo-
torem pozostania obywateli w danym miejscu albo powrotu doń, nawet pomimo 
niekorzystnych okoliczności, co dla strukturalnie słabych i peryferyjnych regionów 
ma szczególne znaczenie”12, pozwala dostrzec, jak wielkim potencjałem dysponują 
mniejszości na rzecz rozwoju obszarów zamieszkiwanych i kształtowanych przez 
nie od pokoleń; przy czym rozwój ten nie dotyczy tylko samych mniejszości, ale 
wszystkich współmieszkańców regionu. Czy państwo nie powinno więc posłużyć 
się tym rozpoznaniem i pozytywnie wspierać wysiłki społeczności mniejszościowej 
w interesie całego regionu?

Podstawą takiej polityki byłyby decyzje o wsparciu, z których znaczna część 
dotyczyłaby przestrzeni, tj. wyraźnie wyznaczonego obszaru osadniczego. W kon-
stytucji Wolnego Państwa Saksonia napisano: „W systemie planowania landowego 
i komunalnego należy uwzględnić potrzeby życiowe ludności serbołużyckiej. Za-
chować należy niemiecko-łużycki charakter obszaru osadniczego zamieszkanego 
przez serbołużycką grupę etniczną”. Zadaniem nauk regionalistycznych byłoby 
wskazanie, w jaki sposób można aktywizować mniejszości na ich historycznych 
obszarach osadniczych, wychodząc poza wąsko pojętą ochronę mniejszości w sen-
sie zachowania mowy i właściwości kulturalnych.

11 Konrad Köstlin, Lust aufs Sorbischsein, [w:] Dietrich Scholze (Hrsg.), Im Wettstreit der Werte, 
Bautzen 2003, s. 427–445.

12 Gabriela B. Christmann, Identität in der ‚Peripherie’ – Notwendigkeit und Herausforderung für die 
Regionalentwicklung, IRS Aktuell, nr 63, Juli 2009, s. 3 i nast.
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IV.1. W pierwszej kolejności trzeba się zająć aktywizacją na rzecz rozwoju re-
gionalnego. Jako jedyne kompleksowe badanie służy obecnie analiza kompetencyjna 
„Minderheiten als Standortfaktor in der deutsch-dänischen Grenzregion” (Mniejszości 
jako czynnik lokalny na niemiecko-duńskim pograniczu), opracowana w Akademii 
Europejskiej Bozen-Bolzano w 2007 roku. W studium tym ukazano rozmaite skutki 
dla niemiecko-duńskiego pogranicza, wynikające z obecności mniejszości i związanej 
z nią polityki wsparcia dla mniejszości. Odnotowano prawie 3 tys. imprez rocznie, 
zorganizowanych przez różne organizacje mniejszościowe, w których udział wzięło 
ok. 100 tys. uczestników, a nadto ok. 30 tys. zwiedzających w muzeach mniejszo-
ściowych. Podkreślono rangę sektora oświatowego i dokształcającego, w którym 
146 prywatnych instytucji z budżetem liczącym łącznie 83 mln euro uczy ok. 10 
tys. uczniów. Wskazano też na potencjał rozwojowy w kierunku nauczania wyższego 
oraz badań w zakresie przeniesienia specyficznie niemieckiej debaty mniejszościo-
wej na światowe forum dyskusji o mniejszościach. Podniesiono również znaczenie 
zaangażowania socjalnego, opartego przede wszystkim na nieodpłatnej pracy 72 
instytucji usługowych, z budżetem 7,6 mln euro, także służącego wzmocnieniu 
regionalnej tożsamości. Last but not least, omówiono zaangażowanie gospodar-
cze, przede wszystkim w sferze ekologicznej gospodarki rolnej, ochrony przyrody, 
głównie ochrony wybrzeża, alternatywnych źródeł energii, mediów drukowanych 
oraz turystyki kulturowej – tu wszakże ze wskazaniem, że w Szlezwiku-Holsztynie 
powodzeniem turystycznym cieszą się głównie obszary wybrzeża Morza Północ-
nego i Wschodniego (terytoria zamieszkane przez mniejszości same w sobie nie 
są główną atrakcją turystyczną)13 – a wszystko to stanowi potencjał specyficznego 
wspierania regionalnej tożsamości. Nie należy zapominać o szkołach mniejszości 
duńskiej, które mimo zmniejszającej się liczby ogółu mieszkańców wykazują sta-
bilne statystyki uczniów, „włączając” społeczność większościową. I tak w 1988 r. 
w szkołach tych uczyło się 5165 uczniów, w 2002 r. – 5749, w 2006 r. – nadal 
5714 osób, a w 2011 r. – 5698. To zatem tendencja odwrotna w stosunku do 
powszechnie przyjmowanego wyludniania tych obszarów.

Nie da się jednak odpowiedzieć na pytanie, czy mamy do czynienia z większymi 
efektami w stosunku do innych regionów Niemiec: innymi słowy – czy imprezy 
społeczności większościowej, wymyślone i zrealizowane przy podobnym nakładzie 
sił, przyciągnęły mniejszą liczbę uczestników. Albo czy muzea, teatry, festiwale itd. 
organizacji mniejszościowych przynosiły korzystniejszy zwrot kosztów. Wyraźne 
staje się porównanie z zagadnieniem poruszonym w rozdziale III.

IV.2. Jako drugą kwestię należy poruszyć własny rozwój danej grupy et-
nicznej. Można wyjść z założenia, że na obszarach, na których obowiązują regu-
lacje ochrony mniejszości, należy oczekiwać ich pozytywnego oddziaływania na 

13 Madlene Kowar w swej pracy magisterskiej pisze: „Turystyka serbołużycka dysponuje dobrymi 
widokami w związku z przedstawionymi licznymi cechami wspólnymi Łużyczan i Polaków. Serbowie 
łużyccy dla polskiej turystyki posiadają zalety języka, kultury i położenia ich rdzennych terenów 
osadniczych, pełniąc tym samym funkcję łączącą”.
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mniejszość. Przychodzą tu na myśl takie wskaźniki jak rozwój demograficzny albo 
nieodpłatne zaangażowanie w stowarzyszeniach czy organizacjach politycznych. 
Jeśli przewidywania te są trafne, należałoby dążyć do rozbudowy związanych 
terytorialnie regulacji ochrony mniejszości, skoro wspierają „potencjał pozostania 
i identyfikacji” mniejszości. 

Odnośne wskazówki można znaleźć w zastosowanej w Saksonii Koncepcji 
terytorialnej LEADER+ dla Górnołużyckiego Krajobrazu Wrzosowisk i Stawów 
(LEADER+ Gebietskonzept Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft)14; chodzi tu 
o region, który składa się wyłącznie z gmin łużyckiego obszaru osadniczego, nie 
zamykając ich jednak w sobie całkowicie. W gminach Nebelschütz, Räckelwitz, 
Crostwitz, Panschwitz-Kuckau, Ralbitz-Rosenthal odsetek bezrobotnych jest niższy 
niż na całym obszarze objętym wsparciem15; uderzające są również wysokie liczby 
narodzin, szczególnie w gminach Crostwitz, Ralbitz-Rosenthal, Nebelschütz, Witti-
chenau, Panschwitz-Kuckau, Räckelwitz, Königswartha i Puschwitz16. Dla obszaru 
Górnołużyckiego Krajobrazu Wrzosowisk i Stawów stwierdzono przy tym w okresie 
1988–1999 – w porównaniu z całym regionem planowania Górne Łużyce-Dolny 
Śląsk i Wolnym Państwem Saksonia – znacząco mniejszy ubytek ludności, mia-
nowicie rzędu 97 proc., natomiast 92 proc. w regionach porównywanych.

Aby zweryfikować te wstępne dane, autor przeanalizował bliżej sytuację rdzen-
nych łużyckich obszarów osadniczych w porównaniu z Łużycami, Saksonią i całą 
Republiką Federalną Niemiec. Gdyby pominąć ekstremalne przypadki „znikających 
miast” – Hoyerswerdy i Weißwasser – w oparciu o statystyki można stwierdzić, że 
serbołużycki obszar osadniczy w 2006 r. odznaczał się w stosunku do całych Łużyc 
mocnymi stronami: większą liczbą urodzeń, mniejszą liczbą zgonów, korzystną 
różnicą napływu i odpływu ludności oraz korzystnymi wybranymi wskaźnikami 
finansowymi (wyższy udział gmin w podatku od towarów i usług, zasadniczo 
wyższe wpływy na 1000 mieszkańców z podatku od działalności przemysłowej 
i handlowej, w Brandenburgii więcej noclegów gości – podczas gdy łużycki obszar 
osadniczy w Saksonii nie jawi się jako atrakcja turystyczna). Wyniki z tego obsza-
ru sięgają momentami średniej krajowej. Uwagi te można zasadniczo powtórzyć 
także w odniesieniu do roku 2013 – a im bliżej „rdzenia” serbołużyckich obszarów 
osadniczych, tym mocniejsze znajdują one potwierdzenie. Jeśli spojrzymy tylko na 

14 LEADER+ Gebietskonzept Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft [Koncepcja terytorialna LEADER+ 
dla Górnołużyckiego Krajobrazu Wrzosowisk i Stawów]. Autorzy: Regionale Planungsstelle Bautzen 
[Regionalne Centrum Planowania Budziszyn], Biosphärenreservat Oberlausitzer Heide- und Teich-
landschaft [Rezerwat Biosfery Górnołużyckiego Krajobrazu Wrzosowisk i Stawów], Institut für Nach-
haltige Wirtschaftsentwicklung GmbH [Instytut Długofalowego Rozwoju Gospodarczego sp. z o.o.], 
Landratsamt Bautzen [Starostwo Powiatowe Budziszyn] 2002–2006 (http://www.oberlausitz.com/
sites/leaderplus/downloads/LEADER-Gebietskonzept.pdf, wejście: 8.10.2009).

15 Tamże, s. 10.
16 Tamże, s. 6. Według: Matthias Theodor Vogt, Sorbisches National-Ensemble. Eine kulturpolitik-

wissenschaftlichen Analyse, Görlitz 2008, s. 49, odsetek bezrobotnych w powiecie wiejskim Kamenz 
wynosił we wrześniu 2007 r. 11,1 proc., ale wśród Serbołużyczan z katolickiego obszaru osadniczego, 
wedle danych z regionu, było to 0 proc.
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gminy Crostwitz, Göda, Nebelschütz, Neschwitz, Panschwitz-Kuckau, Puschwitz, 
Räckelwitz, Radibor, Ralbitz-Rosenthal i Wittichenau, zobaczymy, że w stosunku 
do roku 1990 ich straty w ludności wynoszą jedynie 6,32%  (dla całej Saksonii 
15,39%), a saldo współczynnika urodzeń i zgonów (przy bezwzględnej różnicy 
urodzeń i zgonów oscylującej wokół 12) jest tylko nieznacznie ujemne, wynosząc 
–0,057%, podczas gdy w całej Saksonii wyniosło –0,448%.

Podsumowując, można wnioskować, że ludność serbołużycka wykazuje 
w pewnej mierze większą skłonność do pozostania u siebie, do samodzielności 
gospodarczej i wzajemnej solidarności, w związku z czym problem miejsc pracy 
pozostaje co prawda palący, ale przecież nie dominujący17. Po pierwszej analizie 
rzuca się w oczy lekko wykraczająca ponad średnią „rodzinność i dzietność”, co 
pozwala rozpoznać pierwsze obszary wsparcia dla tego potencjału, gdyby chciało 
się go wykorzystać.

 V. Podsumowanie

Można zatem wyciągnąć wnioski, że ochrona mniejszości nie jest czymś, co 
kosztuje, ale czymś, co motywuje, gdyż integruje poprzez aktywizację. Wsparcie 
dla mniejszości sprzyja samej mniejszości (IV.2.), jak również rozwojowi regional-
nemu, a więc społeczności większościowej (IV.1.). A zatem dyskusję: „dlaczego tyle 
a tyle milionów trzeba przeznaczać na mniejszość” powinno się odwrócić: „róbmy 
więcej dla mniejszości, bo wsparcie dla niej to wsparcie dla regionu”. Wymaga to 
oczywiście dalszej pogłębionej analizy, czym autor zajmuje się, jak wspomniano 
powyżej, m.in. za pośrednictwem wywiadów.

Wobec mniejszości należałoby postawić jedno oczekiwanie: wezwanie do 
uczestniczenia w życiu politycznym. Członkowie mniejszości, którzy przecież po-
strzegają siebie jako mniejszość tylko w sensie etnicznym, powinni czuć się we-
zwani do włączenia swoich poglądów ogólnopolitycznych do całościowego życia 
społecznego. Czy może się to udać, pod jakimi warunkami – zastanawiano się 
w punkcie II, podczas gdy w punkcie III wskazano na fakt, że kulturowa różno-
rodność niekoniecznie prowadzi do wzrostu wydajności.

Wsparcie dla mniejszości pojmować należy jako rodzaj polityki regionalnej 
– z jednej strony to wyzwanie dla państwa, z drugiej – szansa na zwiększone 
uznanie dla jednostki i grupy, mimo bycia różnym w niektórych obszarach, po-
nieważ integruje się w ten sposób pojedynczą osobę i innych: poprzez aktywizację 
i osiągnięcia. Najbardziej efektywną ochroną jest stałe współdziałanie (jako zadanie 
własne) i włączanie (jako zadanie stojące przed większością społeczeństwa).

17 Ludwig Elle stwierdza w związku z tym: „Robert Böhmer przyjmuje, że w regionie łużycko-katolickim 
istnieje, przynajmniej w założeniach, swoista »łużycka przedsiębiorczość« i »łużycka gospodarność«”, 
niemniej wedle Ellego Böhmer nie dostarcza na potwierdzenie tej tezy żadnych mocnych argumentów. 
Ludwig Elle, Minderheitensprache und Wirtschaft. Möglichkeiten zur Einbeziehung des Sorbischen 
in die ökonomische und administrative Praxis, Bautzen 2002, s. 26.
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Hartmut Koschyk

Ochrona różnorodności etnicznej  
i religijnej obecnie i w przyszłości

Zaproponowano mi przedstawienie tematu ochrony różnorodności etnicznej 
i religijnej obecnie i w przyszłości. Proszę pozwolić, że rozpocznę od spojrzenia 
na daleki kraj, z którym w ciągu ostatnich czterech lat miałem wiele wspólnego 
w związku z mieszkającą tam mniejszością niemiecką. W Kazachstanie zasada 
pokoju międzyetnicznego i międzyreligijnego stanowi część doktryny państwa. 
Zagadnienie to przedstawił latem tego roku prezydent Nursułtan Nazarbajew, m.in. 
podczas spotkania z niemieckim prezydentem federalnym, dr. Frankiem-Walterem 
Steinmeierem, w którym to spotkaniu dane mi było uczestniczyć. Prezydent Na-
zarbajew kształtuje swoją politykę wobec mniejszości, opierając się na osobistym 
doświadczeniu, gdy u schyłku Związku Sowieckiego pojawił się w roli mediatora 
w krwawym konflikcie o Górny Karabach. Stało się wówczas dla niego jasne, 
że w Kazachstanie, kraju, w którym żyje ponad 130 narodowości, potrzebne są 
szczególne środki zaradcze, by utrzymać pokój międzywyznaniowy i międzyet-
niczny. Powołał więc do życia Zgromadzenie Narodów Kazachstanu, trzecią izbę 
parlamentarną, w której reprezentowane są wszystkie grupy etniczne i religijne; 
on sam stoi na jej czele. 

Temat ochrony różnorodności etnicznej i religijnej obecnie i w przyszłości jest 
problemem bardzo złożonym, wielopłaszczyznowym, a zarazem kontrowersyjnym. 
Można go poruszać z perspektywy historii świeckiej, religijnej, prawnej; można też 
analizować ten temat z perspektywy historii idei albo historii kultury.

Ja jednak jestem politykiem i mam własny sposób postępowania: uczę się 
poprzez kontakt z ludźmi, w zgodzie ze słowami wielkiego filozofa religii Martina 
Bubera: „Całe życie to spotkanie”. Wynoszę naukę z tego, co dostanę od ludzi na 
drodze mojej politycznej pracy. Dlatego chciałbym zbliżyć się do tematu przede 
wszystkim z perspektywy mojego długiego – jak wolno mi chyba stwierdzić – do-
świadczenia zawodowego jako polityka; także jako rzecznika interesów późnych 
przesiedleńców i mniejszości niemieckiej, dwóch grup, które często różnią się pod 
względem religijnym i etnicznym od większości społeczeństw krajów, w których żyją.
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Proszę jednak pozwolić na osobistą uwagę: stoję dziś przed wami jako dziec-
ko wschodniośląskich rodziców. Moi rodzice zostali wypędzeni w trakcie II wojny 
światowej ze swego ojczystego Górnego Śląska. W ten sposób dotykamy bezpo-
średnio interesującego nas tematu. Wiek XX określany bywa często stuleciem 
wojen i wypędzeń. Wypędzenia u schyłku II wojny światowej były skutkiem polityki, 
która przesiedlenia i wypędzenia ludności traktowała jako zwykły środek politycz-
ny. A przecież i dzisiaj, kiedy spoglądamy na świat, przekonujemy się z bólem, że 
w wielu krajach świata i w niektórych współczesnych konfliktach zbrojnych aktu-
alną rzeczywistością są agresywne i zaplanowane wypędzenia. Ich przyczyny są 
wielorakie, często wynikają z polityki, która nie akceptuje zróżnicowania religijnego 
i etnicznego albo zgoła je zwalcza.

„Różnorodność: bogactwo albo zagrożenie?” – jakiż to osobliwy antagonizm! 
Obydwa tytułowe pojęcia „bogactwa” i „zagrożenia” nie wydają się dobrze paso-
wać do zjawiska różnorodności. Zróżnicowanie jako źródło wymiany, odnowienia 
i ubogacenia ma bowiem dla człowieka zasadnicze znaczenie. A przecież nie można 
mylić różnorodności z dowolnością i obojętnością wobec kwestii tożsamościowych. 
Właściwie pojmowana różnorodność tworzy z jednej strony przestrzeń i wolność 
w zakresie rozwoju, z drugiej strony – przynosi rozpoznanie własnej tożsamości 
podczas spotkania i sporu z innymi.

Kto posiada mocne „ja”, kto zna swoją własną religijną, kulturową i regionalną 
tożsamość, ten nie potrzebuje obawiać się „innych”, „obcych”: dla tego różnorod-
ność jest ubogaceniem, bo dzięki niej własny horyzont może zostać poszerzony, 
a własne „ja” nie będzie nijak zagrożone. 

Chciałbym jednak także wskazać na zagrożenie w związku z etniczną i religijną 
różnorodnością; wydaje mi się to konieczne w obliczu narastającego w Euro-
pie, także w Niemczech, głoszenia haseł prawicowo-populistycznych. Z powodu 
chętnie przywoływanego pluralistycznego, otwartego i zróżnicowanego charak-
teru społeczeństwa Europy i Niemiec wielu ludzi upatruje remedium wyłącznie 
w integracyjnej sile naszych wartości konstytucyjnych i zakorzenionych w kon-
stytucji praw podstawowych. Jestem wobec tej tezy sceptyczny: sam patriotyzm 
konstytucyjny nie wystarczy! Prawa zasadnicze zapisane w naszej konstytucji, 
takie jak wolność poglądów i wyznania albo sumienia, to prawa wolnościowe 
jednostki. W pierwszej linii są to prawa obronne obywateli wobec grożącego im 
ograniczeniem państwa. Nie tworzą one jednak spajającego i wzmacniającego 
tożsamość substratu, który pomaga zmobilizować ludzi dla wspólnej sprawy, np. 
dla problemów danej społeczności. Prawa zasadnicze ustanawiają – co bardzo 
ważne – zewnętrzne, formalne ramy. Inaczej mówiąc: jeśli wszyscy obywatele 
są wolni od czegoś, to długo jeszcze nie oznacza to, że zdobyli wolność dla 
czegoś. Owo dla stanowi jednak wyłączny czynnik substancjalny, kształtujący 
i kreujący wspólnotę. Przypomnę tu stwierdzenie byłego niemieckiego sędziego 
sądu konstytucyjnego Wolfganga Böckenförde, że państwo istnieje dzięki war-
tościom, których nie jest gwarantem.
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Dlatego szczególnie w okresie, gdy pełniłem urząd pełnomocnika rządu fe-
deralnego ds. przesiedleńców i mniejszości narodowych, wskazywałem stale na 
trójcę „wiara – tożsamość – strony ojczyste” jako na drogowskaz i zakorzenienie 
dla ludzi. Wartości te wymagają ochrony także dlatego, że łączą się z prawem 
naturalnym, a państwo nie jest w stanie znaleźć dla nich zastępstwa. Emerytowany 
papież Benedykt XVI w przesłaniu do niemieckich wypędzonych mówił co następuje: 
„Strony ojczyste mają wymiar geograficzny, kulturalny, duchowy i religijny. Należą 
do człowieka i jego historii i dlatego nie mogą być nikomu odebrane przemocą”. 
Strony ojczyste, tożsamość i wiara należą po prostu do człowieka, są conditio 
humana, we wszystkich wymiarach, które przywołał Benedykt XVI.

Dlatego z absolutną słusznością federalny minister spraw wewnętrznych dr 
Thomas de Maizière podjął na nowo tak potrzebną dyskusję wokół kultury wiodącej. 
Nie chodzi wyłącznie o oczywistości, np. to, że na powitanie podaje się rękę także 
kobiecie. Chodzi o wiele więcej: o zakorzenienie naszego kraju w przekazywanych od 
pokoleń tradycjach kulturowych, religijnych, mentalnych; o wartości i perspektywy, 
które wciąż uznajemy za wymagające ochrony i pielęgnowania. Podam przykład: 
kto nie zna i nie praktykuje związku mężczyzny i kobiety jako wspólnoty na całe 
życie, uświęconej w sakramencie małżeństwa, ten uważa za dyskryminację odmowę 
uznania dostępności małżeństwa dla wszystkich.

Jeśli wszelkie rozróżnianie postrzega się błędnie jako dyskryminację, powo-
łując się przy tym na konstytucję, urzeczywistnia się coś, co postrzegam jako 
niebezpieczeństwo: że co prawda każdy domaga się indywidualnej wolności od 
wszystkiego, ale że zarazem tracimy z pola widzenia to, co nas łączy i wspiera.

Nie chciałbym, żebyście zrozumieli mnie źle. Daleki jestem od szerzenia kultu-
rowego pesymizmu. Chciałbym raczej w tym kontekście przywołać znaną łacińską 
sentencję, która zdobi godło Stanów Zjednoczonych Ameryki, amerykańskie monety 
i banknoty dolarowe: „E pluribus unum”, co można swobodnie przetłumaczyć jako 
„z wielu jedno”. Przy wszystkich różnicach w historii migracyjnej naszych krajów – 
a takowa istnieje – jednoczy nas przecież jedna myśl: podzielamy życzenie, obecne 
w cytowanym powiedzeniu, że ludzie o najróżniejszym pochodzeniu, kulturze i religii 
integrują się w naszym kraju, który mimo wszystkich różnic staje się ich ojczy-
zną. Ale strony ojczyste to nie tylko miejsce, w którym się żyje; strony ojczyste 
oznaczają zawsze przynależność do ludzi, do regionu, do kultury, do krajobrazu. 
Strony ojczyste mają więc stale wymiar geograficzny, kulturalny i religijny.

Cytowana sentencja łacińska, wyrażająca świeckie pragnienie, aby różnorodności 
nie postrzegać jako podziału i rozłamu, ale ubogacającą jedność, obecna jest już 
u ojców Kościoła. Święty Augustyn powiada: „Bóg stworzył człowieka jako jedynego 
i osobnego, jednak nie po to, aby postawić go poza ludzką wspólnotą, ale po to, by 
tym mocniej zalecić mu jedność wspólnoty i więź zgody”. Chodzi tu o odtworzenie 
pierwotnej jedności rodzaju ludzkiego. Miłosierdzie Boże, jak w innym miejscu po-
wiada św. Augustyn, w Jezusie Chrystusie przywraca w człowieku do jedności to, 
co przedtem było rozbite. I tak właśnie nasza wiara chrześcijańska jednoczy nas, 
nawet jeśli pochodzimy z różnych regionów, krajów i kręgów kulturowych.
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Jestem o tym głęboko przekonany, że wiara i strony ojczyste są czynnikami 
tworzącymi tożsamość, nawet jeśli nie wyłącznymi czynnikami, to ich rola jest 
przecież ważka, sprawiająca, że jesteśmy sobą.

Ludzie, którzy wskutek wysiedlenia noszą w sobie wiele ojczyzn, są szczegól-
nie predestynowani do bycia „budowniczymi mostów”. Kategoria różnorodności 
pozwala nam opisać fenomen, w którym dziedzictwo starych tradycji niemieckich 
migrantów z Rosji spotyka się z pozostającymi pod wpływem rosyjskiej kultury 
reemigrantami wracającymi do Niemiec. Dotyczy to również niemieckich mniej-
szości, które – by odnieść się tylko do zebranych tu osób – jako Niemcy żyją 
pośród Polaków i mimo różnego pochodzenia etnicznego są zjednoczeni: może 
we wspólnej wierze chrześcijańskiej, a z pewnością w pragnieniu, by żyć i rozwijać 
się w poczuciu wolności we własnych stronach ojczystych.

Z mojej perspektywy szczególnie ważne są takie projekty, które łączą ludzi 
ponad granicami państw. W wielu miejscach wschodniej Europy niemiecka kultura 
ożyła dziś ponownie dzięki mieszkającym tam Niemcom. Mniejszości niemieckie 
to skarb, który trzeba pielęgnować. Myśl o pojednaniu i porozumieniu kieruje dziś 
naszym wsparciem dla mniejszości niemieckich w innych krajach. Ludzie ci musieli 
wiele wycierpieć po wojnie, kiedy chcieli się przyznać do swojej niemieckości. 
Dzisiaj są ważnymi pośrednikami i stróżami niemieckiej kultury i mowy w Euro-
pie Wschodniej i Południowej; są też budowniczymi mostów, którzy wiarygodnie 
i skutecznie mogą występować na rzecz zjednoczonej i pokojowej Europy.

To właśnie wydarzenia II wojny światowej zrodziły przekonanie, że trwały 
pokój możliwy jest tylko w zjednoczonej Europie. Obecnie prawie 500 milionów 
ludzi żyje w pokoju i wolności w ramach Unii Europejskiej. To duży sukces. Polityka 
chrześcijańska jest zawsze i nade wszystko odpowiedzialną i konsekwentną pracą 
na rzecz pokoju. Oznacza to powszechne potępienie wojen i wypędzeń, a zarazem 
pomoc tym, którzy z przyczyn religijnych lub etnicznych cierpią prześladowania 
i żyją w zagrożeniu. Przestrzeganie tych właśnie praw człowieka jest znaczącym 
wkładem w budowę sprawiedliwego i ludzkiego świata. Pomimo tego dążenie do 
szczęścia i spełnienia dalece wykracza poza to, czego człowiek potrafi dokonać 
własnymi siłami. Osoby prowadzące politykę chrześcijańską powinny wziąć pod 
rozwagę, mówiąc słowami św. papieża Jana Pawła II, że „pokój jest darem Boga, 
zrealizowanym w wieczności”. To właśnie ta pewność daje chrześcijanom i innym 
ludziom dobrej woli odwagę i wewnętrzną wolność w zakresie odpowiedzialne-
go wykorzystania ziemskich dóbr w aktywnym zaangażowaniu na rzecz pokoju 
i sprawiedliwości, a zarazem traktowania owych dóbr, jak przystało komuś, kto 
jest tylko „gościem na tej ziemi”.

Także Jan Paweł II w swoim wspaniałym przesłaniu na Światowy Dzień Pokoju 
w 1989 roku, zatytułowanym „Aby stworzyć pokój – trzeba szanować mniejszości!”, 
wskazał na niezwykłe znaczenie ochrony mniejszości narodowych dla zachowania 
pokoju. Jednocześnie, jakże słusznie, podkreśla się wciąż, że Unia Europejska to 
w pierwszej linii projekt pokojowy. Dlatego bardzo zdumiewa, że w prawie wspól-
notowym Unii Europejskiej ochrona mniejszości odgrywa niewielką rolę.
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Szczególny status prawny mniejszości narodowych w Europie opiera się 
głównie na Międzynarodowym traktacie o prawach obywatelskich i politycznych 
Narodów Zjednoczonych z 1966 r. oraz na dwóch układach Rady Europy, które 
mają charakter wiążący w Niemczech: Ramowej konwencji o ochronie mniejszo-
ści narodowych i Europejskiej karcie języków regionalnych i mniejszościowych 
z 1995 r. i z 1992 r.

Kamieniem milowym ustanowienia wiążących praw mniejszościowych był 
Międzynarodowy traktat o prawach obywatelskich i politycznych Narodów Zjedno-
czonych z 1966 r. W artykułach 26 i 27 – a więc w dwóch kolejnych – stanowiono:

Art. 26: Wszyscy ludzie są równi wobec prawa i bez dyskryminacji mają prawo 
do równej ochrony przez prawo. Z tego względu prawo ma zakazywać wszel-
kiej dyskryminacji i zapewnić wszystkim ludziom równą i skuteczną ochronę 
przed dyskryminacją, szczególnie ze względu na rasę, kolor skóry, płeć, język, 
religię, poglądy polityczne i inne, pochodzenie narodowe i społeczne, majątek, 
urodzenie albo inny status.

Art. 27: W krajach, w których mieszkają mniejszości etniczne, religijne albo 
językowe, członkowi takiej mniejszości nie wolno odbierać prawa do wspólnego 
z innymi członkami jego grupy pielęgnowania własnej kultury, wyznawania 
i praktykowania własnej religii oraz posługiwania się własnym językiem.

Nawet jeśli traktat ONZ z 1966 r. nie jest tak szczegółowy jak obydwa wspo-
mniane dokumenty Rady Europy, to przecież w porównaniu z nimi ustanawia on 
zdecydowanie „twardsze” prawo. Z tej przyczyny np. Austria koncentruje się na 
zabiegach wokół wzmacniania ochrony mniejszości na płaszczyźnie ONZ.

Pozytywy uregulowań dotyczących ochrony mniejszości przyjętych przez Radę 
Europy wiążą się jednoznacznie ze szczegółowością tych zasad – federalne Mini-
sterstwo Spraw Wewnętrznych sfinansowało niemieckojęzyczne komentarze praw-
nicze do obydwu dokumentów – oraz z przyjętym postępowaniem monitorującym.

Ramowa konwencja o ochronie mniejszości zakazuje wszelkiej dyskryminacji 
jednostki z powodu jej przynależności do mniejszości narodowej, jak też asymilowa-
nia wbrew woli. Z faktu pozostawania członkiem mniejszości narodowej nie mogą 
wyniknąć dla danej osoby żadne szkody. Konwencja ramowa zobowiązuje państwa 
sygnatariuszy przede wszystkim do ochrony tych wolności, które dla członków 
mniejszości narodowych mają szczególne znaczenie: prawa do zgromadzeń i do 
stowarzyszenia się, wolności poglądów, sumienia i religii. Ponadto porozumienie 
to zobowiązuje do rozległych działań wspierających w obszarze oświaty, kultury, 
szkolnictwa i życia społecznego.

Europejska karta języków regionalnych i mniejszościowych Rady Europy na-
wiązuje do niezbywalnego prawa każdego człowieka do posługiwania się w życiu 
prywatnym i publicznym jego własnym językiem regionalnym i mniejszościowym. 
Karta języków przewiduje mechanizmy ochrony i wsparcia dla tych języków. Doty-
czą one systemu oświatowego, posługiwania się tymi językami w postępowaniach 
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sądowych, wobec władz administracyjnych, w radiu i prasie, w ramach imprez 
i instytucji kulturalnych oraz w życiu gospodarczym i społecznym.

Chociaż traktat ONZ oraz obydwa dokumenty Rady Europy oznaczają cenne 
zdobycze, to jednak należy wyrazić ubolewanie i wnieść skargę na ciągły brak 
konkretnych regulacji w sprawie obrony mniejszości w prawie wspólnotowym Unii 
Europejskiej, w acquis communautaire.

Aby zmniejszyć ten niedostatek, Federalistyczna Unia Narodowości Europejskich 
(FUEN) wspólnie z Demokratycznym Sojuszem Węgrów w Rumunii, Południowoty-
rolską Partią Ludową oraz Młodzieżą Europejskich Grup Narodowych zainicjowała 
Europejską Inicjatywę Obywatelską „Minority SafePack” i zrealizowała ją, mimo 
oporów poprzedniej Komisji Europejskiej. 

Jest to sukces, bowiem Sąd Europejski stwierdził, że dbałość o zachowanie 
etnicznej różnorodności należy do kompetencji Unii Europejskiej. Teraz trzeba 
zebrać konieczny milion podpisów. Chciałbym skierować do wszystkich Państwa 
apel o wsparcie tej wspaniałej inicjatywy.

Moja krótka – świadomie otwarta – odpowiedź na pytanie o zabezpieczenie 
różnorodności religijnej i etnicznej jest następująca: „Bądźcie, kim jesteście – 
z szacunkiem i poszanowaniem dla tego, czym są inni, szukajcie stale tego, co 
wspólne!”. To zarazem moja odpowiedź na pytanie o system wartości naszego 
współżycia.

Czerpiąc z mojego wieloletniego politycznego doświadczenia, chciałbym pod-
kreślić, że nie istnieją dobre powody do omijania swoich zadań; należy gorliwie 
i z odwagą stanąć w obronie tych właśnie zasad naszej ludzkiej koegzystencji. Te 
normy są z pewnością niedoskonałe, nie stanowią ostatniego słowa historii. Co 
więcej, pozostawiają bez odpowiedzi wiele etycznie i politycznie ważkich pytań. 
Zasady te są mimo wszystko znaczącą propozycją, w której objawia się szacunek 
wobec słusznych żądań wolnościowych człowieka, jego niezbywalnej godności 
i delikatności, w indywidualnej drodze na, mówiąc za Schillerem, „zmiennej grze, 
jaką jest życie”.
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Alfons Nossol, Krzysztof Ogiolda

Życie w wielokulturowości

Taki tytuł nosiło spotkanie z arcybiskupem Alfonsem Nossolem, które odbyło 
się w sali balowej zamku w Kamieniu Śląskim 25 października 2017 roku wieczo-
rem. Ks. arcybiskup rozpoczął je od zaprezentowania licznie zebranej publiczności 
obszernych fragmentów swoich wypowiedzi zawartych w nowej dwujęzycznej książce 
„Mój Śląsk – moi Ślązacy. Eksploracje i obserwacje”, powstałej na Uniwersytecie 
Wrocławskim. Zostały one w ten wieczór po raz pierwszy zaprezentowane słucha-
czom w Polsce. Abp Alfons Nossol mówił m.in.:

Wielokulturowość jest specyficzną cechą Śląska, która nadaje mu prawdzi-
wie europejski charakter i predestynuje go w Europie wprost do bycia pomostem 
między Wschodem i Zachodem. Zachód zawsze był bardziej racjonalny aniżeli 
emocjonalny. Wschód? Mój przyjaciel, z którym razem studiowałem w Lublinie, 
ks. dr Krzysztof Staniecki, Kresowiak rodem z Horodenki, w nas, Ślązakach, widział 
raczej „zachodniaków”. Mawiał: Wy macie zegarki, a my, wschodniacy, mamy czas. 
Coś w tym jest. Kulturowa cecha pomostu, jaką Śląsk pełni w Europie, ma dziś 
szczególne znaczenie dla całego kontynentu. Czas budowania murów się skończył. 
Jednocząca się Europa rozumiana jako wspólnota ducha to jest wspólnota kultury 
i wartości, potrzebuje teraz pomostów. One wprawdzie nie zasypują murów, ale 
pozwalają dojść do siebie z obu stron. A Śląsk – jak mawiał ks. Emil Szramek – jest 
niby grusza rosnąca na miedzy, a owocująca po obu stronach. Mam holistyczny, 
całościowy obraz Śląska – Górnego i Dolnego. Choć Opolszczyźnie przyznawałem 
w relacji do Europy specyficzne znaczenie. Śląsk to kraina serca myślącego i ro-
zumu kochającego. Poeta z Dolnego Śląska, z Głogowa, Andreas Gryphius mawiał: 
Wach auf, mein Herz, und denke (Zbudź się, moje serce, i pomyśl). Zaś nasz 
przedstawiciel późnego romantyzmu Josef Freiherr von Eichendorff z Łubowic 
nakazał swojemu rozumowi, by nauczył się kochać. (...) XVII-wieczny wrocławski 
poeta Heinrich Milford określił Śląsk jako szmaragd Europy. Zbigniew Kadłubek 
tłumaczy, że o wartości szmaragdu decyduje jego niejednolitość i poligeniczność. 
Różnorodność, wielość to jest wartość. Nie ma Śląska bez domieszek. Jest drogi 
jak szmaragd. Jest minerałem twardym. To efekt jego trudnej historii. Śląsk zyskuje 
na ważności i wartości, gdy przybywa mu domieszek. (...). Inność nie jest tutaj 
równoznaczna z obcością. Innością można się ubogacać – w znaczeniu swoistej 
wymiany darów – obcością się ubogacać nie sposób.
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Znaczną część tego wieczoru wypełniła rozmowa, którą z abpem Alfonsem 
Nossolem poprowadził – w obecności zebranych – Krzysztof Ogiolda, dziennikarz 
i publicysta „Nowej Trybuny Opolskiej”. 

Chciałbym Księdza Arcybiskupa prosić, byśmy wrócili do czasów, których 
Ksiądz świadomie pamiętać nie może, ale wie o nich wiele. Kiedy rodzice Księ-
dza Biskupa brali ślub, od swego proboszcza otrzymali w prezencie książeczkę 
do nabożeństwa: „Drogę do nieba”. Jej tytuł podaję świadomie po polsku, bo 
modlitewnik był po polsku, choć rzecz działa się – jak zwykliśmy na Śląsku 
mówić – za Niemca. Tyle tylko, że polski tekst został w nim wydrukowany 
neografią gotycką, niemieckimi literami. To harmonijne połączenie języków 
tradycji i kultur można uznać za symbol naszej ziemi. Jest ono czasem nie do 
zrozumienia dla tych, co się urodzili i wychowali na terenach narodowościowo 
i kulturowo jednolitych. Jak wyglądała praktyczna wielokulturowość w Brożcu, 
gdy Alfons Nossol miał lat osiem, dziesięć?

Wielokulturowość zawsze mnie interesowała. Tyle tylko, że nasi ludzie oba-
wiali się trochę zahaczać o sprawy z politycznym kontekstem. Kiedy już byłem po 
prymicjach i zastępowałem podczas wakacji proboszcza, w sobotni lub niedzielny 
wieczór siadałem z nimi na ławeczce przy płocie. I wtedy, te trzy rodziny, które 
w plebiscycie optowały za Polską – pamiętam dobrze ich nazwiska: Kasperek, 
Wilczek i Pawlik – pytałem o motywację. A oni tego nie uzasadniali politycznie. 
„Myśleliśmy, że nam będzie dobrze i już” – mówili.

Czy te rodziny w niemieckich czasach mówiły po polsku w sklepie, na 
ulicy, przed kościołem?

Kościół nie był tak „rozmówiony” jak dzisiaj. Na ulicy starsi, nie tylko z tych 
rodzin, mówili otwarcie po śląsku. Pod koniec wojny nacisk się zwiększał. Do-
świadczali tego w szkole uczniowie starszych klas, którym nauczyciel za mówienie 
gwarą zwracał uwagę, a czasem nawet wzywał rodziców i ostrzegał, by po polsku, 
czyli właśnie gwarą, bo myśmy literackiej polszczyzny nie znali, nie mówić. Ale 
generalnie mówienie w jednym lub drugim języku między ludźmi nie miało wy-
miaru ideologicznego, tylko właśnie ludzki. Dotyczyło to nie tylko naszych domo-
wych rozmów z rodzicami. Kiedy do mojego ojca przychodziła jedyna mieszkająca 
w naszej wsi protestantka – ojciec był trochę majsterkowiczem, taką „złotą rącz-
ką” – i prosiła go o jakąś pomoc, to mówiła po niemiecku, bo języka polskiego 
nie znała. I to nie był dla nikogo problem. Przeciwnie, to było coś normalnego.

Ksiądz Arcybiskup wiele razy opowiadał o mamie, która Księdza jako chłop-
ca, razem z siostrą, posyłała z posmarowanym mieszaniną masła i margaryny 
chlebem dla budujących tzw. betonówkę i głodzonych przy tym Żydów. Była 
gotowa nawet narazić własne dzieci, by głodnych po chrześcijańsku nakarmić. 
Kto tę historię zna, ten rozumie, gdzie są źródła otwartości Księdza Arcybiskupa. 
A ja chciałbym – być może przez solidarność płci – prosić o przypomnienie tego, 
jak was w dzieciństwie uczył wielokulturowości ojciec. On pomagał Rosjanom. 
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Tym Rosjanom, którzy za chwilę, kiedy przechodził front, mieli przecież na 
Śląsku wyzwalać. Kobiety z czci, a mężczyzn z życia.

Mój ojciec był specjalistą od budowania kopalnianych chodników pod ziemią. 
Ponieważ pracował także w polskiej części Śląska, musiał się nauczyć literackiego 
języka polskiego. Miał pod sobą całą grupę rosyjskich jeńców, których w kopalni 
zatrudniano. Oni byli bardzo źle odżywiani. My w sobotę przynosiliśmy od pieka-
rza czerstwe bułki, które mu zostały. Często sam kroiłem je na kawałki, a mama 
nasączała je rozpuszczonym tłuszczem – margaryną i masłem. Ojciec zabierał dla 
„swoich” jeńców cały plecak tego jedzenia i pod ziemią ich karmił. Szybko pod-
uczył się na tyle rosyjskiego, że potrafił się z nimi porozumieć. Byli mu bardzo 
wdzięczni. Najlepszy dowód, że na Boże Narodzenie, zresztą nie tylko raz, my, 
młodsze dzieci, dostaliśmy w prezencie wyrzeźbione przez nich w drewnie czołgi. 
Miały nawet na wieżyczkach charakterystyczne dla niemieckiego wojska krzyże. 
Tylko jeden z nich miał z tyłu umieszczoną czerwoną gwiazdę i ten egzemplarz oj-
ciec odłożył gdzieś na bok. Ja miałem dzięki ojcu bardzo człowieczy obraz Rosjan.

On się, niestety, nie do końca potwierdził w bezpośrednim kontakcie...

Zaraz kiedy tylko Rosjanie weszli do naszej wioski, czyli 19 marca 1945, 
w dzień św. Józefa, zabili strzałami z pistoletu maszynowego trzech moich szkol-
nych kolegów. Jeden z nich chodził ze mną do jednej klasy, pozostali byli o dwa 
lata starsi. Przed śmiercią musieli sobie sami wykopać dół. Z ich śmiercią zaczę-
ła się moja – że tak powiem – służba kapłańska. Na cmentarzu nie pozwolono 
ich pochować. Ale kiedy ci Rosjanie, którzy to zrobili, powędrowali w kierunku 
Berlina, matki uprosiły ludzi, by ich z tych dołów wydobyć. Na zwykłym wózku, 
pod osłoną nocy zawieziono ich ciała na cmentarz, by je złożyć w poświęconej 
ziemi. Proboszcz na dzień przed wkroczeniem Rosjan wyjechał. Zabrało go do 
Bawarii niemieckie wojsko. A ja jako ministrant (wszyscy bracia w naszej rodzinie 
byli ministrantami) znałem – po łacinie – należące do liturgii pogrzebu śpiewy 
i modlitwy. Nawet jeśli nie wszystko rozumiałem. Proszono mnie, żebym poszedł 
z nimi. I śpiewałem pobożnie, jak umiałem, wszystko co należy. Oni odpowiadali. 
To była – powtórzę – moja pierwsza służba kapłańska.

Kiedy Rosjanie odchodzą, kończy się wojna, na Śląsku dla części miesz-
kańców zaczyna się wysiedlenie, niektórzy mówią wręcz: wypędzenie. Ale inni, 
zwłaszcza z Kresów Wschodnich, przyjeżdżają, zostają przypędzeni. Doświadcze-
nia spotkań miejscowych i przybyszów były rozmaite. Dla jednych harmonijne, 
dla innych bardzo trudne. Jak ten czas przeżył 13–14-letni Alfons Nossol?

Negatywne wrażenie w pierwszym kontakcie z nową rzeczywistością zrobiła – 
sądziliśmy wtedy, że w dużej mierze samozwańcza – milicja. Ludzie z biało-czerwonymi 
opaskami na rękawach chodzili po domach i co lepsze rzeczy zabierali. Ale to było 
przejściowe. U sąsiadów, którzy poza domem mieszkalnym i gospodarstwem mieli 
tzw. wycug, zamieszkała starsza kobieta, repatriantka z terenu dzisiejszej Ukrainy. 
U siebie, na Kresach, miała 13 kilometrów do kościoła. Teraz wreszcie miała bli-
sko i mogła codziennie być na Mszy św. i u Komunii św. To była jej wielka radość. 
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Niestety, zachorowała. Ponieważ byłem ministrantem, zwróciła się do mnie, bym 
ubłagał proboszcza, by ją przynajmniej raz w tygodniu z Komunią św. odwiedzał. 
Proboszcz był – mówiąc po naszymu – dość herny1. Ale w tym przypadku dał sobie 
powiedzieć. Odwiedzał ją w sobotę rano, a ja mu jeszcze przed rozpoczęciem lekcji 
towarzyszyłem. Któregoś razu przyszedłem wcześniej. Chciałem się do niej odezwać, 
a ona zwróciła mi gestem uwagę, że kończy modlitwę. Miała w ręce śliczny modli-
tewnik. Zdawało mi się, że był oprawiony kością słoniową. Zapytałem, czy mogę go 
zobaczyć. Pokazała. Zobaczyłem, że modli się po ukraińsku. Z czasem zauważyłem, 
że w tym języku także liczy. Odniosłem to do siebie, bo do dziś tabliczkę mnoże-
nia znam tylko po niemiecku, tak jak się jej nauczyłem w szkole. Kiedy chodziłem 
do nyskiego „Carolinum”, utrudniało mi to życie. Nasza matematyczka, pani Kura, 
skarżyła się wychowawczyni, że jestem uparty i nie chcę liczyć głośno przy tablicy. 
Jej się przyznałem, że to nie upór, tylko lęk. Bo jak tylko wypowiem jakieś dłuższe 
zdanie, już się ze mnie śmieją. A jak się ujawni, że liczę po niemiecku, a po polsku 
przecież nie umiem, to dopiero będzie awantura. Matematyczka dowiedziała się 
od niej, jaki mam kłopot. „Chłopcze, czemuś mi nie powiedział?” – mówiła mi na 
osobności. „Moja babcia do dziś liczy po ukraińsku”.

Nie miał Ksiądz Biskup problemu z akceptacją tego stanu rzeczy, że przy-
jechali obcy?

Nie, bo my na Śląsku nie byliśmy czytelnikami jednej tylko książki. Nie by-
liśmy zacieśnieni. Rzucaliśmy się na każdą książkę, jaka tylko była. I to nam po-
zwalało tę naszą śląską szerokość przeżywać radośnie. Te doświadczenia, o któ-
rych mówiłem, były zaczątkiem kształtowania się definicji, którą wiele lat później 
zaproponowałem na określenie języka serca: jest to ten język, w którym człowiek 
modli się, liczy i… przeklina.

Próbuję przebiec przez biografię Księdza Arcybiskupa, choć wolałbym 
się przez nią czołgać i przyglądać się jej jak najstaranniej. Zatrzymajmy się 
na chwilę w seminarium. Tu też młodzi ludzie ze Śląska spotykali się w tych 
samych wykładowych salach ze swoimi kolegami, którzy przyjechali z zewnątrz 
i przywieźli inne kulturowe wzorce. Starsi koledzy Księdza walczyli nawet przeciw 
sobie po dwóch stronach frontu. Działo się to w niemieckiej jeszcze niedawno 
Nysie, a wykłady prowadzili profesorowie z polskiego równie niedawno Lwowa.

W czasie bitwy pod Kurskiem dwóch moich kolegów z roku rzeczywiście się 
spotkało po dwóch stronach. Na ostatnim roku przed święceniami uświadomili 
sobie podczas rozmowy, że walczyli przeciwko sobie. Jeden w wojsku rosyj-
skim, drugi w niemieckim. Kiedy ujawniali kolejne szczegóły, okazało się bardzo 
prawdopodobne, że wręcz strzelali do siebie. Przeprosili się serdecznie. A trochę 
i żartowali z siebie nawzajem: „Musiałeś być kiepskim strzelcem, skoroś mnie nie 
namierzył” – wspominali. Okazali się potem bardzo dojrzałymi ludźmi i księżmi. 
Niestety, obaj już umarli.

1 Określenie śląskie, gwarowe, oznaczające tu „dumny” (przyp. red. – R.J.).
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Jaki był klimat na roku, który z konieczności gromadził tak różnych młodych 
ludzi, o tak nieprzystających do siebie doświadczeniach. Jak się dogadywaliście?

Zaskakująco dla nas samych – bardzo dobrze. Starsi koledzy mieli z pewno-
ścią problem z przyswojeniem sobie szybko literackiej polszczyzny. Ale nasz rektor, 
lwowiak, ks. Jan Tomaszewski w los Ślązaków potrafił się wspaniale wczuć. To był 
człowiek bardzo zdolny, otwarty i pracowity. On dla nas, Ślązaków, miał wiele ser-
ca. Czuwał, by nam nikt nie wyrządził krzywdy. Do wielu z nas wracały trudności, 
które znałem już z gimnazjum: Wiem, ale nie potrafię tego powiedzieć po polsku. 
W szkole z tego powodu głównie milczałem. Ratowało mnie to, że byłem dobry 
z przedmiotów ścisłych. Nasz profesor – z Brześcia nad Bugiem – zadawał nam 
bardzo wiele zadań. Także z fizyki i z chemii. Umiałem je dość szybko rozwiązywać. 
Koledzy prosili, żebym przychodził do szkoły wcześniej i dawał odpisać. W zamian 
wszyscy uczyli mnie literackiej, klasycznej polszczyzny. I biada, gdyby się ktoś ze 
mnie śmiał, z mojego niewłaściwego, to znaczy śląskiego mówienia. Wywiązała się 
między nami właściwie nagle szczera przyjaźń. Spotkałem niedawno moją szkolną 
koleżankę, dziś już babcię mającą poważne trudności z chodzeniem. Z życzliwym 
uśmiechem wspominała te moje śląskie próby publicznego mówienia w klasie. Bo 
co uszło w naszej wiejskiej szkole, to nie wystarczało w Nysie, gdzie ludności miej-
scowej już nie było. Tylko przybysze. Tu polszczyzna musiała być zatem bez zarzutu.

Zaraz po święceniach musiał Ksiądz Arcybiskup Śląsk opuścić. Choć ma-
rzył o pracy wikariusza w parafii, biskup Franciszek Jop zdecydował inaczej. 
Na studia młody ksiądz Nossol udał się do Lublina. Czyli bardzo daleko od 
domu i od Heimatu. Trzeba było sobie radzić w innym – nie chcę powiedzieć, 
że w obcym, ale w innym środowisku kulturowym. W dodatku – jak to Ksiądz 
fantastycznie określa – nas, Ślązaków, jak Galilejczyków – mowa zdradza. 

Od wschodniej granicy Polski dzieliło nas raptem 40 kilometrów. Mowa zdra-
dzała mnie bardzo za każdym razem, jak tylko otwarłem gębę. Ale kulturowo mocno 
się otrzaskałem i nie robiłem sobie z tego wiele. Szybko zrozumiałem, że ponieważ 
jestem wielokulturowy, to się zwyczajnie zacieśnić nie dam. Bo przez to będę mógł 
wielu ludziom pomóc. Zacząłem się też intensywnie uczyć języków obcych.

Księża ze Śląska trzymali się razem czy starali się „rozpuścić” w miej-
scowym otoczeniu?

Nas, kapłanów z diecezji opolskiej, było w gronie Ślązaków najwięcej. W pew-
nym momencie aż dwudziestu sześciu. Efekt był taki, że jak powstał uniwersytet 
i uniwersytecki wydział teologiczny, mieliśmy już własnych fachowców – doktorów 
i profesorów. Myśmy się ze swoją tożsamością nie ukrywali.

Jako młody kapłan Ksiądz Biskup wyjechał, zastępując swego wuja, do 
Szwecji. Czego można się było z tego Kościoła i z tego doświadczenia nauczyć?

Wujek, najstarszy kuzyn mojej mamy, był salezjaninem. W każdą niedzielę i świę-
to celebrował jedną Mszę św. po szwedzku, jedną po niemiecku, kolejną po polsku. 
Zastąpić go z taką kompetencją nie było łatwo. Przez wiele lat nie miał wakacji, nie 



100

mógł wyjechać. Na KUL-u w Lublinie zapisałem się więc na lektorat języka szwedzkiego. 
Przez cztery semestry, czyli przez dwa lata, nie opuściłem ani jednej godziny zajęć. 
Po tym czasie mogłem wujka zastąpić. Jak on się ucieszył, kiedy się przekonał, że 
potrafię z nim po szwedzku rozmawiać. Zastępowałem go odtąd co roku.

Przy pierwszych próbach mówienia po szwedzku publicznie pomagała 
Księdzu wujka gospodyni…

Moje szwedzkie kazania niedzielne pisałem już w środę. Owa gospodyni, Au-
striaczka z pochodzenia, mi je poprawiała. Szlifowała zwłaszcza trudny, podwójny 
akcent szwedzki. W kościele siadała w pierwszej ławce i kiwała głową, dodając mi 
w ten sposób odwagi. Po trzeciej niedzieli powiedziała: „No, dzisiaj to się nam 
kazanie wreszcie udało”. Ale podczas pobytu w Szwecji miałem okazję, i to nawet 
dwa razy, porozmawiać z królem. To była dla mnie wielka radość. Wujek pewnego 
dnia zaproponował, że udamy się nad jezioro Melar, sięgające niemal do centrum 
Sztokholmu. Siedzieliśmy na ławeczce. W pewnej chwili podszedł starszy pan 
z pieskiem w towarzystwie jeszcze dwóch mężczyzn. Okazało się, że to król, już 
emeryt. Przywitał się z wujkiem i ze mną też po szwedzku rozmawiał, przyglądając 
mi się z zainteresowaniem. Rozmawialiśmy potem jeszcze raz. Z obecnie panują-
cym królem i jego poznaną w Bawarii żoną Sylvią spotkałem się już później, razem 
z kardynałem Walterem Kasperem. Byliśmy obaj reprezentantami Papieskiej Rady 
ds. Popierania Jedności Chrześcijan podczas obchodów 700-lecia urodzin św. 
Brygidy Szwedzkiej. Król się zdziwił, bo kiedy się dowiedział, że jestem z Polski, 
zaczął ze mną rozmawiać po angielsku, ja odpowiadałem mu po szwedzku. Z jego 
małżonką rozmawialiśmy oczywiście po niemiecku, a właściwie po bawarsku. Język 
szwedzki przydał mi się nie tylko podczas zastępowania wujka, ale także kiedy 
byłem współkonsekratorem biskupa Sztokholmu. Kiedy był u nas na Górze św. 
Anny, zaczął kazanie po szwedzku, ja tłumaczyłem, a potem przeszedł gładko na 
niemiecki. Co się zebranym bardzo podobało.

Tych kazań po niemiecku było w naszym diecezjalnym sanktuarium więcej…

Pierwszy wygłosił je biskup Augsburga Josef Stimpfle w 1980 roku. Zosta-
łem natychmiast wezwany do wojewódzkiego sekretarza partii, pana Żabińskiego. 
Miał pretensje, że nie prosiłem go o zezwolenie. Tłumaczyłem, że nie chciałem go 
wpędzać w tarapaty, bo i tak nie mógłby mi takiej zgody udzielić. W końcu obró-
ciłem całość w żart. Powiedziałem, że biskup Augsburga zna siedem języków, ale 
ponieważ nie ma wśród nich żadnego języka słowiańskiego, zdecydował się na 
kazanie po austriacku. Sekretarz wyraźnie się uspokoił. Zauważył, że skoro tak, 
nie ma problemu. Austria jest przecież krajem neutralnym.

Proszę przypomnieć okoliczności, w jakich doszło do odprawienia pierwszej 
Mszy św. w języku serca dla członków mniejszości. Dziś się do tych liturgii 
przyzwyczailiśmy. Odprawia się je w wielu parafiach. Ale na początku wyma-
gało to sporej odwagi.

Miałem oparcie w papieżu. Przypomnę, na 1 stycznia 1989 roku Jan Paweł 
II napisał – jak co roku – orędzie z okazji przypadającego zawsze w pierwszym 
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dniu roku Międzynarodowego Dnia Pokoju. Wtedy poświęcił je poszanowaniu 
mniejszości narodowych jako drodze do osiągnięcia pokoju. Pierwszą Mszę św. 
w języku serca – powtórzę, że jest to język, w którym się człowiek modli, liczy, 
śni i przeklina – odprawiono na Górze św. Anny 4 czerwca, w dniu historycznych 
wyborów do Sejmu kończących okres PRL-u. Byłem wtedy i jestem dziś przeko-
nany, że język serca, jaki by nie był, ma w sobie coś z sakralności. Zaczęliśmy 
najpierw regularnie, stabilnie liturgię w języku serca celebrować na Górze św. 
Anny, a z czasem w całej diecezji. Dziś to już nie jest – na szczęście – problem 
polityczny, to jest kwestia humanistyczna.

Ale od początku tak nie było. Najlepszy dowód, że ojcowie franciszkanie 
zażądali wtedy od Księdza Arcybiskupa „rozkazu na piśmie”. Trzeba się było 
odważyć na coś, co dziś wydaje się banalne, czego czasem już nie cenimy, 
bo spowszedniało. Gdzie wtedy – poza papieskim orędziem – tkwiło źródło 
odwagi Księdza Biskupa?

Uskrzydlił mnie przede wszystkim Ojciec Święty. Znałem jego tekst jeszcze 
przed oficjalnym ogłoszeniem, bo relacjonowałem go podczas Konferencji Episko-
patu Polski. Zabrałem go, może nawet trochę ostentacyjnie, na kolację, na którą 
mnie papież zaprosił. Pytał, jak mi się jego orędzie podoba. Szczerze powiedziałem, 
że bardzo, jest wspaniałe. Ale nie ukrywałem, że realizacja tego dokumentu może 
w diecezji opolskiej napotkać na trudności, bo u nas największą mniejszością są 
Niemcy. „Możesz się na mnie powołać” – zapewnił mnie Ojciec Święty. Skorzy-
stałem z jego rady, choć miałem świadomość, że to się nie wszystkim podoba 
i nie wszystkim jest na rękę. Niektórzy mnie nawet przezywali. Ale dzięki zaufaniu 
i zachęcie Ojca Świętego przetrwaliśmy.

Nie mogę tak wielkiego ekumenisty nie zapytać: na ile śląskie doświad-
czenie wielokulturowości pomogło Księdzu Arcybiskupowi w prowadzeniu przez 
wiele lat dialogu ekumenicznego na Wschodzie i na Zachodzie, z prawosław-
nymi i z ewangelikami?

To, że na Śląsku byliśmy bardziej otwarci, bardzo mi pomagało. To u nas było 
czymś zwyczajnym, ludzkim. Podobnie czymś zwyczajnym była sama obecność 
luteran. Zresztą trwająca do dzisiaj. W niedużym Gogolinie odbędzie się za kilka 
dni nabożeństwo ekumeniczne na 500 lat Reformacji. Od lat katoliccy i luterań-
scy duchowni wygłaszają kazania gościnnie podczas Tygodni Modlitw o Jedność 
Chrześcijan. Chcę raz jeszcze przypomnieć, że my, chrześcijanie, wierzymy wpraw-
dzie inaczej, ale nie wierzymy w Innego. Dlatego funkcjonowanie chrześcijan bez 
ekumenizmu byłoby właściwie niemożliwe. Jan Paweł II w pierwszej encyklice nt. 
ekumenizmu – Ut unum sint (Aby byli jedno) – sformułował to bardzo dobitnie: 
Ekumenizm jest imperatywem chrześcijańskiego sumienia. A skoro tak, to trzeba 
brać tę postawę – mówiąc po łacinie – seriożnie, na poważnie. Bez otwartości 
ekumenicznej być prawdziwym, autentycznym chrześcijaninem nie sposób. Każdy 
ma prawo wierzyć zgodnie ze swoim przekonaniem. Jako chrześcijanie powinniśmy 
podkreślać, że nas znacznie więcej łączy, niż dzieli.
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W ramach pytań z sali starosta strzelecki Józef Swaczyna przypomniał 
przełomowe znaczenie Mszy św. Pojednania i znaku pokoju, jaki wymienili 
wtedy kanclerz Helmut Kohl i premier Tadeusz Mazowiecki.

Gdyby ta Msza św. odbyła się na Górze św. Anny, jak pierwotnie było to 
planowane, to nie mielibyśmy dziś Krzyżowej, największego pewnie ośrodka 
dialogicznego i ekumenicznego w naszym kraju. Pewnie nie zostałaby po pro-
stu odbudowana. A skoro do tego doszło, stała się wielkim ośrodkiem spotkań 
młodzieży z całej Europy. Przygotowanie Mszy św. Pojednania i aktu, który miał 
miejsce w Krzyżowej, nie było łatwe. Trzy razy przed Mszą św. przychodzili do 
mnie panowie – pewnie związani z UB – którzy namawiali mnie, by znak pokoju 
przekazany między kanclerzem i premierem opuścić. Tłumaczyłem, że zadaniem 
biskupa jest służyć pojednaniu, a nie rzucać kłody pod nogi. Trzeciemu z tych 
panów zaproponowałem w końcu, by zadzwonił po dyspensę do Watykanu. Roze-
śmiał się i dał spokój. Warto przypomnieć, że właśnie wtedy mniejszość niemiecka 
w Polsce mogła po raz pierwszy oficjalnie wystąpić, pokazać się, odwołując się 
do międzynarodowych traktatów. Może i trochę za tym pierwszym razem chciała 
się – jak to mówimy na Śląsku – wypołstwić2. Na dawnym dziedzińcu Jamesa 
von Moltke mogliśmy przeczytać na transparencie słowa: „Helmut, du bist auch 
unser Kanzler” (Helmucie, jesteś także naszym kanclerzem). Pamiętam, że pan 
Mazowiecki podszedł do mnie, byliśmy już wcześniej zaprzyjaźnieni, i z niepokojem 
zapytał, wskazując na transparent: „Jak to wszystko się skończy?”. Uspokajałem 
go, że to nie jest akt polityczny. I przypomniałem, że mniejszość żyjąca w Polsce 
w tym sensie jest w stosunku do polskiej większości uprzywilejowana, że Polacy 
mają jednego premiera, a Niemcy w Polsce rzeczywiście mają dwóch kanclerzy. 
Nie wszyscy to rozumieli. Po moim powrocie z Krzyżowej szybko na budynku 
opolskiej kurii pojawiły się napisy: „Nossol do Berlina raus!”. Pomyślałem, że 
nawarzyłem sobie piwa. Ale jak podobne napisy pojawiły się na kościelnym murze 
w Brożcu, to mnie zabolało. Kiedy premier Mazowiecki był niedługo przed śmiercią 
w Głuchołazach, to w powrotnej drodze mnie odwiedził. O wiele spraw dotyczących 
wydarzeń z jesieni 1989 roku mnie pytał. Chyba nie do końca potrafił zrozumieć 
Helmuta Kohla. Zapewniłem go, że kanclerz był prawdziwym przyjacielem Polski, 
który szczerze pragnął pojednania obu narodów. Podpisanie traktatu polsko-nie-
mieckiego o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 1991 roku było dla 
niego prawdziwym szczęściem.

2 Określenie śląskie, gwarowe, oznaczające: wyszumieć się, wyłobuzić, powygłupiać (przyp. red. – R.J.).
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Dariusz Aleksandrowicz 
pracę doktorską obronił w 1978 r. na Uniwersytecie Wrocław-
skim, habilitował się w 1982 r. Pracował na tej uczelni w latach 
1972–1993 (pod koniec jako profesor). W 1993 r. przeniósł 
się na Europejski Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad 
Odrą, gdzie aż do emerytury w 2015 r. wykładał w Katedrze 
Filozoficznych Podstaw Analizy Kulturoznawczej. Następnie 
pracował dalej na tymże uniwersytecie oraz w Dolnośląskiej 
Szkole Wyższej we Wrocławiu. Napisał względnie zredagował 
publikacje z następujących obszarów badawczych: historia idei 

(Poznanie i krytyka. Studia o marksowskiej koncepcji epistemologicznej, Wrocław 
1979; Filozoficzne założenia Lukàcsa teorii wiedzy, Wrocław 1983; Hegel i konse-
kwencje. Studia nad filozoficznymi źródłami utopii totalitarnej, Warszawa-Wrocław 
1990; Und werdet die Wahrheit erkennen. Von Hegels Wahrheitslehre zur Philo-
sophie des real existierenden Sozialismus, Wien 1993; redakcja, współredaktor 
E.W. Orth – Studien zur Philosophie Richard Hönigswalds, Würzburg 1996); 
teoria nauki (Kultur statt Wissenschaft? Gegen eine kulturalistisch reformierte 
Epistemologie, Berlin 2011; Kulturen als Information. Eine ökologische Herange-
hensweise, Berlin 2015; redakcja, współredaktor H.G. Ruß – Realismus – Diszi-
plin – Interdisziplinarität, Amsterdam – Atlanta 2001; redakcja, współredaktor K. 
Weber – Kulturwissenschaften im Blickfeld der Standortbestimmung, Legitimierung 
und Selbstkritik, Berlin 2007), teoria religii (redakcja – Religion, Ethics and Public 
Education, Frankfurt a. M. et al. 2012) oraz transformacja ustrojowa w Europie 
Środkowo-Wschodniej (redakcja, współredaktorzy S. Sonntag i J. Wielgohs – The 
Polish Solidarity Movement in Retrospect. A Story of Failure or Success?, Berlin 
2009). Poza tym opublikował ponad 100 artykułów w językach niemieckim, polskim 
i angielskim oraz (jako przekłady na języki obce) czeskim, chorwackim i japońskim.

Jens Baumann
dr nauk przyrodniczych, geograf, urzędnik administracyjny, ur. 
1965 r. w Dreźnie, mieszka w Radebeul. W latach 1987–1992 
kształcił się na nauczyciela szkół średnich i gimnazjum w przed-
miotach matematyka i geografia w Pedagogicznej Szkole Wyż-
szej w Dreźnie i na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie. Od 
1992 r. pracownik Saskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych, odpowiedzialny za wspieranie i zachowanie wspólnego 

dziedzictwa kulturalnego. W 2005 r. obronił pracę doktorską na temat Strategie 
działania w ramach reformy obszaru powiatów na przykładzie określania siedzib 
powiatów i wyrównania centralizacyjnego w Wolnym Państwie Saksonia w Kate-
drze Rozwoju Przestrzennego Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie (magna cum 
laude). Od semestru zimowego 2005/2006 wykładowca i opiekun naukowych prac 
domowych oraz prac licencjackich na Uniwersytecie Technicznym w Chemnitz 
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(geografia administracyjna, polityka mniejszościowa, kultura pamięci). Kursy edu-
kacyjne w zakresie polityki mniejszościowej w Akademii Administracji Publicznej 
Miśnia Wolnego Państwa Saksonia oraz prace dydaktyczne w Wyższej Szkole 
Zawodowej Administracji Saskiej Miśnia (kierunek administracja ogólna), włącznie 
z promowaniem prac dyplomowych. Wykładowca w Uniwersytecie Wrocławskim. 
Radny miejski Wielkiego Miasta Powiatowego Radebeul, członek Górnołużyckie-
go Towarzystwa Nauk t.z., członek Niemieckiego Towarzystwa Badań nad Myślą 
Polityczną t.z. (DGEPD) i przewodniczący Związku na rzecz Opieki nad Zabytkami 
i Nowego Budownictwa Radebeul t.z. (www.denkmalneuanredebeul.de).

Ewa Bogalska-Martin 
profesor zwyczajny na Uniwersytecie Grenoble-Alpes we Fran-
cji. Członek laboratorium nauk społecznych Pacte-CNRS. Studia 
magisterskie w zakresie socjologii ukończyła na Uniwersytecie 
Adama Mickiewicza w Poznaniu, uzyskała stopień doktora nauk 
humanistycznych na Uniwersytecie Śląskim  na podstawie pra-
cy Powstawanie narodu. Analiza procesu w Nigerii. Natomiast 
stopień doktora habilitowanego otrzymała na Uniwersytecie 

Pierre Mendès France w Grenoble na podstawie opublikowanej rozprawy Pamięć  
i zapomnienie. Skrzyżowane drogi ofiar i bohaterów. Prace Ewy Bogalskiej-Marg-
tin są poświęcone problemom doświadczeń związanych z przeżywaniem form 
dyskryminacji, braku uznania społecznego, wykluczenia zarówno na poziomie 
zbiorowym, jak i na poziomie indywidualnym. Jej badania naukowe podejmują wątki 
biograficzne i narracyjne, problemy pamięci zbiorowej, związane z kształtowaniem 
się nowych procesów tożsamościowych, kryzysów wartości i form życia zbiorowego 
w społeczeństwach postnowoczesnych i odbioru polityk publicznych w tym zakresie. 
Autorka wielu publikacji, książek autorskich lub pod jej dyrekcją, artykułów 
naukowych, które ukazały się w języku polskim, francuskim i angielskim. Członek 
Francuskiego Towarzystwa Socjologicznego, Międzynarodowego Stowarzyszenia 
Socjologów Języka Francuskiego, Międzynarodowej Sieci PGV. Redaktorka naczelna 
pisma „Management&Gouvernance”. Ekspert na rzecz Francuskiego Rzecznika Praw 
Obywatelskich oraz Centralnego Komisariatu na rzecz Równości Przestrzennej. 

Krzysztof Gładkowski 
dr hab., profesor nadzwyczajny w Instytucie Nauk Politycznych 
w Zakładzie Polityki Społecznej, Narodowej i Wyznaniowej 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; antropolog 
kulturowy, główne dziedziny badań to ruch pre- i reformacyjny 
na Górnym Śląsku; teoria i metodologia nauk; bezpieczeństwo 
kulturowe; stosunki polsko-niemieckie, społeczności etniczne 
i narodowe. 
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Anna Jabłońska 
dr hab., pracownik Instytutu Historii Uniwersytetu Jana  
Kochanowskiego w Kielcach; autorka kilkudziesięciu opraco-
wań naukowych i popularnonaukowych; zakres zaintereso-
wań: historia średniowieczna i nowożytna, historia Kościoła, 
historia kultury, historia społeczna

Romuald Jończy
profesor nauk ekonomicznych, ur. w 1973 roku w Strzel-
cach Opolskich, specjalista z zakresu badań nad migracjami 
i zrównoważonym rozwojem. Absolwent  Technikum Leśnego 
w Tułowicach oraz Uniwersytetu Opolskiego (1997), gdzie 
doktoryzował się w 1999 roku oraz pracował do 2007 roku. 
Od tego czasu związany z Uniwersytetem Ekonomicznym 
we Wrocławiu, gdzie kieruje Katedrą Ekonomii i Badań nad 

Rozwojem. Wykłada również w innych uczelniach i instytucjach obecnie m.in. jako 
profesor wizytujący w Instytucie Bezpieczeństwa Wewnętrznego w PWSZ w Nysie. 
Współpracownik szeregu innych instytucji naukowych, gospodarczych i samorzą-
dowych. Członek Komitetów: Badań nad Migracjami oraz Nauk Demograficznych 
Polskiej Akademii Nauk. Przewodniczący Rady Programowej Domu Współpracy 
Polsko-Niemieckiej. Jego dorobek obejmuje kilkanaście książek oraz kilkaset innych 
publikacji i opracowań, za które uzyskał szereg nagród państwowych, naukowych, 
samorządowych i gospodarczych. M.in. jego prace: habilitacyjna (2003) oraz 
profesorska (2010) uzyskały indywidualne nagrody Ministra Nauki. Za tę ostatnią 
uzyskał również nagrodę i tytuł „Professor Opoliensis” „za najważniejszą pracę 
naukową w regionie opolskim w latach 2007–2010”. 

Hartmut Koschyk
ur. 16.4.1959 r. w Forchheim, Górna Frankonia. Jego rodzice 
pochodzili z Górnego Śląska. Studia historii i nauk politycz-
nych w Uniwersytecie w Bonn. Od 1987 do 1991 r. sekretarz 
generalny Związku Wypędzonych. W latach 1994–2015 prze-
wodniczący federalny Związku na rzecz Niemieckich Kontaktów 
Kulturalnych z Zagranicą t.z. (VDA). Przewodniczący rady Fun-
dacji „Więź z Niemcami za Granicą”, St. Augustin. W 1990r. 

Koschyk wybrany został z listy krajowej CSU do Bundestagu; od 1994 do 2017 r. był 
bezpośrednio wybranym posłem okręgu wyborczego Bayreuth-Forchheim. W latach 
1990–2002 był przewodniczącym Grupy Roboczej „Wypędzeni i Uchodźcy” frakcji 
CDU/CSU w Bundestagu i członek zarządu tej frakcji. 2002–2005 pracował jako 
rzecznik frakcji CDU/CSU w Bundestagu ds. polityki wewnętrznej. Od 2005 do 2009 r. 
był sekretarzem parlamentarnym grupy krajowej CSU w Bundestagu i w tej funkcji 
jednocześnie pierwszym zastępcą sekretarza parlamentarnego frakcji CDU/CSU w Bun-
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destagu. Jako sekretarz parlamentarny był członkiem konwentu seniorów. 2009–2013 
Koschyk był parlamentarnym radcą stanu w federalnym ministerstwie finansów. Od 
2014 r. aż do opuszczenia Bundestagu był pełnomocnikiem rządu federalnego do 
spraw wysiedleńców i mniejszości narodowych. W latach 1998–2010 i 2014–2017 
był przewodniczącym Niemiecko-Koreańskiej Grupy Parlamentarnej w Bundestagu. 
Od 2003 r. do czerwca 2012 r. był prezesem Towarzystwa Niemiecko-Koreańskiego. 
Od 2006 r. jest współprzewodniczącym Forum Niemiecko-Koreańskiego.

Krzysztof Ogiolda 
urodził  się na „czar-
nym” Śląsku w 1963 
roku. Do Opola przyje-
chał na studia i został 
na dobre. Absolwent 
po lon is tyk i  Wyższe j 
Szkoły Pedagogicznej, 
uczył języka polskiego 
w szkole i przez kilka lat 
prowadził w Instytucie 
Filologii Polskiej zajęcia 
m.in. z historii literatury 
XX wieku i poetyki. Od 
1998 roku jest dzienni-
karzem i publicystą „No-
wej Trybuny Opolskiej”. 
Pracuje w dziale społecz-
nym, pisząc m.in. o Ko-
ściele oraz o mniejszo-
ści niemieckiej i relacjach 
po l sko -n i emieck i ch . 
Dwukrotnie otrzymał 
ogólnopolską Nagrodę 
im. Piotra Różyckiego 
– za wywiad prasowy – 
przyznawaną przez tygo-
dnik „Angora” dziennika-
rzom prasy regionalnej. 
Jest współautorem (wraz 
z Krzysztofem Zyzikiem) 
dwóch tomów wywiadu 
rzeki z abpem Alfonsem 
Nossolem: Arcybiskup 

Alfons Nossol 
Prof. dr hab., dr h.c. 
Arcybiskup. Emerytowa-
ny ordynariusz opolski. 
Urodzi ł  s ię w Brożcu 
koło Krapkowic 8 sierp-
nia 1932 roku. Tam też 
uczęszczał do szkoły pod-
stawowej. Świadectwo 
dojrzałości uzyskał w Ny-
sie w 1952 roku. Studia 
filozoficzne i teologiczne 
odbył w Wyższym Seminarium Duchownym w Nysie 
i w Opolu w latach 1952–1957. Święceń kapłańskich 
udzielił mu ich w katedrze opolskiej 23 czerwca 1957 
roku bp Franciszek Jop. W latach 1957–1960 odbył 
studia specjalistyczne na Katolickim Uniwersytecie 
Lubelskim. W 1959 obronił magisterium pracą o na-
uce Jana Hessena i jego augustyńskiej teorii pozna-
nia Boga. Dwa lata później obronił pracę doktorską 
– promotor: ks. prof. Wincenty Granat – o religijnym 
poznaniu Boga w nauce Jana Hessena. W 1961 został 
wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym 
w Nysie. W latach 1968–1977 adiunkt w Katedrze Teo-
logii Dogmatycznej KUL. W 1976 uzyskał habilitację 
na podstawie pracy o chrystologii Karola Bartha i jej 
wpływie na teologię katolicką.
Przez 20 lat – od 1977 do 1997 roku – kierował I Kate-
drą Teologii Dogmatycznej KUL i Katedrą Sakramentolo-
gii Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, 
a także był wykładowcą teologii protestanckiej w In-
stytucie Ekumenicznym KUL. W 1977 roku prowadził 
wykłady gościnne na uniwersytecie w Moguncji. Tam 
zastała go decyzja papieża Pawła VI o nominacji na 
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biskupa opolskiego. 17 sierpnia 1977 konsekrowany 
na biskupa przez prymasa Polski, kard. Stefana Wy-
szyńskiego.
W 1982 otrzymał nominację na profesora nadzwyczaj-
nego, od 1988 roku profesor zwyczajny.
Wieloletni uczestnik światowego dialogu ekumenicznego. 
Wszedł w skład Papieskiej Rady dla Popierania Jedności 
Chrześcijan oraz Międzynarodowych Komisji Mieszanych 
ds. Dialogu Teologicznego między Kościołem katolickim 
a prawosławnym oraz między Kościołem katolickim a lu-
terańskim. 12 listopada 1989 roku przewodniczył Mszy 
Pojednania w Krzyżowej. Był kierownikiem Katedry Teo-
logii Dogmatycznej w Uniwersytecie Opolskim (od 1994) 
i Instytutu Teologii i Badań nad Integracją UO (2001).  
12 listopada 1999 mianowany przez papieża Jana Pawła 
II arcybiskupem „ad personam”.
Doktor honorowy wielu uniwersytetów, m.in. w Mün-
ster, Moguncji, Opolu, Bambergu, Ołomuńcu, a także 
ChAT w Warszawie i PAT we Wrocławiu. Laureat wielu 
nagród i odznaczeń.
W lutym 2007 złożył – ze względu na zbliżający się wiek 
emerytalny – rezygnację z funkcji biskupa opolskiego. 
Papież przedłużył mu tę posługę o dwa lata. Od 2009 
emerytowany biskup opolski.

Nossol. Miałem szczę-
ście w miłości, Opole 
2007, oraz Arcybiskup 
Nossol. Radość jedna-
nia, Opole 2012. Napi-
sał także: Żeby służyć. 
Stacje Opieki Caritas 
Diecezji Opolskiej, Opo-
le 2012, W służbie ży-
ciu i rodzinie. 20-lecie 
Diecezjalnej Fundacji 
Ochrony Życia, Opo-
le 2013, Rozmowy na 
10-lecie ustawy o mniej-
szościach narodowych 
i  e tn i cznych ,  Opo le 
2015, oraz adresowana 
do młodzieży, a wydana 
przez TSKN dwujęzyczna 
książka Sławni niemiec-
cy Ślązacy, Opole 2017.

Agnieszka Legut 
Doktor nauk społecznych. Absolwentka europeistyki i anglistyki 
na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studiów podyplomowych 
w zakresie służby zagranicznej w SGH oraz rozwoju globalnego 
na UW. Naukowo zajmuje się rolą i funkcjonowaniem organizacji 
imigranckich, jak też polityką imigracyjną oraz integracyjną.

Katarzyna Łukaniszyn-Domaszewska
ur. w 1984 roku w Opolu. Ukończyła studia na Wydziale Nauk 
Ekonomicznych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, 
a także studia podyplomowe z kształcenia translatorycznego w ję-
zyku niemieckim na Uniwersytecie Opolskim. Pracę doktorską 
obroniła na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu. Obecnie pracownik Parku Na-

ukowo-Technologicznego w Opolu. W pracy naukowej zajmuje się zagadnieniami 
związanymi z rozwojem regionalnym, mniejszościami etnicznymi i narodowymi, jak 
również wpływem czynnika etnicznego na rozwój społeczno-gospodarczy
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Piotr Madajczyk
prof. dr hab., historyk i politolog, ur. 1959, od 1990 r. w In-
stytucie Studiów Politycznych PAN w Warszawie. Obecnie 
kieruje Zakładem Studiów nad Niemcami, jest redaktorem 
naczelnym „Rocznika Polsko-Niemieckiego”, członkiem ko-
legium redakcyjnego „Dziejów Najnowszych”. Wykładowca 
Uczelni Łazarskiego w Warszawie. 

W latach 2010–2015 wchodził do Rady Naukowej Fundacji „Flucht, Vertreibung, 
Versöhnung” w Berlinie. Od 2016 r. polski współprzewodniczący Rady Fundacji 
Współpracy Polsko-Niemieckiej.
Zainteresowania badawcze obejmują problematykę mniejszości narodowych w Pol-
sce, stosunków polsko-niemieckich w dwudziestym wieku, przymusowych migracji 
w Europie Środkowo-Wschodniej po 1945 r., historii najnowszej Polski. Odczyty 
i wykłady w Polsce i w Niemczech, artykuły naukowe w czasopismach. Poza pracą 
naukową także publicystyka historyczna, oraz komentarze dotyczące aktualnych 
wydarzeń w Niemczech i Austrii (PR24, Tok FM, Jedynka, Trójka).

Konrad Pędziwiatr
dr, adiunkt w Katedrze Studiów Europejskich, Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie i współpracownik Ośrodka Badań 
nad Migracjami, Uniwersytetu Warszawskiego. Autor licz-
nych publikacji naukowych na temat procesów migracji, reli-
gii i etniczności w procesach migracji, islamu i muzułmanów 

w Europie oraz islamu politycznego na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej. 
Autor kiążek, m. in.:  Od islamu imigrantów do islamu obywateli (Nomos 2007), 
New Muslims Elites in European Cities (VDM Verlag 2010) i Polska polityka mi-
gracyjna (UW 2015). 
    

Anna Wachowiak 
dr hab., socjolog, stopień doktora habilitowanego nauk huma-
nistycznych w zakresie socjologii – socjologii rodziny uzyskała 
w 1998 r. na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Ślą-
skiego w Katowicach, tytuł pracy: Socjologia rodziny w Polsce. 
Narodziny i rozwój. Stopień doktora nauk humanistycznych 
w zakresie socjologii uzyskała w 1985 r. na Wydziale  Nauk 
Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Pozna-

niu, tytuł pracy: Osobowość, interakcja, społeczeństwo. Analiza krytyczna socjo-
logicznych koncepcji Erwinga Goffmana. Pracowała kolejno w Akademii Rolniczej 
w Poznaniu (1984–1998)), Uniwersytecie Zielonogórskim (1998–2009), Wyższej 
Szkole Humanistycznej TWP w Szczecinie (2009–2009), zaś od 2017 roku pracuje 
w Katedrze Socjologii SGGW. Jej zainteresowania naukowe obejmują metodolo-



111

gię badań społecznych, socjologię małych grup społecznych, socjologię rodziny, 
komunikację interpersonalną, gender studies, socjologię społeczeństwa polskie-
go, współczesne teorie socjologiczne, socjologię pamięci. Jest autorką ok. 200 
artykułów naukowych oraz kilkunastu książek, autorskich i redagowanych. Jest 
członkiem Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz International Federation 
for Home Economics.
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 Środa, 25 października 2017 r.

10.00 – 10.30 Inauguracja XXII Seminarium Śląskiego
 Powitanie zaproszonych gości i uczestników
 Ryszard Galla, Poseł na Sejm RP, Prezes Zarządu Domu Współpracy Polsko-Niemiec-

kiej
 Bernard Gaida, Przewodniczący Zarządu Związku Niemieckich Stowarzyszeń  

Społeczno-Kulturalnych w Polsce, Opole
 dr hab. Andrzej Czaja, Biskup Diecezji Opolskiej
 Hartmut Koschyk, Poseł do Bundestagu XII do XVIII kadencji, Pełnomocnik Rządu 

RFN  ds. Repatriantów i Mniejszości Narodowych, Berlin 
 dr Jens Baumann, Saksońskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Drezno

 ROZMOWY O EUROPIE

10.30 – 12.30 Debata: „Różnorodność – bogactwo czy zagrożenie dla współczesnej 
Europy?”

 Moderacja: Andrzej Godlewski, dziennikarz, wykładowca akademicki

 Hartmut Koschyk, Poseł do Bundestagu XII do XVIII kadencji, Pełnomocnik Rządu 
RFN ds. Repatriantów i Mniejszości Narodowych, Berlin

 dr Dorota Pudzianowska, doktor nauk prawnych oraz socjolog, adiunkt na Wydziale 
Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, współpracownik Helsińskiej 
Fundacji Praw Człowieka, Warszawa

 Wiktor Marek Leyk, Pełnomocnik ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych Urzędu  
Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, działacz  
społeczności ewangelickiej na Mazurach, poseł na Sejm PRL IX kadencji

 Współorganizator debaty „Rozmowy o Europie”: 
 Fundacja Konrada Adenauera w Polsce

12.30 – 13.30 Obiad

 XXII SEMINARIUM ŚLASKIE
22. SCHLESIENSEMINAR
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13.30 – 15.00 I  s e s j a  p l e n a r n a

 Postrzeganie obcości i obcych w Europie oraz na Śląsku  
– perspektywa europejska i regionalna

 Moderator: prof. dr hab. Klaus Ziemer, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego  
w Warszawie

13.30 – 13.50 Uchodźcy i imigranci jako obcy w Europie.  
Analiza historyczno-teoretyczna 
dr Sławomir Czapnik, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Opolski

13.50 – 14.10 Wizerunek obcego w baśniach i legendach polskich
 dr hab. Anna Jabłońska, Instytut Historii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego  

w Kielcach

14.10 – 14.30 Inny to świat – krajobraz kulturowy Górnego Śląska w XIX i pierwszej 
połowie XX wieku w perspektywie podróżników, wędrowców i wygnańców

 dr Izabela Kaczmarzyk, Wydział Filozoficzny, Akademia Ignatianum w Krakowie

14.30 – 15.00  Dyskusja

15.00 – 15.30 Przerwa kawowa

15.30 – 17.00 I I  s e s j a  p l e n a r n a

 Pojęcie obcego, wymiar swojskości i obcości
 Moderator: prof. dr hab. Grzegorz Janusz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 

w Lublinie

15.30 – 15.50 Między stygmatyzacją a spotkaniem. Teoretyczne ujęcia poznania obcego 
dr Beata Wojewoda, Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych, Politechnika 
Śląska, Gliwice 

15.50 – 16.10 Tożsamość i doświadczenie obcości z fenomenologicznego punktu widze-
nia: Topografia i historyczność obcego

 dr Anna Orlikowski, Uniwersytet Vechta

16.10 – 16.30 Identyfikacja narodowa versus identyfikacja regionalna
 prof. dr hab. Dariusz Aleksandrowicz, Uniwersytet Europejski Viadrina  

we Frankfurcie nad Odrą 

16.30 – 17.00 Dyskusja

17.00 Zakończenie

 Czas do dyspozycji uczestników

17.30 – 18.15 Kolacja

18.30 – 19.30  Spotkanie wieczorne

 „Życie w wielokulturowości”  
– rozmowa z arcybiskupem Alfonsem Nossolem 

 Moderacja: Krzysztof Ogiolda, „Nowa Trybuna Opolska”
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 Czwartek, 26 października 2017 r.

9.00 – 10.30 I  s e s j a  p l e n a r n a

 Tworzenie obcego – lęk przed obcym
 Moderator: Rafał Bartek, Przewodniczący Zarządu Towarzystwa Społeczno-Kulturalne-

go Niemców na Śląsku Opolskim

9.00 – 9.20 Stwarzanie obcego – o istocie wrogości
 dr hab. Mirosław Pawliszyn, Wydział Teologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 

w Olsztynie

9.20 – 9.40 Imigranckie wizerunki, czyli o lękach przed obcymi w prasie polskiej  
i francuskiej

 dr hab. Anna Wachowiak, prof. SGGW, Katedra Socjologii, Szkoła Główna  
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

9.40 – 10.00 Stosunek do obcych we wschodnioniemieckim regionie,  
w którym prawie nie ma obcych

 dr Bernadette Jonda, Uniwersytet Marcina Lutra w Halle-Wittenberg,  
Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Centrum Badań Migracyjnych

10.00 – 10.30  Dyskusja

10.30 – 11.00 Przerwa kawowa

11.00 – 12.40  I I  s e s j a  p l e n a r n a

 Traktowanie obcych przez prawo i politykę – perspektywa polska i niemiecka
 Moderator: Rafał Bartek, Przewodniczący Zarządu Towarzystwa Społeczno-Kulturalne-

go Niemców na Śląsku Opolskim

11.00 – 11.20 Ochrona etnicznej i religijnej różnorodności Europy współcześnie i w przyszłości
 Hartmut Koschyk, Poseł do Bundestagu XII do XVIII kadencji, Pełnomocnik Rządu 

RFN ds. Repatriantów i Mniejszości Narodowych, Berlin

11.20 – 11.40 Niektóre instrumenty prawne wobec trudności związanych z integracją  
obcokrajowców w Niemczech w XXI wieku

 prof. dr hab. Danuta Janicka, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Historii Doktryn  
Polityczno-Prawnych i Prawa Niemieckiego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

11.40 – 12.00 Niemiecka Willkommenskultur w wymiarze politycznym i społecznym
 dr Mariusz Kozerski, Instytut Studiów Międzynarodowych, Zakład Badań Niemcoznaw-

czych, Uniwersytet Wrocławski

12.00 – 12.20  Uchodźca, obcy, muzułmanin: sekurytyzacja pojęcia uchodźcy w strategiach  
dyskursywnych dwóch głównych partii politycznych w Polsce a zmiana postaw 
Polaków wobec uchodźców

 dr Agnieszka Legut, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

12.20 – 12.40 Dyskusja

12.40 – 13.30 Obiad
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 Referaty wygłaszane równocześnie w grupie I i II, a następnie po przerwie w grupie III i IV.

l  Grupa I 

 OBCY I OBCOŚĆ W EDUKACJI, TRADYCJI I JĘZYKU
 Moderator: dr Adriana Dawid, Instytut Historii, Uniwersytet Opolski

13.30 – 13.50    Problematyka obcych na przykładzie podręcznika  
„Europa. Nasza historia / Europa. Unsere Geschichte” 

 dr Dominik Pick, Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk  w Berlinie

13.50 – 14.10  Mniejszości narodowe, etniczne, cudzoziemcy i inni „obcy”  
w podręcznikach do szkół podstawowych okresu Polski Ludowej

 dr hab. Joanna Wojdon, prof. UWr, Instytut Historyczny, Uniwersytet Wrocławski

14.10 – 14.30    Korelacja Swój – Obcy na lekcji języka niemieckiego jako obcego  
w Polsce

 dr hab. Krystyna Mihułka, prof. UR, Instytut Filologii Germańskiej,  
Zakład Glottodydaktyki i Komunikacji Interkulturowej, Uniwersytet Rzeszowski

14.30 – 15.00   Dyskusja

l  Grupa II 

 OBCY Z PERSPEKTYWY LOKALNEJ I PRZYGRANICZNEJ
 Moderator: dr Bernard Linek, Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu

13.30 – 13.50    Wpływ nowych (powstających) oraz już istniejących stereotypów  
na kształtowanie się relacji swój – obcy oraz  swój – inny.  
Przypadek pogranicza polsko-niemieckiego/niemiecko-polskiego  
oraz polsko-ukraińskiego/ukraińsko-polskiego 

 dr Justyna Szlachta-Misztal, Katedra Studiów Interkulturowych Europy  
Środkowo-Wschodniej, Uniwersytet Warszawski

 13.50 – 14.10    Swoi i obcy na śląskiej wsi
 dr Jolanta Kluba, Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, Wrocław 

14.10 – 14.30 O zderzeniu „swojego” i „obcego” na Górnym Śląsku w wymiarze  
lokalnym. We wspomnieniach mieszkańców wsi Grodziec

 dr Marek Mazurkiewicz, Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu

14.30 – 15.00  Dyskusja

15.00 – 15.30  Przerwa kawowa
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l  Grupa III

 WYZWANIA ZWIĄZANE Z AKCEPTACJĄ   
I INTEGRACJĄ OBCOŚCI

 Moderator: prof. dr hab. Dorota Praszałowicz, Uniwersytet Jagielloński

15.30 – 15.50 Backlash? – stan i wyzwania edukacji antydyskryminacyjnej w Polsce  
ze szczególnym uwzględnieniem odmienności etnicznej

 dr Ewa Pogorzała, Instytut Nauk Społecznych, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  
im. Szymona Szymonowica w Zamościu

15.50 – 16.10    Integracja przez aktywność
 dr Jens Baumann, Saksońskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Drezno

16.10 – 16.30  Dar Samuela Hirscha – przełamywanie obcości  i rekonstrukcja przynależe-
nia. Obiekt muzealny jako zdarzenie narracyjne i materia integrująca

 mgr Leszek Jodliński, Dyrektor Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu

16.30 – 17.00      Dyskusja

l  Grupa IV 

 TOŻSAMOŚĆ I JEJ KSZTAŁTOWANIE
 Moderator: dr hab. Joanna Wojdon, prof. UWr, Instytut Historyczny, Uniwersytet 

Wrocławski

15.30 – 15.50    Dolny Śląsk – niepamięć – Terytorium i jego historia we współczesnych  
konstrukcjach tożsamościowych mieszkańców Wrocławia i Dolnego 
Śląska.

 dr hab. Rafał Riedel, prof. UO, Instytut Politologii, Uniwersytet Opolski

15.50 – 16.10    Tożsamość na Górnym Śląsku z perspektywy wczoraj i dziś
 dr Stephan Kaiser, Muzeum Górnośląskie w Ratingen

16.10 – 16.30    Lubuszanie jako obcy i wobec obcych.  
Kształtowanie się lubuskiej tożsamości

 dr hab. Beata Trzop, prof. UZ, Instytut Socjologii, Uniwersytet Zielonogórski 

16.30 – 17.00     Dyskusja

17.00 Zakończenie

 Czas do dyspozycji uczestników

17.30 – 18.15 Kolacja

18.30 – 19.30 Spotkanie wieczorne 
 Wieczór z muzyką Jazzową i Swingiem –  koncert Zespołu Take Style 
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 Piątek, 27 października 2017 r.

9.00 – 10.50   I  s e s j a  p l e n a r n a

 Relacje pomiędzy Polakami a Niemcami w społecznościach  
wielokulturowych – przeszłość i teraźniejszość

 Moderator: dr hab. Krzysztof Gładkowski, prof. UWM, Instytut Nauk Politycznych,  
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

9.00 – 9.20 Wzajemnie sobie obcy? Niemieccy i polscy imigranci w USA  
na przełomie XIX i XX wieku

 prof. dr hab. Dorota Praszałowicz, Uniwersytet Jagielloński

9.20 – 9.40 Inność oswojona. Krajobraz kulturowy Olsztyna po roku 1945
 dr Ewa Gładkowska, Wydział Sztuki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski  

w Olsztynie

9.40 – 10.00 Sąsiedzi, ale obcy. Wzajemne postrzeganie Polaków i Niemców  
na Dolnym Śląsku

 dr Irena Kurasz, Zakład Badań Niemcoznawczych, Instytut Studiów  
Międzynarodowych, Uniwersytet Wrocławski

10.00 – 10.20 Postrzeganie i ocena mniejszości niemieckiej na Opolszczyźnie  
– wnioski z badań przeprowadzonych wśród samorządowców  
reprezentujących „mniejszość” i „większość”

 prof. dr hab. Romuald Jończy, Katedra Ekonomii i Badań nad Rozwojem,  
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 mgr Katarzyna Łukaniszyn-Domaszewska, Katedra Ekonomii i Badań nad Rozwojem,  
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

10.20 – 10.50 Dyskusja

10.50 – 11.20 Przerwa kawowa

 Referaty wygłaszane równocześnie w grupie I i II,  
a następnie po przerwie w grupie III i IV

l  Grupa I

 PROBLEM „KŁOPOTLIWEGO DZIEDZICTWA” OBCEJ KULTURY  
I HISTORII NA TERENIE POLSKI

 Moderator: dr Irena Kurasz, Zakład Badań Niemcoznawczych, Instytut Studiów  
Międzynarodowych, Uniwersytet Wrocławski 
  

11.20 – 11.50    Zabytkoznawczo-konserwatorskie dylematy zachowania dziedzictwa  
kulturalnego zagranicznej proweniencji w historycznym krajobrazie  
współczesnego miasta polskiego

 dr inż. Waldemar Jerzy Affelt, Politechnika Gdańska

11.50 – 12.20    Obcość a pamięć –  o przymusowych migracjach Niemców  
po II wojnie światowej

 prof. dr hab. Piotr Madajczyk, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk 

12.20 – 12.50  Dyskusja
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l  Grupa II 

 OBCY U SIEBIE
 Moderator: prof. dr hab. Romuald Jończy, Katedra Ekonomii i Badań nad Rozwojem,  

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

11.20 – 11.40    Czy antropologiczna kategoria „swój-obcy” może być jeszcze użyteczna  
– Niemcy jako obcy u siebie w Polsce po 1945 roku

 prof. dr hab. Krzysztof Gładkowski, prof. UWM,  Instytut Nauk Politycznych,  
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 

11.40 – 12.00    „Sami swoi” i obcy na Pomorzu Gdańskim.  
O historii wzajemnych oddziaływań po 1945 roku

 dr Magdalena Lemańczyk, Instytut Kaszubski w Gdańsku

12.00 – 12.20    Powojenni reemigranci z Bośni i Bukowiny  
w procesie dolnośląskiej integracji

 mgr Henryk Dumin, Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze

12.20 – 12.50   Dyskusja

12.50 – 14.00 Obiad

14.00 – 14.45 Uroczyste wręczenie przez Marszałka Województwa Opolskiego,  
Pana Andrzeja Bułę, Odznaki Honorowej „Za Zasługi dla Województwa 
Opolskiego” Panu Hartmutowi Koschykowi oraz Panu dr. Christophowi 
Bergnerowi (tbc)

l  Grupa III 

 OBCY I OBCOŚĆ W WYMIARZE RELIGIJNYM  
I OBRZĄDKU KOŚCIELNYM

 Moderator: Krzysztof Ogiolda, „Nowa Trybuna Opolska”

14.45 – 15.05    Papież Franciszek – swój czy obcy?  
Analiza treści forum portalu wPolityce.pl

 dr Rafał Cekiera, Uniwersytet Śląski w Katowicach

15.05 – 15.25  Obcy obecni i nieobecni w oczach przyszłych księży katolickich
 dr Konrad Pędziwiatr, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 15.25 – 15.45   Obcy kościół – Odmienność wyznania i poczucie obcości w kościele  
wśród wysiedleńców

 Silke Findeisen, „Dom Śląski“, Königswinter 

15.45 – 16.00  Dyskusja
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l  Grupa IV

 PROBLEM WYOBCOWANIA I INTEGRACJI WŚRÓD  
WSPÓŁCZESNYCH MIGRANTÓW I PRZESIEDLEŃCÓW

 Moderator: prof. dr hab. Romuald Jończy, Katedra Ekonomii i Badań nad Rozwojem, 
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

14.45 – 15.15    Polacy w Bawarii w poszukiwaniu swojego miejsca  
– wstępny raport z badań terenowych

 dr Joanna Janiszewska, Uniwersytet w Würzburgu, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 
Bydgoszcz

15.15 – 15.45  Obcy po powrocie? – charakterystyka i problemy polskich reemigrantów
 mgr inż. Justyna Rokitowska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

15.45 – 16.00  Dyskusja

16.00  Zakończenie XXII Seminarium Śląskiego
 Lucjan Dzumla, Dyrektor Generalny Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej



121



122



123



124

ISBN 83-920550-

Dom Wspó³pracy Polsko-Nie miec kiej

jest stowarzyszeniem zrzeszającym polskie i niemieckie  
organizacje i instytucje. Uroczyste otwarcie Domu z udziałem 
Prezydenta Republiki Federalnej Niemiec prof. dr Romana  
Herzoga oraz - w imieniu Prezydenta RP Aleksandra  
Kwaśniewskiego - prof. Danuty Hübner, ówcześnie szefowej 
Kancelarii Prezydenta RP, odbyło się 17 lutego 1998 r. 

Działalność Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej ma na 
celu wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego, rozwi-
janie dobrych stosunków polsko-niemieckich w oparciu  
o postanowienia Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej 
współpracy z 17 czerwca 1991 r. między Rzeczypospolitą 
Polską a Republiką Federalną Niemiec, propagowanie 
międzynarodowych standardów ochrony praw mniejszości 
narodowych, dialog interkulturowy między mniejszością  
a większością, dialog o znaczeniu i roli niemieckiego dzie-
dzictwa kulturowego dla rozwoju regionalnego, decentraliza-
cja i rozwój samorządności, wreszcie - wspieranie integracji 
Polski z Unią Europejską. Kooperacja partnerów polskich  
i niemieckich w ramach Domu bierze swój początek z 
pięcioletniej działalności w regionie Fundacji im. Friedricha 
Eberta. Siedziby Domu znajdują się w Gliwicach i w Opolu. 

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej realizuje projekty eduka-
cyjne i informacyjne typu: konferencje, seminaria, szkolenia, 
warsztaty, wyjazdy informacyjne, publikacje, konkursy itp.  
Adresatami i partnerami tych działań są samorządy terytorial-
ne, organizacje pozarządowe, młodzież, mniejszość niemiecka, 
dziennikarze, środowiska nauki, polityki, kultury. Przedsięwzię-
cia adresowane do i realizowane we współpracy z młodzieżą 
zajmują priorytetowe miejsce w naszej działalności. 

Bliższe informacje o obszarach działania i projektach Domu 
znajdą Państwo na stronie internetowej www.haus.pl 

ISBN 83-920550-

Dom Wspó³pracy Polsko-Nie miec kiej

jest stowarzyszeniem zrzeszającym polskie i niemieckie  
organizacje i instytucje. Uroczyste otwarcie Domu z udziałem 
Prezydenta Republiki Federalnej Niemiec prof. dr Romana  
Herzoga oraz - w imieniu Prezydenta RP Aleksandra  
Kwaśniewskiego - prof. Danuty Hübner, ówcześnie szefowej 
Kancelarii Prezydenta RP, odbyło się 17 lutego 1998 r. 

Działalność Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej ma na 
celu wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego, rozwi-
janie dobrych stosunków polsko-niemieckich w oparciu  
o postanowienia Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej 
współpracy z 17 czerwca 1991 r. między Rzeczypospolitą 
Polską a Republiką Federalną Niemiec, propagowanie 
międzynarodowych standardów ochrony praw mniejszości 
narodowych, dialog interkulturowy między mniejszością  
a większością, dialog o znaczeniu i roli niemieckiego dzie-
dzictwa kulturowego dla rozwoju regionalnego, decentraliza-
cja i rozwój samorządności, wreszcie - wspieranie integracji 
Polski z Unią Europejską. Kooperacja partnerów polskich  
i niemieckich w ramach Domu bierze swój początek z 
pięcioletniej działalności w regionie Fundacji im. Friedricha 
Eberta. Siedziby Domu znajdują się w Gliwicach i w Opolu. 

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej realizuje projekty eduka-
cyjne i informacyjne typu: konferencje, seminaria, szkolenia, 
warsztaty, wyjazdy informacyjne, publikacje, konkursy itp.  
Adresatami i partnerami tych działań są samorządy terytorial-
ne, organizacje pozarządowe, młodzież, mniejszość niemiecka, 
dziennikarze, środowiska nauki, polityki, kultury. Przedsięwzię-
cia adresowane do i realizowane we współpracy z młodzieżą 
zajmują priorytetowe miejsce w naszej działalności. 

Bliższe informacje o obszarach działania i projektach Domu 
znajdą Państwo na stronie internetowej www.haus.pl 

ISBN 978-83-63995-51-5

Dom Wspó³pracy Polsko-Nie miec kiej

jest związkiem stowarzyszeń, który powstał z inicjatywy 
polskich i niemieckich instytucji i organizacji w 1998 roku. 
DWPN realizuje projekty edukacyjne i informacyjne o bardzo 
różnorodnej tematyce. Obszary, którymi się zajmuje, to m.in. 
historia Górnego Śląska, stosunki polsko-niemieckie, wie-
lokulturowość i dwujęzyczność, budowanie społeczeństwa 
obywatelskiego oraz sytuacja i rozwój Unii Europejskiej. 
Działania realizowane są m.in. w formie seminariów, szkoleń, 
warsztatów, konkursów czy debat. DWPN jest również wy-
dawcą kilkudziesięciu publikacji oraz kilku wystaw tematycz-
nych. Adresatami działań są środowiska kultury, mniejszość 
niemiecka, młodzież, samorządy terytorialne, organizacje 
pozarządowe, media. DWPN współpracuje z wieloma insty-
tucjami i organizacjami z Polski i Niemiec.

Bliższe informacje o obszarach działania i projektach Domu 
znajdą Państwo na stronie internetowej www.haus.pl 

Seminarium Śląskie

odbywa się corocznie, od 1996 roku,  gromadząc każdo-
razowo kilkuset uczestników z kraju i zagranicy. Jest to 
kilkudniowa konferencja, której tematem są ważne i aktualne 
zagadnienia dotyczące szeroko pojętej problematyki stosun-
ków polsko-niemieckich oraz ich znaczenie dla rozwoju Śląska, 
ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki tego regionu jako 
obszaru wielokulturowej tradycji. Seminarium Śląskie to 
forum, na którym spotykają się przedstawiciele mniejszości 
niemieckiej, polskiej większości, a także naukowcy z Polski 
i z zagranicy. Konferencja skierowana jest do przedstawicieli 
mniejszości niemieckiej oraz większości polskiej, niemieckich 
i polskich przedstawicieli instytucji  kultury, nauki i oświaty, 
polityków komunalnych, naukowców, przedstawicieli me-
diów, władz, duchownych oraz wszystkich zainteresowanych 
tematyką spotkań. Referatom i dyskusjom w ramach projektu 
towarzyszy bogaty program kulturalny: spotkania autorskie, 
wystawy, projekcje filmowe, koncerty.


