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OBRAZ POLAKA W NIEMCZECH I NIEMCA W POLSCE 

W LATACH MIĘDZYWO.JENNYCH I JEGO ROLA 

W KSZTAŁTOWANIU STOSUNKÓW MIĘDZYPAŃSTWOWYCH 

Wydarzenia I wojny światowej, p_owstanie odrodzonego państwa 
polskiego, walki o ukształtowanie granic państwowych między Niemca
mi a Polską sprzyjały pogłębianiu się istniejących wcześniej antagoniz
mów między obu sąsiadami. W warunkach trwałego konfliktu politycz
nego nasilała się w obu krajach propaganda skierowana przeciwko są
siadującym narodom. Prowadziło to do rozpowszechniania stereotypo
wych pojęć o obu narodach, w których twierdzenia ukształtowane przez 
tradycje splatały się z doświadczeniami współczesnymi, a rzeczywistość 
była wypierana przez uprzedzenia, oczekiwania czy nawet zamierzoną 
deformację 1. Istnienie takich stereotypów i ich żywotność wywierały 
wpływ na kształtowanie postaw społeczeństw, stanowisko opinii publicz
nej. Ich rola nabierała szczególnego znaczenia w okresach nasilania an
tagonizmów międzypaństwowych. W waru!lkach antagonistycznych sto
sunków międzypaństwowych heterogoniczne obrazy sąsiadujących na
rodów, zabarwione silnie argumentami emocjonalnymi, były uproszczo
ne, nie liczące się z rzeczywistością, negatywne. 

Dla obu stron charakterystyczna była funkcja argumentu historycz
nego w budowaniu stereotypów etnicznych i prawie wyłącznie służył 
on uzasadnianiu ocen współczesnych. Przy nielicznych próbach wpro
wadzenia do obiegu publicznego argumentów pozytywnych następowało 
niemal automatyczne zmniejszenie funkcji argumentu historycznego. 
w omawianym okresie główne elementy obrazu obu narodów w świa
domości potocznej opierały się na uogólnieniach ukształtowanych jesz
cze w XIX w., a jedynie były wzbogacane i korygowane wnioskami 
i argumentami, które wynikały nie tyle z oceny rzeczywistości, co prze-

t Interesujące informacje o dyskusji wokół teorii stereot�pu, i to nie tylko 

w dziele literackim, przedstawia rozprawa Z. Mi t o s e k, Literatura i stereotypy, 

Wrocław 1974, s. 10 i n. 
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de wszystkim były podyktowane bieżącymi potrzebami państwowymi 
i określonymi interesami klasowymi po obu stronach granicy. Okres ten 
charakteryzował się umiejętnym · manipulowaniem heterogenicznymi 
stereotypami etnicznymi, tak przez różnorakie ugrupowania polityczne, 
jak i oba rządy. Przed wpływem na codzienną działalność praktyczną 
argumentów opartych na stereotypach etnicznych usiłował bronić się 
ruch robotniczy. Większa jednolitość programu politycznego wobec Pał
ąki w Niemczech niż na odwrót powodowała, że formowany w sposób 
zamierzony obraz Polski i Polaka w Niemczech miał znacznie większy 
wpływ na codzienne życie i był o wiele bardziej jednolity niż obraz 
Niemca i Niemiec budowany w Rzeczypospolit€j 2. 

Dla okresu dwudziestolecia międzywojennego charakterystyczne by
ło nasilenie funkcji stereotypu etnicznego w życiu politycznym, co wią
zało się z dążenie_m władz państwowych· i czynników politycznych do 
nasilenia oddziaływań na kształtowanie owych wyobrażeń. W okresie 
tym w owych obrazach leżących u podstaw stereotypów ginęły argu
menty obyczajowe, a wzbogacały się twierdzenia sięgające do oceny po
staw politycznych. Miejsce żywiołowego deformowania rzeczywistości 
takimi wyobrażeniami zajmowały celowe działania, nierzadko inspiro
wane specjalnie prowadzonymi wcześniej badaniami naukowymi. Przez 
odpowiednie działania dążono do zapewnienia jedności wyobrażeń o dru
gim narodzie, opartej na pewnej strukturalizacji, przy utrzymaniu zwar
tości wypowiadanych sądów, u których podłoża leżały zazwyczaj oceny 
pejoratywne. 

Podobnie jak w okresach poprzednich, tak w czasie trwania I wojny 
światowej stereotyp Polaka w niemieckiej opinii publicznej kształtowa
ny był w głównej mierze pod wpływami państwowymi i klasowymi 
interesami propagandy kaiserowskiej Rzeszy, zwłaszcza zaś Prus. Po
czątek wojny światowej w 1914 r. stan_owił jednak dla Niemiec niewąt
pliwie pewną c_ezurę w ich stosunku do Polaków. Dotąd w Niemczech 
prowadzona była pruska „polityka polska" (,,preussische Polenpolitik"), 
będąca właściwie polityką wyłącznie wewnętrzną, uprawianą wobec Po
laków zamieszkujących polskie ziemie zaboru pruskiego, a więc oby
wateli niemieckich. Uwzględnić przy tym trzeba etni.czno-demograficz
ne manipulacje historyków, językoznawców, etnografów i geografów 
niemieckich, którzy różnymi sposobami starali się pomniejszać liczeb
nie i kulturowo ludność polską w zaborze pruskim, niekiedy nawet uwa
żając ją po prostu za Niemców (,,Preussen polnischer Zunge"), którzy 
zachowali tylko „dialekt obcojęzyczny" 3

• 

2 Wprowadze nie w badaniach nad s tereotypem Polaka w Niem czech i Niemca 

w Polsce zawiera sprawoz danie T. Sz ar o t y, Badania nad stereotypem Potaka 

w Ndemczech i Niemca w P.otsce (Dzie je Najnowsze, 1977, nr 1, s, 209-222). 

s K. F. Jur d a, Der Kampf um den deutschen Osten, Leipzig 1932. 
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W nauce niemieckiej w okresie republiki weimarskiej pokutowały 
jeszcze długo teorie o. ,,niemieckim obszarze kulturowym" (,,deutscher 
Kulturboden"), którego nie zamieszkiwali sami rodowici Niemcy, Obok 
tego obiegowy był również termin „niemiecki obszar etniczny", którym 
oznaczano obszar zamieszkany przez niemiecki element etniczny i ję
zykowy. Termin „deutscher Kulturboden" rozciągany był przez. propa
gandę niemiecką na ziemie zamieszkiwane wprawdzie przez etnicznie 

. i językowo obcą ludność, która jednak - według tejże propagandy -
wcześniej lub późni�j uległa niemieckim wpływom kulturowym i pod 
tymi wpływami pozost.awała nadal. To stwarzało podstawy do poglą
dów, że rasa nie decyduje o narodowości, a granica językowa nie zaw
sze pokrywa się z granicą etniczną, poglądów dq_ść szeroko propago
wanych w pierwszych latach po wojnie. Czołowym teoretykiem w tym 
zakresie był m. in. prof. W. Volz. W swych wywodach za „niemiecki 
obszar etniczny" uważał tereny zamieszkane nawet przez ludność mó
wiącą innym językiem. Głosił też pogląd, że rasa nie decyduje o naro
dowości. I tak według niego Kaszubi, Mazurzy i Górnoślązacy, mimo ję
zyka odrębnego od niemieckiego, byli członkami niemieckiego narodu, 
a. więc Niemcami, ponieważ przyjęli niemiecką kulturę i rzekomo ra
dośnie się do niej przyznawali. Z tak skonstruowanej przesłanki Volz
wyciągnął Wniosek uogólniający, że tzw. ,,wschodnioniemiecki obszar
etniczny obejmuje nadgraniczne ludy mieszane narodowości niemiec
kiej" 4• 

To też rpiało decydować, że Polacy przebywający pod rządami nie
mieckimi, a przede wszystkim w Poznańskiem, zdaniem Niemców prze-. 
wyższali pod każdym względem, szczególnie zaś organizacyjnym i go
spodarczym, mieszkańców innych regionów. W ten sposób usiłowano 
udowodnić, że wszystkie pozytywne cechy, które .można spotkać u Po
laków, są rezultatem wpływów niemieckiej kultury i cywilizacji, a rów
nocześnie pokazać, iż Prusacy nie tylko nie prześladowali ludności pol
skiej, lecz przeciwnie, pomagali jej osiągnąć wyższy poziom ogólnego 
rozwoju cywilizacyjnego s_ · 

Pod wpływem takich twierdzeń nie mieszkający w zaborze pruskim 
przeciętny Niemiec pojęcia Polski i Polaków kojarzył przede wszyst
kim z Królestwem Kongresowym i Galicją. Nie z autopsji, lecz „ze 
słyszenia" operował pojęciem „polnische Wirtschaft". Jego znajomość 
historii Polski sprowadzała się najczęściej do faktu jej rozbiorów, in
terpretowanych przy tym jako zawinionych przez samych Po�ków 6

• 

Krótki był tylko okres w latach I wojny światowej, kiedy w warunkach 
zabiegów o pozyskanie Polaków dla niemieckich celów wojennych pań-

4 Der Ostde"Utsche VoLksboden: Aufsćitze zu den Fragen des Ostens, wyd. 

W. Volz, Wrocław 1926.
s L. B er n ha r d, Zur PoLenpoLitik des Konigreichs Preussen, . Berlin 1925.
6 M. Kr a n z, Neu-PoLen, Miinchen 1915, s. L
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stwa niemieckiego próbowano zmienić nieco kształtowany obraz Pola
ków, wprowadzając pewne nutki sympatii, przy ubolewaniu nad doz
nanym od władz carskich uciskiem. Okres takich działań minął, kiedy 
okazało się, że manifest dwu cesarzy nie przyniósł rezultatów oczekiwa
nych przez niemieckie dowództwo wojskowe 7• Powrócono do starej pro
pagandy antypolskiej, wzbogacając ją wyrzutami pod adresem Polaków, 
iż nie okazują żadnej wdzięczności za proklamowanie Królestwa Polskie
go. Wygłaszano opinie o polskiej „zachłanności i niewdzięcznoścf'. Za 
przejaw polskiego tupetu i bezczelności, cech uznawanych za charakte
rystyczne dla narodu polskiego, uznawano noszenie strojów ludowych, 
oznak narodowych czy śpiewanie Jeszcze Polsk� nie zginęła s. Obawia
jąc się utraty zagarniętych ziem, władze pruskie szerzyły hasła niewiary 
w możliwość zmiany stanowiska Polaków wobec Niemców, wyrabiając 
Polakom złą opinię, przypisywano im organiczną wręcz wrogość wobec 
Niemców 9• 

Nastroje antypolskie ·wzmogły się wydatnie pod koniec wojny, gdy 
zarysowały się możliwości odrodzenia państwa polskiego, ale nie we
dług koncepcji niemieckich. Osiągnęły swoje apogeum w okresie, kiedy 
na ziemiach zaboru pruskiego rozległy się strzały wojsk powstańczych. 
W różnorakich meldunkach, komentarzach, publicznych wystąpieniach 
przypisywano Polakom „mainię wielkości", ,, terroryzm", ,, tu pet", ,, bez
czelność" oraz wszelkie możliw€ okrucieństwa, łącznie z bezczeszczeniem 
zwłok, znęcaniem się nad starcami i niemowlętami 10

. Polakom odmawia
no wszelkiego zmysłu politycznego, samodzielności. Na tytuł.owych stro-

. nach czasopi,sm niemieckich zamieszczano karykatury przedstawiając� 
Polaków jako ludzi „nienasyconych w żądzy łupów" 11. Eksponowano 
opisy rzekomych gwałtów oraz relację ukazującą „polskie dzieło znisz
czenia". 
_ Obraz Polaka w szczególnie pejoratywnych formach· był rysowany 

w okresie powstań. Działania militarne powstańców były określane przez 
prasę niemiecką epitetami w rodzaju „Bandenkrieg", ,,Raubkrieg" itp. 
Eksponując rzekome polskie gwałty na ziemi śląskiej, propaganda nie
miecka nazywała ją krajem pod krzyżem 12

. Identyczne metody działania 

1 W. Fe 1 dm a n, Sprawa polska w Niemczech. Dwa głosy, Wiedeń 1916, s. 45. 
a J. pa j ew ski, Raport niemieckiego wywiadu wojskowego o nastrojach 

wśród ludności w Poznańskiem po akcie 5 listopada 1916 (Przegląd Zachodni, 1959, 
nr 6, s. 400-409). 

9 J. K n e be 1, Rząd pruski wobec sprawy polskiej w latach 1914-1918, Poznań 

1963, s. 74. 
10 W o r  l h o  f, Polnische Geschichtsbilder, (Berlin 1920), s. 247-265. 
11 Np. Der polnische Nimmersatt (Welt-Echo, 14 II 1919, nr 6, s. 1). 
12 L. Kap e 11 e r, Der Raub deutscher Gebiete (Welt-Echo, 14 II 1919, s. 93-

94); Das Ergebnis der oberschlesischen Volksabstimmung. Stimmen aus dem 

oberschlesischen Volke anlćisslich- des 10-jiihrigen Gedenkens der Volksbefragung 

am 20 Miirz 1921 (Sonderdruck der Monatsschrift „Der Oberschlesier", Marzheft 

1931, s. 72). 
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zastosowane były w czasie plebiscytów. Agitacja plebiscytowa przeplata
na była prymitywną i brutalną propagandą antypolską, w której nacisk 
kładziono na charakterystykę narodu polskiego, stwierdzając niższość 
cywilizacyjną i kulturalną Polaków w porównaniu z cywilizacją zachod
nioeuropejską. Taka propaganda godziła przede wszystkim w naród 
polski, a dopiero na dalszym planie w państwo polskie, przedstawione 
jako logiczna emanacja takiego narodu. Polacy byli przedstawiani jako 
ludzie iejący niepokój i zamęt, zagrażający pokojowi europejskiemu 13

. 

Finansowana i kierowana przez czynniki rządowe Prus i Niemiec, pro
paganda doprowadziła nas�roje antypolskie do· wrzenia. Miała na celu 
wywołanie pozorów społecznego nacisku i stworzenie tym samym „de
mokratycznej legitymacji" dla postulatów rewizjonizmu terytorialnego 
rządu niemieckiego. Zmierzała do izolowania Polski w opinii światowej. 
Istotny sens polityczny ukrywał się w obrazach rzekomo obiektywnie 
przedstawiających naród polski, w istocie zdeformowanych, często budo
wanych na zasadzie uogólnień egzemplifikowanych pojedynczymi przy
kładami. 

PrzEgrana wojna nie wpłynęła w Niemczech na zaniechanie planów 
ekspansji. Lata 1918-1921 to okres ustalania powojennej polityki Nie-. 
miec w ogóle, a rewizjonistycznej w szczególności. Towarzyszyło temu 
popularyzowanie tezy, jakoby Polska była tylko państwem sezonowym, 
n niskim· poziqmie cywilizacyjnym i gospodarczym, bez żadnej organi
zacji i perspektyw rozwojowych 14, a więc tym samym partnerem mało 
wartościowym i niepewnym. Osłabienie Niemiec przedstawiano jako 
efekt przede wszystkim istnienia państwa polskiego. Zarazem miał to 
być czynnik osłabiający całą Europę, bo tylko0 silne Niemcy miały być 
zaporą przeciwko komunizmowi 15, twierdzą przeciwko wschodniemu 
brakowi kultury (,,ostliche Unkultur"). W antykomunistycznym nasta
wieniu Polskę nazywano „przedsionkiem azjatyckim" 16 bądź też „dia
belskim pasem", przez który przenikają wpływy bolszewickie 17. Mo-

13 Zdarzały się wypadki, że niemieckie przedstawicielstwa dyplomatyczne bo

jąc się reakcji opinii międzynarodowej na taki obraz Polaków, szerzony przez 

propagandę nacjonalistycznych ugrupowań niemieckich, niekiedy występowały 

przeciwko rozpowszechnianiu za granicą niektórych wydawnictw. Taki. los spotkał 

broszurę M. Worgitzkiego, jednego ·z przywódców organizacji niemieckich na te

renach plebiscytowych. Por. Bundes,archiv Bonn, Politisches Archiv des Auswarti

gen Amts (dalej skrót; PAAA) IV Polen PO 2/GN 1/Bd 1. Das polnische Grenz

problem (Propaganda), pag. 44. 
H W. T o m k i e w i c z, Z dziejów propagandy antypolskiej w Niemczech (Od 

Bismarcka do Hitlera) (Z dziejów stosunków polsko-niemieckich, Warszawa 1964, 

s. 107).

15 J. P a  j e w  s k i, W. G ł o w a c k i, Analogie rewizjonizmu niemieckiego, Poz

nań 1947, s. 12-21. 
16 W. V o 1 z, Die wirtschaftgeographischen Grundlagen der oberschlesischen

Frage, Berlin 1921, s. 86. 
11 M, La u b  e r  t, Deutsch oder slavisch? Kii.mpfe und Leiden der Ostdeutsch

tums, Berlin (1926), s. 189. 
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tyw „azjatycki" przewijał się często. O Polakach pisano jako o „azja
tyckich półkulturalnych ludach z zaboru rosyjskiego" 1s, opisując Polskę 
jako kraj zamieszkany przez „pół-Azjatów", którym „za pożywienie słu

. ży niechlujna strawa, a za mieszkania nory" 19• W jednym z podręczni-
ków, przeznaczonych dla niższych klas szkoły powszechnej w Gdańsku, 
opisywano spławiających drewno do Gdańska flisaków polskich w ten 
sposób: ,,Jako ubranie służy im szata z grubego płótna, przytrżymywana 
powrozem albo czerwoną chustą ... Zamiast butów noszą jeszcze często 
własnej roboty trzewiki z włókna. Stary kapelusz ·filcowy albo kapelusz 
ze słomy własnej roboty służy im jako przykrycie gołwy. Ich jedzenie 
składa się z ordynarnego chleba albo papki z mąki ... Tylko przy bardŻo 
złej pogodzie szukają schronienia w niskich szałasach ze słomy, podob
nych do psiej budy" 20_ 

Propaganda antypolska, chociaż przeznaczona dla własnego społe
czeństwa, stała się ważkim instrumentem polityki zagranicznej. Ułatwia
ła tworzenie w Europie Zachodniej oraz w Stanach Zjednoczonych kli
matu sprzyjającego rewizji granic wersalskich, określanych przez pro
pagandę weimarską osławionym terminem „krwawiącej granicy". Pro
paganda niemiecka kierowana za granicę, zorganizowana metodycznie, 
w różnorakich formach, przeznaczona na oddziaływanie na opinię tak 
oficjalną, jak i publicz·:r:ią, nosiła wszelkie znamiona, chociaż niekiedy. 
starannie ukrywane, walki politycznej. vVobec masowego adreBata ope
rowała ona mniej rzeczowymi argumentami, a bardziej technikami psy
chologicznymi, wyrażającymi się w upraszczaniu skomplikowanych pro
blemów politycznych, powtarzaniu sloganów oraz tworzeniu mitów. Po
siadała przy tym charakter agresywny. Jej celem było między innymi 
wykształcenie atmosfery krucjaty cywilizacji europejskiej, a zarazem 
osłabienia odporności psychicznej przeciwnika. Kraje neutralne zmie
rzała niedwuznacznie nakłonić do przyjęcia postawy tolerancyjnej wo
bec niemieckich akcji i manifestowanych dążeń, zakładając w swych 
rachubach uzyskanie dla swych działań moralnego lub aktywnego po
parcia 21. 

W okresie weimarskim propaganda niemiecka na temat Polaków 
jako jednqstek i zbiorowości narodowej lansowała te same ujemne ste
reotypy, które w przeszłości usprawiedliwić miały przed własną i za
graniczną opinią publiczną rozbiory Polski. Przede wszystkim polegało 

1a H. Gr ot he, Staaten und Volker nach dem Weltkrieg, Leipzig-Heidelberg 
1922, s. 184. 

19 F. ·Br a u n, Die polnische Geschichte in ihrer geographischer Bedingheit
(Geographischer Anzeiger, 1923). 

20 R. Ma n ta u, Heimatkunde der Freien Stadt Danzig, Gdańsk 1924, s. 31-
32. 

21 Por. J. Sobczak, Propaganda zagraniczna Niemiec Weimarskich wobec

Polski, Poznań 1973, s. 356. 
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to na uzasadnieniu twierdzenia o braku wśród Polaków wszelkich zdol
ności państwotwórczych i organizacyjno-administracyjnych, przy równo
czesnym przypisywaniu im wszelkich możliwych przywar charakteru 
oraz niskiego stopnia kultury i cywilizacji. Jeśli chodzi o przykłady ·skraj
nie nacjonalistyczno-rasistowskich stereotypów Polaka w propagando
wej literaturze niemieckiej z okresu republiki weimarskiej, to spoty
kamy je najczęściej w anonimowych bądź podpisywanych pseudonima
mi poblikacjach, w których stereotyp ten zbudowany został z wyrwa
nych cytatów mniej lub bardziej znanych autorów obcych, w. latach 
międzywojennych nierzadko inspirowanych i specjalnie opłacanych przez 
niemieckie władze państwowe, zwłaszcza Auswartiges Amt 22 Szczegól
nie znanym zbiorem dowolnie wybranych luźnych cytatów, wyrwanych 
z szerszego kontekstu, był osławiony Polenspiegel 23. 

Często dla scharakteryzowania narodu polskiego posługiwano się· ar
gumentami gospodarczymi, które miały dostarczyć dowodów złej gospo
darki, określanej jako „polnische Wirtschaft". Wielokrotnie starano się 
przekonać Niemców o „ciemnocie polskich nauczycieli", ,,o bandytyzmie 
i awanturnictwie" polskich powstańców, · traktując to wszystko jako 
argumenty dla uzasadnienia oceny polskiego charakteru narodowego 24. 

W licznych publikacjach sądy o Polakach były formowane na pod
stawie dowolnie ·interpretowanych prehistorycznych hipotez i rasistow
skich mitów. Pochwały, wyrażane pod adresem nordyckich Germanów, 
splatały się z równoczesną niechęcią i krytyką wobec „ciemnych 
i prostackich Słowian", a przede wszystkim wobec wywodząc;ych się od 
nich Polaków. Pa,dały w tym kontekście twierdzenia, że świat właściwie 
nic by nie stracił w rozwoju kultury, gdyby nie było Polaków 25. Kol
portowane były twierdzenia, jakoby naród polski w niczym dosłownie 
lub prawie w niczym nie zasłużył się w dziele P<?Stępu światowej kul
tury i cywilizacji, korzystał natómiast w sposób zaborczy z postępu świa
towej kultury, a przede wszystkim z kultury pruskiej 26. · -

Teza o rzekomej małej wartości narodu polskiego była stale podtrzy
mywana we wszystkich wydawnictwach niemieckich o charakterze pro
pagandowo-politycznym. Polacy byli przy tym przedstawiani· z reguły 
jako ludzie źli i niemądrzy,. Do wyrabiania i gruntowania takich poglą
dów przyczyniali się między innymi współpracujący z propagandą nau
kowcy niemieccy .tej miary, co wielokrotnie już cytowani W. Volz 

22· Tamże. 
23 W. Fuchs, Der neue Polenspiegiel, Selbstzeugnisse polnischen Eroberungs

wiUen, Wr ocław 1933, s. 290. 
2• E. po 1 O'n ius, Ost-Oberschlesien als Po!ens Kolonie. Ein Appel an die 

KuJturvblker, W rocław 1933, s. 290. 
25 K. Sc hi r macher, Unsere Ostmark, Hannover-Leipz ig 1923. 
20 K. L. B o 11 c z a, Propaganda antypolska a rzeczywistość (Rocznik Gda11sk i ,

t. VI, 1932, s. 342----'384).
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i M. Laubert, piszący o „polskiej zachłanności", o „polskiej żądzy łu
pów" i o „zacofaniu Polaków". Propaganda niemiecka skrzętnie unikała 
jakichkolwiek wzmianek o zdecydowanie niekorzystnym wpływie roz
biorów Polski na rozwój gospodarczy jej ziem, natomiast ·chętnie wysu
wała twierdzenia wynikające z teorii lansowanych już w XIX w. przez 
historiografię niemiecką o rzekomej „bezproduktywności słowiańskiej" 
(,, unproductive slave") i pejoratywnie pojmowanej „gospodarce pol
skiej" 27• Zgodnie 'z określeniem Polski „państwem sezonowym" propa
ganda niemiecka nieustannie przepowiadała katastrofę gospodarczą Pol
ski i rozwijała katastroficzną wizję nędzy jej ludności. Wszystkie polskie 
inicjatywy i przedsięwzięcia gospodarcze były komentowane i oceniane 
z pozycji i w poczuciu absolutnej rzekomo wyższości niemieckiej, kwi
towanej niewybrednymi kpinami i ironią'. Szczególnym obiektem takich 
drwin była polska gospodarka morska. Dla wielu autorów niemieckich 
budowa Gdyni była po prostu fantazją „rozgorączkowanych polskich_ 
głów" _28• 

Od początku powstania odroązonego państwa polskiego propaganda 
niemiecka usiłowała przedstawić naród polski w opinii światowej jako 
zdecydowanie militarystyczny i zagrażający pokojowi, głównie zaś Niem
com. W takim duchu były utrzymywane doniesienia prasowe, publiczne 
wypowiedzi polityków, a nawet i literatura piękna. Już same tytuły 
propagandowych wydawnictw niemieckich sugerowały ogrom polskiego 
ekspansjonizmu terytorialnego w kierunku zachodnim oraz atmosferę 
toczących się już zmagań na pograniczu niemieckim. Miaio to odpowiadać 
nie tylko założeniom politycznym Rzeczypospolitej, ale być zgodne z cha
rakterem narodowym Polaków, zaborczym, destruktywnym, nie liczą
cym się z żadnymi normami prawa międzynarodowego. Najprostszym 
zabiegiem było w tym wypadku trawestowanie pojęcia szeroko znanego 
w opinii, nie tylko polskiej, ,,parcie na wschód" w odr;iiesieniu do Niem
ców, na „polskie parcie na zachód" 29. 

Wyraźnym etapem w eskalacji składników stereotypu lansowanego 
w republice weimarskiej był rok 1926, po przyjęciu Niemiec do Ligi 
Narodów: Forum Ligi służyło bowiem propagandzie niemieckiej do sta
łego dramatyzowania sytuacji mniejszości niemieckiej w Polsce, rzeko
mych „krzywd Niemców w Polsce", ,,zbrodni, jakich dzieje nie znały", 
przedstawianych jako rezultat działań władz i społeczeństwa, odpowia
dających charakterowi narodowemu Polaków. Argumenty tego rodzaju 
miały skłonić przede wszystkim kraje niezaangażowane, by nie głoso
wały za kandydaturą Polski do Rady Ligi, bo przecież nie można powie-

21 S obcz ak, op. cit., s. 175.
2s Tamże, s. 176. 
29 Por. np. szeroko re klamowaną przez niemiec ką propagandę broszurę E. Ha n

se n a, Poiens Drang nach dem Westen, Berlin-Leipzig 1927, s. 64. 
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rzać tej wysokiej godności państwu, które prowadzi taką politykę, a po
nadto którego samodzielność nie jest pewna 30. 

Początek lat trzydziestych, zwłaszcza po ewakuacji obcych wojsk 
z Nadrenii, przyniósł dalszą ·eskalację antypolskiej propagandy rewizjo
nistycznej. Wzmogła się wówczas wyraźnie w tym kierunku aktywność 
niemieckich placówek dyplomatycznych. W zestawie argumentów anty
polskich obraz narodu polskiego, jednostronnie pejoratywny, walczył 
o pierwszeństwo, często w sposób udany, z argumentami opartymi na
analizie swoistej geopolityki. Propagain°dowe wysiłki niemieckie w Euro
pie Zachodniej i na terenie Stanów Zjednoczonych nie przynosiły takich
rezultatów, na jakie oczekiwano w Berlinie; te ostatnie były niepropor-

, cjonalnie małe wobec zastosowanych środków. Znacznie większe efekty 
przynosiły wewnątrz kraju w ukształtowaniu postawy społeczeństwa nie
mieckiego wobec Polski i Polaków. Stały się jedną z poważnych przesła
nek umożliwiających. zdobywanie coraz to szerszej bazy śpołecznej przez 
nĘ1rodowy socjalizm. Lansowanie tego stereotypu oddziaływało również 
i na społeczeństwo polskie, ułatwiając utrzymywanie się na zasadzie 
obronnej pejoratywnych sądów o narodzie niemieckim. W okresie dwu
dziestolecia międzywojennego można dostrzec wyraźnie, że ujemne wy
obrażenia o niemieckich cechach narodowych nosiły charakter obronny 
w społeczeństwie polskim, były odpowiedzią na wzorce niemieckie, 
w niewielkim stopniu miałJ charakter pierwotny. 

Pierwsze miesiące odrodzonego państwa polskiego upływały w at
mosferze poważnych konfliktów polsko-niemieckich. Dynamika owych 
wydarzeń, jak i pamięć o nie tak dawnej polityce niemieckiej na tere
nach. zaboru pruskiego, czy też wreszcie o gwałtach, jakich dopuszczali 
się żołnierze niemieccy na ziemiach polskich w latach wojny, utrzymy
wała poważne zatnteresowania społeczeństwa polskiego sprawami nie
mieckimi. Zainteresowanie to, ze zrozumiałych względów większe na 
ziemiach zachodnich, było niemałe także i na innych obszarach państwa 
polskiego. W pierwszych latach II Rzeczypospolitej w przedstawianiu 
stereotypu Niemca powracano jednak nie do wzorca z okresu pozyty
wistycznego, kiedy to symbolem był poczciwy, zmieszczaniały, czasami 
nawet niezbyt inteligentny, ale zapobiegliwy i gospodarny Michałek, 
ubrany w szlafmycę z dymiącą fajką, lecz do obrazu ukształtowanego na 
przełomie stuleci, przedstawiającego brutalnego żołdaka, szanującego je
dynie siłę, przekonanego o własnej wyższości, nawiązującego do tradycji 
raubriterskich i krzyżackich 31. Zastanawiające było, że w warunkach 

30 P AAA, Handakten Direktoren. Polen. Korridorgespriiche II, Bd. 18, R. M. 

Berlin, 7 IV 1926, Aufzeichnung, Ganz geheim. 
31 Szczególnie wiele interesujących wniosków w tym zakresie nasuwa analiza 

obrazu Niemca w polskich czasopismach satyrycznych, wykazująca wymźnie za
mianę symboli. Sprawy te wymagają specjalnych studiów. 
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poważnego zróżnicowania poglądów politycznych, wyobrażeń cywiliza
cyjnych, w pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości obraz Niemca 

. 
I 

był dość jednorodny, mimo utrzymującego się wpływu podziałów za-
borowych. Toteż przy kształtowaniu różnorakich koncepcji politycznych, 
które miały doprowadzić do rozwiązania sporów pols1rn-niemieckich, 
politycy polscy liczyli się poważnie z ogólnym obrazem narodu nie
mieckiego funkcjonującym w potocznej świadomości społeczeństwa pol
skiego. 

Tradycją okresu rozbiorowego było- funkcjonowanie w potocznej 
świadomości narodu polskiego podwójnego obrazu narodu niemieckiego. 
Z jednej strony dostrzegano, że naród niemiecki reprezentował wysoki 
poziom cywilizacji, że poważny był jego. wkład do kultury światowej, 
że posiadał poważne uzdolnienia do rozwiązywania problemów gospo
darczych. Z drugiej zaś wskazywano, że skłonny był do odchodzenia od 
norm etycznych w postępowaniu z innymi narodami, że szanował jedy
nie siłę, co przy mistycznej wierze w posłannictwo dziejów prowadziło 
do przemocy wobec innych narodów. W kształtowaniu obrazu w okresie 
międzywojennym oba te nurty nie były rozwijane w polskiej opinii 
publicznej w sposób równomierny. Polityczne oceny stosunków we
wnętrznych w Niemczech, polityki realizowanej przez zmieniające się 
rządy, powodowały zmniejszanie się funkcji argumentów służących roz
wijaniu pierwszego nurtu,- przy zdominowaniu popularyzowanego obrazu 
odpowiadającego drugiemu nurtowi. Był to nie tylko kierunek lansowania 
obrazu Niemców, ale zarazem odpowiadał mu kierunek p:r:zemian w po
tocznej świadomości społecznej narodu polskiego. 

Dla postawy społeczeństwa polskiego charakterystyczna była opmia 
polemizująca z twierdzeniami formułowanymi w Niemczech i w wielu 
krajach, że po pąegranej wojnie i rewolucji psychika narodu niemieckie
go uiegła zmianie. Opierając się na doniesieniach z Niemiec w Polsce 
twierdzono, że mimo rewolucji w Niemczech nie doszło do poważniej
szych zmian psychiki narodu niemieckiego, a ponadto, iż nowi ludzie, 
którzy objęli władzę, zachowują jedynie pozory rządów republikańskich, 
realizując stare tradycje i politykę cesarstwa niemieckiego, przede 
wszystkim w jego koncepcjach zewnętrznych 32

. Taka generalna ocena 
była uzasadniana tym, iż klęska militarna dotknęła, zdaniem polskich 
publicystów, naród,· który jeszcze w latach wojny żył upojony zwy
cięstwem z 1871 r. i nie dopuszczał- do siebie myśli o porażce. Toteż 
Niemcy, według owych ocen, przyczyn porażki zaczęli szukać nie w rze
czywistym układzie sił, lecz w zdradzie. Według polskich ocen zmiaż
dżone i oszołomione klęską Niemcy nie potrafiły zrozumieć nowej sy
tuacji i ciągle szukały możliwości odzyskania utraconych pozycji. Na-

32 Por. np. Idea republikańska w Niemczech (Dziennik Poznański, 4 VII 1923, 

nr 148). 
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ród niemiecki nie wyciągnął z przegranej wojny żadnych wniosków, 
. trwając przy starych ideałach 33. 

Uznając niezmienioną psychikę narodu niemieckiego, w Polsce przy
wiązywano przeto duże znaczenie do analizy postaw Niemców w prze
szłości, do doświadczeń historycznych w kształtowaniu wzajemnych sto
sunków. Było to charakterystyczne nawet dla stanowiska socjalistów, 
którzy przecież w latach dwudziestych byli znani z poszukiwania płasz
czyzny porozumienia z sąsiadem niemieckim. Bo, jak pisał publicysta 
„Robotnika": ,,Mimo radykalnych zmian, jakie zaszły w rzeczywistym 
okładzie terytorialnym i polityczno-państwowym Wschodniej Europy, 
pojęcia Niemców pod tym :.vzględem nie uległy prawie żadnemu zróż
niczkowasiu. Ślady, jaki� po sobie zostawiają dzieje blisko półtora wie
ku w psychice ludzkiej, niełatwo znikają, zwłaszcza wśród tych, którzy 
ciągnęli kolosalne zyski" 34. 

W kołach lewicowych z dużą uwagą śledzono proces demokratyzacji 
życia publicznego w Niemczech. Lecz obserwacja tych zmian, ich po
wierzchowności, siły i wpływu ugrupowań nacjonalistycznych, powodo
wała wypowiadanie opinii o utrzymywaniu się w Niemczech dogodnej 
atmosfery dla utrwalania mitów antypolskich. Wielokrotnie wiązano 
ów proces z wpływami ideo,logii pruskiej, twierdząc, że infekcja pruska, 
której uległ naród niemiecki, jest bardzo głęboka, jej zasięg szeroki, 
a walka z nią niezbyt energiczna. Przestrzegano przeto, że głoszone 
publicznie w republice weimarskiej hasła o dokonanych przernjanach 
nie oznaczają rzeczywistych przeobrażeń 35. W polskich ocenach utrzy
mywanie niezmienionej psychiki niemieckiego społeczeństwa stawało się 
łatwiejsze z uwagi na połowiczny charakter rozwiązań politycznych wy
nikających z postanowień traktatu wersalskiego. Traktat ów stanowił 
podnietę, zdaniem publicystów polskich, do zachowania wierności sta
rym ideałom pruskim, które musiały bazować na wrogości wobec Pola
ków 36. 

W wystąpieniach różnorakich polskich ugrupowań politycznych wie
lokrotnie powracała teza o największym konserwatyzmie postawy naro
du niemieckiego właśnie w stosunku wobec Polaków. Polska, według. 
owych ocen, stanęła na drodze realizacji niemieckiego programu wschod
niego, wokół którego w okresie Niemiec kaizerowskich klasy posiadające 
i koła rządzące zdołały skupić swoją propagandą znaczne rzesze lud
ności niemieckiej. Żywotność aspiracji wschodnich, powstanie mitu o uza-

33 Niepoprawni (Dziennik Pozn ański, 13 I .1923, nr 9). 
34 W. Schmidt , Niemcy (Robotnik, 9 XII 1920, nr 335). 
35 Por. np. S. zie 1 i ń s ki, Koniec maskarady (Myśl Narodowa, 12 VI 1932, 

nr 26, s. 369 i n.); ·F. Bie r ki e w  i cz, Stosunki polsko-niemiecltie (Droga, 1923, 
nr 2-3, s: 68). 

36 H. P rut e n us, Prusy Wschodnie i ich znaczenie i rola polityczna i gospo

darcza (Prz egląd Polityczny , 1925, z .  2, s. 62). 
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leżnieniu przyszłości Niemiec od ich realizacji, według tych ocen, ro
dziło niebezpieczeństwo, a nawet nieuchronność konfliktu wojennego. 
Szczególną rolę w takich perspektywach miały odgrywać Prusy Wschod
nie, stanowiące najwyraźniejszy element antagonizmu polsko-niemiec
kiego, stwarzający szczególne możliwości budowania odpowiednich na
strojów. Tezę tę najwyraźniej formułowano w kręgach endeckich, roz
wijając myśli S. Kozickiego, iż „układ stosunków geograficznych i tra
dycji w Europie Wschodniej są tej natury, że między narodem polskim 
i niemieckim istnieje tragiczny konflikt, niemożliwy do usunięcia przez 
kompromis ... Jest tedy niemożliwe, ażeby między Niemcami a Polską mo
gło dojść do pełnego i tr,wałego porozumienia, jest możliwe tylko normowa
nie wzajemnych stosunków między ostrymi starciami" 37. Przewidując 
starcie zbrojne, publri.cyści, nie tylko endeccy, zwracali uwagę, iż miało 
ono wynikać nie tylko z kierunku określonej ·polityki realizowanej przez 
rządy republiki weimarskiej, ale i postawy narodu niemieckiego, który 
w ocenach polskich dostrzegał w ekspansji wschodniej swoje posłan
nictwo, możliwość rozszerzenia wpływów politycznych i gospodarczych. 
W tym dostrzegano zasadniczą przyczynę szczególnej zaciętości, z jaką 
Niemcy zwalczali postanowienia traktatu wersalskiego dotyczące Polski. 
Rysując obraz Niemca okresu republiki weimarskiej zazwyczaj jako 
osoby wrogo ustosunkowanej do Polski i Polaków, stan taki wyjaśniano 
tradycjami, konfliktem terytorialnym, celowo budowaną psychozą anty
polską, ale i charakterem narodu niemieckiego. Traktując Niemców jako 
naród o" wysokim stopniu upolitycznienia, a zarazem mimo ekstremów 
naród zdyscyplinowany, wykazywano szczególne perspektywy dla wpły
wów różnorakich programów nacjonalistycznych, tradycyjnie wiązanych 
przede wszystkim z Prusami. Stara mitologizacja wrogiej postawy wobec 
Polaków uzyskiwała dodatkowe argumenty w nowych zmianach tery
torialnych, utracie obszarów związanych z tradycjami pruskimi, speł
niających w pruskiej ideologii fuBkcje niemalże symboli 38. 

Takie oceny wyjaśniały zainteresowania psychiką narodu niemieckiego, 
dążeniem do znalezienia odpowiedzi na pytanie· o czynniki powodujące 
funkcjonowanie we współczesnym narodzie niemieckim określonych po
staw, co prowadziło do umaoniania różnorakich stereoty,pów w odniesie
niu do· Niemców. Zazwyczaj zwracano uwagę, że Niemiec od wielu 
pokoleń był wychowywany w kulcie każdej silnej władzy, co stwarzało 
szczególne możliwości instrumentalnego wykorzystywania . postawy sza
rych obywateli przez różnorakich przywódców politycznych. Największe 
możliwości dostrzegano w działaniach polityków opierających się na 

37 s. Ko z i� ki, 5 !istopad 1916 - 15 Listopad 1933 (Myśl Narodowa, 26 XI 

1933, nr 50, s. 749). 

38 J. Fe 1 d m a n, Traktat wersa!ski jako etap zmagań polsko-niemieckich 

(Strażnica Zachodnia, 1930, nr 1, s. 10). 



Obraz Polaka w Niemczech i Niemca w Polsce 1918-1939 175 

hasłach nacjonalistycznych i imperialistycznych 39. W społeczeństwie pol
skim utrwaliło się przekonanie, że w Niemczech równocześnie z wyso
kim autorytetem każdej władzy szło „ubóstwianie własnego narodu; 
a lekceważenie czynów jednostek narodowości obcych" oraz lekceważe
nie wszelkich aspiracji i argumentów ze strony przeciwnika 40. A przy 
tym wszystkim wyrażano przekonanie, że w narodzie niemieckim istnie
je wyraźne rozdwojenie między jednostką a zbiorowością. Wyrażając 
taką ocenę publicysta „Dziennika Poznańskiego" pisał: ,,Poszczególni 
Niemcy są trzeźwi, realni, pozytywni, ale razem jako naród kierują się 
urojeniami, które mają jednak drapieżne, zdobywcze serca i ogromną 
impulsywność czynu, a także wytrwałość, która potrafi zmienić ich 
.w upór. W takich okolicznościac_h wszelkie pertraktacje z Niemcami na 
terenie rzeczowym są ciężkie, nieraz -beznadziejne. Upór, niezdolność 
uwzględniania słusznych żądań kontrahenta, nieopanowana chciwość 
i brak ustępliwości znamionowały Niemców zawsze przy wszelkich ukła
dach" 41

. 

Niski stan etyki w stosunkach zewnętrznych, nieliczenie się z wszel
kimi prawami i. umowami międzynarodowymi zdaniem polskich publi
cystów wynikało w dużym stopniu z uczulenia Niemców na wszelką mi
tologizację ich posłannictwa dziejowego, wyrastającą przede wszystkim 
w oparciu o przekonania rasistowskie, uznające wyższość rasy germań
skiej. Z uznania, iż są powołani do spełniania funkcji lidera białej rasy, 
miało wyrastać przekonanie o potrzebie siły, zapewniającej rzeczywistą 
przewagę polityczną w stosunkach z innymi narodami 42• 

Z powszechnym uznaniem w Polsce spotykała się charakterystyka 
Niemców jako narodu o szczególnie rozbudzonym instynkcie zbioro
wości. Równocześnie wyrażano ubolewanie, że to z kolei doprowadziło 
do zacierania indywidualności, w czym dopatrywano się możliwości wy
korzystywania narodu niemieckiego przez utalentowanych przywódców 
politycznych. Wskazując, że w Niemczech weimarskich takich trybunów 
nie. było, z niepokojem oczekiwano na pojawienie się nowych przywód
ców, którzy by byli w sitanie porwać naród 43

. Możliwości stojące przed 
demagogią polityczną w Niemczech weimarskich, według ocen polskich, 
były szczególnie niebezpieczne. Miało to być spowodowane szczególną 
uległością narodu niemieckiego wobec ideologii pruskiej, która miała 

ag Por. np. Przebłyski instynktu gospodarczego (Dziennik Poznański, 12 X 1928,

nr 236). 

40 Pruskie ·metody (tamże, 8 V 1928, nr 106).

41 O źródła energii obronnej (tamże, 21 XI 1926, nr 269).

42 K. K i e r  s k i, Dusza niemiecka (tamże, 24 XI 1922, nr 218).

43 z takimi tezami w obozie narodowodemokratycznym jeszcze przed przeję
ciem władzy przez partię hitlerowską wiązały się oceny perspektyw stawianych 
przed tym ruchem. Por. np. S. Ko z ic k i, Adolf Hitler (Myśl Narodowa, 9 VII 
1931, nr 38, s. 84) .. 
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polegać przede wszystkim „na wydzieraniu innym narodom ziemi, ję
zyka i narodowości, [i] nie może niestety pod żadnym pozorem pogodzić 
z tym niestety dokonanym faktem, że część zrabowanych ziem trzeba 
było prawym właścicielom zwrócić, i zapomina, że jednak nie wszystko 
jeszcze zostało zwrócone, zwłaszcza Polsce" 44. Zazwyczaj pejoratywne 
oceny Niemców były związane z wpływami pruskimi, inaczej bowiem 
charakteryzowano Niemców mieszkających na zachodnich terenach pań
stwa niemieckiego. Tylko niekiedy, przede wszystkim ze strony endec
kiej, polemizowano z takimi ocenami, twierdząc, iż złudzeniem jest 
określanie, że inni Niemcy niż Prusacy są lepsi 45_ 

Politycznie n<=gatywna ocena narodu niemieckiego, przy niedostrze
ganiu wewnętrznego zróżnicowania postaw, nie zacierała jednak uzna-, 
nia i wielu cech pozytywnych. Z uznaniem spotykał się ogólny poziom 
rozwoju cywilizacji. Decydować o tym miała duża żywotność, prężność, 
talenty organizacyjne, zdyscyplinowanie, zamiłowanie do ładu, systema
tyczność, pracowitość, racjonalność myślenia przy rozstrzyganiu proble
mów gospodarczych, oszczędność, karność, chęć do pracy zespołowej, 
głęboka ambicja, zmysł obserwacji, umiarkowanie w zaspokajaniu włas
nych potrzeb bytowych 46

. Przy postawie politycznej takie cechy czy
niły z Niemców szczególnie groźnego przeciwnika. Ukazując pozytywr:e 
strony w charakterystyce narodu niemieckiego zazwyczaj dociekano 
przyczyn, które miały ukazać źródła dwoistości charakteru narodowego 
Niemców. Wskazywano, że owe cechy pozytywne zostały zdominowane 
i podporządkowane przez ideały nacjonalistyczne, które w ocenach Po
laków muszą decydować o ostatecznych wnioskach dotyczących narodu 
niemieckiego 47

• 

Takie oceny charakteru narodu nie_mieckiego stanowiły argument po
pierający żądanie utrzymywania nad republiką weimarską stałej kon
troli międzynarodowej ze strony mocarstw, które odniosły zwycięstwo 
w wojnie, baczne obserwowan.ie wszystkich wewnętrznych przemian tam 
zachodzących 48. Formułując takie wnioski wyrażano zarazem niepokój, 
iż tak w Polsce, jak i w świecie wielu polityków daje się wprowadzić 

44 Niemcy nie tracą nadziei (Dziennik Pozn_ański, 30 XII 1923, nr 297) . 
45 Z tezą taką spotykamy się wielokrotnie na łamach ,,Myśl i Narodowej". 
46 E. Kw i a t  ko w s ki, Dysproporcje. Rzecz o PoLsce przyszłej i obecnej, 

Kraków (1931), s., 142; R. U m i  a s  t o  w s ki, Terytorium PoLski pod wzgLędem 

wojskowym, Warszawa 1921, s. 257; Ki e r s ki, op. cit. 

47 J. K. Ko c h a  n o w s ki, PoLska w świetie psychiki własnej i obcej, Często

chowa 1925, wyd. II, s. 178. A. R. Umiastowski pisał, że obok „czynu i żywotności 
daje się zauważyć u Niemc ów brak zmysłu moralnego, co jest defektem ciężkim, 
<.:zyniącym z charakteru niemieckiego, zwłaszcza pruskiego, ujemny typ moralny. 
Niemiec szanuje tylko siłę , jedynym celem woli jest dla niego potęga". U m i a
s t o  w s ki, op. cit., s. 257. 

48 Przygotowania niemieckie do odwetu (Dziennik Poznański, 26 · VIII 1923, 

nr 193). 
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w błąd demagogią polityczną, pozorami przemian wewnętrznych, które 
zasłaniają rzeczywistą postawę, wojowniczość, żądzę odwetu. Obawiano 
się, że może to doprowadzić dei sytuacji, iż kiedy dojdzie do otwartego 
konfliktu, sprowokowanego przez Niemcy, Europa nie wykaże zrozu
mienia dla racji Polski 49. 

W latach dwudziestych oceny narodu niemieckiego ulegały pewnym 
zmianom. Z początkiem tego okresu niekiedy wyrażano nadzieje, że 
zarysowują się zmiany w psychice niemieckiej, że zwyciężają wpływy 
cywilizacyjne, które zapanują nad jej cechami negatywnymi 50. Sytuacja 
jednak już zmieniła się po Locarno .. Te nieliczne przedtem glosy umilk
ły, a ich miejsce zajęła fala analiz wykazujących stały wzrost zagroże
nia dla Polski ze strony Niemiec, wynikający z realizacji określonej 
polityki, która ma wsparcie nie tylko w postawie kół rządzących i klas 
posiadających, ale przede wszystkim opiera się na znanych już wcześniej 
cechach narodowych Niemców. Wskazując na postępujący proces zwięk
szania wpływów nacjonalizmu w społeczeństwie niemieckim na początku 
lat trzydziestych E. Kwiatkowski szacował, że front antypolski w Niem
czec_h obejmował 9/10 społeczeństwa niemieckiego, że jest zwarty, go
towy do czynu, a tym bardziej groźny, że „zależy mu nie tylko na re
windykacji, ale i na zemście" 51. Zagrożenie, płynące ze strony Niemiec 
dla Polski, zdaniem· Kwiatkowskiego było tym większe, że koncepcje 
polityczne rządów weimarskich miały poparcie w charakterze niemiec
kim. Uzasadniał to następująco: ,,Kto zna dobrze duszę niemiecką, ten 
przyzna, że społeczeństwo to nie jest w stanie uwierzyć w swą klęskę. 
I tu zaczyna się wielki, może dramatyczny dla Europy konflikt we
wnętrzny. Od samego dołu, od najmniej politycznie uświadomionych 
i wyrobionych oby,wateli niemieckich, od milionowych rzesz ludzkich 
idzie wciąż potężniejące parcie domagające się realizacji zwycięstwa, 
które w rzeczywistości było. klęską. Wszystkie gospodarcze załamania 
i niedole powojenne wydają się tam jedynie skutkiem sfałszowania 
historii finiszu wojennego Niemiec. Jest .to podłoże psychiczne przygo
towania do nowego wybuchu zbrodni wojennej" 52

• 

Przedstawiony obraz Niemiec i Niemców był 'lansowany przez różne . 
polskie ugrupowania polityczne .. Jedynie pisarze polityczni związani 
z klasowym ruchem robotniczym starali się unikać takich sformułowań 
przy analizie stosunków po}sko-niemieckich, a wykazywać klasowe ko
rzenie wzajemnych stosunków, wahań i zmian. Uznanie roli i funkcji 
niemieckiej klasy r_obotniczej w perspektywie przemian rewolucyjnych 
Europy było zasadniczą przyczyną poszukiwania możliwości zbliżenia 

49 Ka g e, Niemieckie tendencje rozbrojeniowe (Strażnica Zacpodnia, 1928, ·nr 1,

s. 37 i n.).
so Por. np. S. Buk o wi ec ki, Polityka Polski Niepodległej, Warszawa 1922.

s1 Kw i at ko wski, op. cit., s. 152. 

s2 Tamże. 
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między klasą robotniczą Polski i Niemiec, przeciwdziałając zarazem nac
jonalistycznym mitom o sąsiadujących narodach, krytykując kształto
wanie pejoratywnych, a zarazem i solidarystycznych· stereotypów na
rodowościowych 53. 

Obserwując z dużym zainteresowaniem rozwój sytuacji wewnętrznej 
w Niemczech do 1931 r., stosunkowo mało uwagi poświęcano rozwojowi 
ruchu narodowosocjalistycznego. Ale jeszcze i później najczęściej trak
towano go jako ruch mało zńaczący, ekstremalny, efemeryczny, który 
wyrastając na bazie nacjonalistycznych tendencji odwetowych nie miał 
posiadać większego znaczen"ia dla rozwoju stosunków w Niemczech. Do 
nielicznych i występujących dopiero w ostatnim okresie walki o wła
dzę w czasach weimarskich należały oceny, formułowane przede wszyst
kim w obozie narodowodemokratycznym, że „jest to ruch oparty o naj
istotniejsze instynkty narodu niemieckiego, ruch odpowiadający mo
mentom dziejowym, skupiający w sobie młodzież, która tworzyć będzie 
przyszłe Niemcy. Zmieniać on może swe oblicze, swój program, swoje 
dążenia nawet, lecz na nim budować się będą przyszłe Niemcy, z któ
rych zgodnie z tysiącletnią tradycją będzie miała do czynienia Polska" n. 
Hitler przy takich ocenach stawał się groźnym przywódcą, uznawanym 
za wyraziciela tych „prądów, które przebiegają głęboko w podświadome 
pokłady duszy niemieckiej, przeto reprezentuje on siłę historyczną, któ
ra się wprawdzie jeszcze nie uzewnętrzniła, lecz która spełni swą rolę 
dziejową" 55• 

Dojście do władzy partii narodowosocjalistycznej oznaczało przeję
cie rządów przez ugrupowanie polityczne głoszące program totalnej re
wizji traktatu wersalskiego, odwetu za klęskę wojenną. Pierwsze posu
nięcia Hitlera, nie zawsze ujawniane, pozwalały sądzić, że nastąpi nasi
lenie antypolskiej politykii rewizjonistycznej, wypracowanej jeszcze w ok
resie weimarskim 56. Narodowi socjaliści zdając sobie sprawę, że reali
zacja programu rewizjonistycznego nie będzie możliwa do przeprowadze
nia bez użycia siły, zmienili front wobec swego sąsiada. W oficjalnej 
polityce postanowili dążyć do poprawy stosunków dobrosąsiedzkich, 
a w polityce wewnętrznej kontynuować przygotowania do rewizji sto
sunków terytorialnych, idąc znacznie dalej niż w okresie weimarskim. 
Totalitarny charakter nowego reżimu, opanowanie przez narodowych 

53 Por. np. Komunistyczna Partia Polski. Uchwały i rezolucje, Warszawa 1956, 
t. III, s. 44 i n.; J. M., Kontygens zbożowy w Niemczech (Robotnik, 10 VII 1922,
nr 185).

54 K o  z i Ck i, Adolf Hitler, s. 84. 
55 S. Ko z i cki,' Nacjonalizm niemiecki (Myśl Narodowa, 12 VII 1931, nr 33).
'ió H. A. Jaco b s  e n, Nationalsozialistiscłie Russenpo!itik 1933-1938, Frank-

furt a.M.-Berlin 1968, s. 395; G. M e  i n ck, Hitler und die deutsche Aufrustung 

1933-1937, Wiesbaden 1959, s. 17. 
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socjalistów wszystkich środków masowego przekazu, stwarzał większe 
niż w okresie weimarskim możliwości lansowania jednolitego obrazu Pol-
ski i Polaków, odpowiadającego interesom politycznym Trzeciej Rzeszy, 
zgodnego z ideologią narodowosocjalistyczną oraz uwzględniającego tak
tykę stosunków z Polską. Zadanie to ułatwiało powołanie prężnej orga
nizacji Bund Deutscher Osten, która inspirowała i kierowała wszystkimi 
akcjami propagandowymi wymierzonymi przeciwko państwu polskiemu, 
przygotowując społeczeństwo niemieckie �o rozwiązania konfliktu polsko
niemieckiego w duchu programu hitlerowskiego 57. 

Wydawało się, że podpisanie deklaracji o nieagresji wytworzy nową 
sytuację nie znaną dotychczas w stosunkach polsko-niemieckich, że 
miejsce antypolskich wystąpień propaga_ndowych zajmie rzeczowa pole
mika z obu stron, co nie pozostawafoby bez wpływu na kształtowany 
stereotyp Polaka. Istotnie, były wydarzenia, które pozwalały na wysu
wanie takich przypuszczeń. Pierwsze miesiące 1934 r. przyniosły przy
wrócenie debitu prasie polskiej. Pojawiły się pierwsze publikacje. pióra 
Sieburga i Reibnitza, omawiające rzeczowo sprawy polskie. Zarysowały 
się możliwości wzbogacenia wymiany gospodarczej. W lutym 1934 r. 
podpisano polsko..,niemieckie porozumienie prasowe 58

. Nastąpiło czasowe 
zahamowanie antypolskiej propagandy w jawnych wystąpieniach. Z księ
garni chwilowo usunięto pewną liczbę książek, szczególnie napastliwych 
wobec Polski i Polaków, nie zgodzono się na wznowienie innych, usu
nięto z ekranów film Land unte: dem Kreuz, odwołano lub zakazano 
zjazdów z okazji rocznicy plebiscytu na Górnym Śląsku. Nastroje anty
polskie w Niemczech nie zostały jednak zahamowane, zwłaszcza wśród 
szerokich kręgów pracowników państwowych i partyjnych. Tylko nie
liczna grupa hitlerowskich pracowników partyjnych i państwowych 
uważała, że Polskę można i należy wykorzystać jako sojusznika Niemiec 
w rozgrywce ze Związkiem Radzieckim i dlatego trzeba usunąć ze sto
sunków polsko-niemieckich elementy wszelkich nieporozumień 59. W ta
kiej sytuacji trudno było mówić o poważnych próbach oddziaływania na 
ukształtowany wcześniej obraz Polaka w Niemczech. 

Jedną z najbardziej charakterystycznych cech nowej taktyki w spra
wach wschodnich było koncentrowanie wysiłków propagandy hitlerow
skiej na wybranych zagadnieniach, uznanych w danej chwili za naj
ważniejsze. I tak bezpośrednio po przejęciu władzy przez Hitlera szcze
gólny wysiłek został skierowany na walkę z tezą o odpowiedzialności 
Niemiec za wybuch wojny, zrzucając odpowiedzialność za ten czyn na 

57 Por. K. Fie d or, Bund Deutscher Osten w systemie antypoLskiej propa

gandy, Warszawa-Wrocław 1977, s. 359. 
58 Archiwum Akt Nowych w Warszawie (dalej skrót: AAN), Ambasada Berlin 

(dalej skrót: AB), nr 2252, dok. z 25 II 1934. 
so AAN, AB, nr 798, dok. z 24 X 1935. 

4 - Sobótka 
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inne mocarstwa europejskie. Miało to służyć uzasadnieniu twierdzeń, iż 
narzucony Niemcom traktat pokojowy był niesprawiedliwy, obciążył 
przeciętnego Niemca długami, skazał go na nędzę i poniżenie 60. z za
gadnieniem tym wiązał się problem „korytarza", chociaż taktycznie 
został zepchnięty na plan dalszy, lecz bez wyeliminowania go z hitle
rowskiej propagandy. Propaganda wewnętrz,na, jakże różna od obliczo
nej na zagranicę, dążyła do umocnienia przekonania, że krzywdy związa
ne · z następstwem I wojny światowej może zlikwidować jedynie rząd 
narodowosocjalistyczny. Stworzono warunki polityczne, które sprzyjały 
kształtowaniu różnych mitów, zazwyczaj wyrastających z haseł propa
gancly weimarskiej, ale ubranych dodatkowymi argumentami, zgodnymi 
z ideologią narodowosocjalistyczną. Chętnie sięgano do argumentacji 
historycznej, która miała udowadniać wpływ i znaczenie elementów 
germańskich w kształtowaniu kultury i cywilizacji plemion słowiańskich, 
przede wszystkim na terenach będących przedmiotem sporów polsko-: 
-niemieckich 61. 

Z mitem o szczególnych wpływach. germańskich wiązały się tezy 
o stałym prześladowaniu Niemców w Polsce i zagrożeniu dorobku kul
tury i cywilizacji na wschodnich terenach niemieckich przez ekspansję
elementu słowiańskiego. Posługując się analogiami historycznymi wy
kazywano, ż.e granica niemiecka jest stale zagrożona przez polską eks
p1nsję 62. 

Operując argumentami pozornie racjonalistycznymi, propaganda hi
tlerowska rysowała obraz Polaka jako człowieka o niższej kulturze z racji 
swego pochodzenia rasowego i całego procesu dziejowego, człowieka, 
który stał na przeszkodzie hitlerowskim Niemcom w spełnianiu ich misji 
historycznej na wschodzie. Oddziaływała na kształtowanie emoćjonalnej 
postawy wobec Polaków, uznanych za wrogów. 

Okres politycznego zbliżenia polsko-niemieckiego sprzyjał pogłębia
niu zainteresowań w Niemczech hitlerowskich Polską i Polakami. Jed
nakże propaganda hitlerowska wykorzystywała te zainteresowan.ia nie 
w celu zbliżenia polsko-niemieckiego. Jak donosił w 1935 r. z Wrocławia 
konsul polski, ,,od chwili. zwrotu. w polityce niemieckiej w stosunku do 
Polski wzmogły. się znacznie wśród · szerokiej publiczności zaintereso
wania naszym krajem, powstała chęć bliższego poznania spraw polskich. 
Jednakże sposób, w jaki to zainteresowanie jest zaspokajane, nie jest 
dla stosunkpw polsko-niemieckich korzystny". 

Szczególną rolę w kształtowaniu stereotypu Polaka w świadomości 
potocznej odgrywała literatura piękna, popularnonaukowa oraz prasa. 

60 PAAA, Abteil. Inland, Po 5, NE , nr 3, Bd 1, dok. z 30 VIII 1933. 
61 Por. np. G. Kos si n n a, Ursprung und Vorbereitung der .Germanen in

vbr- und friihgeschichtlicher Zeit, Leipzig 1938. 
62 Por. np. E. O. T h i e 1 e, Polen greift an, Wrocław 1933. 
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Już w latach 1934-1935, czyli w okresie względnego przestrzegania 
umowy prasowej, pojawiło się na niemieckim rynku księgarskim wiele 
powieści traktujących o Polakach i sprawach polskich w duchu dalekim 
od życzliwości, a nawet względnej obojętności. Charakteryzując Polaków 
eksponowano cechy pejoratywne, obecne ju·ż wcześniej w literaturze 
pięknej okresu weimarskiego: lenistwo, skłonność do pijaństwa, niepo
rządku, tchórzostwo, dodając do nich skłonność do okrucieństwa, po
pełniania zbrodni i morderstw, gotowość do każdego niecnego czynu 63• 

Prawie zawsze przypominano w tych książkach o „polskiej gospodarce", 
o zmysłowych, pozbawionych skrupułów i hamulców moralnych Polkach,
przeciwstawiając im pełne prostoty i szlachetnych zasad postacie Niemek.
Do lansowania pewnych wzorców Polaków szczególnie wykorzystywano
sztuki sceniczne. ,,

Istniała duża zgodność tez antypolskiej literatury pięknej z treścią
zawartą w różnorakich rozprawach posiadających etykietki naukowe.
Starano się w nich ukazywać zacofanie cywilizacyjne Polaków, ciemnotę,
niekorzystny charakter współczesnych przemian społecznych i gospo
darczych 64. Przesadnie uwypuklano wkład niemieckiej myśli w kształto
wanie polskiej kultury i cywilizacji w ciągu wieków, aby w ten sposób
dostarczać argumentów dla tezy o mniej wartościowym charakterze ra
sy słowiańskiej 65, podkreślając niewdzięczność Polaków, którzy nie chcą
uznać historycznych zasług Niemców 66. Niejako ukoronowaniem nie
mieckiej literatury rysującej postać Polaka była książka profesora ber
lińskiej szkoły nauk politycznych, K. von Loescha, opublikowana już
w latach wojny, w której autor przedstawiał Polaków jako osobników
przewrotnych, skłonnych do awantur i alkoholu, nienawidzących po
rządku, leniwych. O takim charakterze według Loescha zadecydowała
mozaika rasowa narodu polskiego i kultywowana od wieków przez
szlachtę „złota wolność", kształtująca zgubne cechy chłopa i robotnika
polskiego 67. 

Najbardziej jednak skutecznym orężem w kształtowaniu poglądu prze
ciętnego Niemca na Polskę i Polaków była prasa, całkowicie podporząd
kowana partii narodowosocjalistycznej. Do powszechnie obowiązujących

63 J. Cho der a, Literatura niemiecka o Polsce w iatach 1918-1939, Katowi

ce 1969, s. 334, s. 249 i n. 
6'- E. B a  n se, Was der Deutsche vom Ausiande wissen muss. Eine weitkund

liche Fibei, Leipzig 1934. 
65 K. Li.i c k , DeutsGhe Aufbaukrii.fte in der Entwicklung Polens. Forschung 

zur deutsch-poinischen Nachbarschaft im ostmitteleuropii.ischen Raum, Plaune

Vcrgtland 1934. 
66 K. Luc k, Der Mythos vom Deutschen in der poinischen Volksuberlieferung 

11,nd Literatur, Leipzig 1938. 
67 K. von L oes c h, Der polnische Volkscharakter. Urteile und Selbstzeugnisse 

aus vier Jahrhunderten, Berlin 1940. 
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haseł dotyczących problematyki wersalskiej, zgodnie z systematycznie 

otrzymywanymi instrukcjami, oprócz legendy· ,,o ciosie w plecy" doszły 

nowe o przestrzeni życiowej, konieczności zbrojeń, tworzeniu nowej 

społeczności niemieckiej, walki z mniej wartościowymi rasowo elementa

mi. W pierwszej kolejności zalecano omawianie zagadnień polskich. 

Zalecano przy tym nie tylko nieprzedstawianie ich w duchu deklaracji 

o nieagresji i umowy prasowej, lecz przeciwnie. Inspirowano artykuły

o konieczności obrony Niemców prześladowanych w Polsce, o zaborczych

zamiarach Polski wobec Niemiec. Prasa miała swobodę w urabianiu

w świadomości czytelnika niemieckiego określonego modelu Polaka,

przedstawianego zazwyczaj jako człowieka bez zasad moralnych, przy

zwyczajonego do znoszenia upokorzeń, a przy tym leniwego, skłonnego

do pijaństwa i kradzieży. Zadania te wykonywała z dużym powodze

niem przede wszystkim prasa lokalna ss. Prawie codziennie na łamach

lokalnych gazet pojawiały się twierdzenia niezgodne z umową prasową,

które miały potwierdzać zaborczy charakter Polaków 69
. Ton wypowiedzi

stawał się coraz to bardziej brutalny w miarę jak zaostrzały się sto

sunki międzypaństwowe i zbliżał się dzień wybuchu wojny._

Cały mechanizm propagandy hitlerowskiej dążył do ukształtowania 

wśród obywateli Trzeciej Rzeszy przekonania, iż taki człowiek, jak Po

lak, należy do niższej rasy i rnie może konstruktywnie działać w ówczes
nym świecie, przeszkadza bowiem w urzeczywistnianiu historycznej 

misji wielkoniemieckiej Rzeszy, że Polska nie może być nawet pełno

wartościowym partnerem narodowoso_cjalistycznego państwa niemieckie

go, że Polak jest niezdolrny do stworzenia wartości kulturalnych, ważnych 

dla rozwoju cywilizacji. Wymodelowany przez propagandę hitlerowską 

obraz Polaka wynikał z określonych racji i planów politycznych Trzeciej 

Rzeszy i spełniał poważną rolę w mobilizowaniu szerokiego i jednoli

tego frontu antypolskiego. Propaganda hitlerowska nie zaczynała swojej 

pracy od początku. Miała przygotowany grunt przez tradycję, a przede 

wszystkim przez działania podejmowane w okresie. weimarskim. 

W polskiej propagandzie zmiany wewnętrzne w Niemczech po doj

ściu Hitlera do władzy, jak i późniejsze zmiany w układzie stosunków 
międzypaństwowych spowodowały wyra:zme spolaryzowanie stanowisk 

w dość jednolitym przedtem obrazie narodu niemieckiego. Z jednej 

strony można było dostrzec utrzymywanie wszystkich dawnych pejo-: 

ratywnych wyobrażeń o Niemcach i państwie niemieckim, utrzymywa

nych przede wszystkim w kręgach politycznych, lłtóre zajmowały wro

gie stanowisko wobec narodowego socjalizmu. W kręgach politycznych 

68 A Cz a r  n i k, Prasa w III Rzeszy, Słupsk 1973, s. 72 i in. 
69 Interesujących informacji w tej sprawie dostarczają rozmowy w sprawie

realizowania umowy prasowej, prz�prowadzane w marcu 1936 r. w ambasadzie 

niemieckiej w Warszawie. AAN, AB, nr 799, dok. z 16 III 1936. 
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związanych z klasowym ruchem robotniczym nadal starano się unikać 
formuł�ania sądów uogólniających w sprawach etnicz,nych, a wyka

zywać, że źródłem wstecznictwa politycznego i moralnego Trzeciej Rze
szy jest narodowy socjalizm, którego wpływy i siła wynikają z układu 
sił klasowych i stosunków politycznych w Niemczech. Rozwijał się jed
nak i trzeci nurt, związany przede wszystkim z ugrupowaniami prosa
nacyjnymi, które starały się znaleźć ideowe uzasadnienie dla polityki 
międzypaństwowego zbliżenia polsko-niemieckiego. Zi:lbiegały o zmianę 
pejoratywnego stereotypu Niemca utrwalonego w potocznej świadomości 
Polaka, starając się zastąpić go przede wszystkim rozważaniami geopoli
tycznymi, z których wnioski miały uzasadniać potrzebę i możliwości 
takiej współpracy, oddziaływując również na kształtowanie odmiennego 
stere_otypu Niemca 70

. W klasowym ruchu robotniczym wiele wysiłku 
poświęcano wykazywaniu odrębności między narodem niemieckim a na
rodowym socjalizmem, starając się przekonać szeroką opinię publiczną 
o jego ograniczonym zasięgu wpływów w określonych warstwach i kla
sach oraz ukazując jego ponadnarodowy charakter, właściwy wszystkim
prądom faszystowskim, a więc nie tylko ograniczonym do Niemiec 71. 

Nawiązując do obrazu Niemców, tak popularnego w Polsce w okre
sie weimarskim, w ugrupowaniach po1skich wrogo ustosunkowanych do 
narodowego socjalizmu podejmowano polemikę z przedstawianiem Hit
lera przez endecję jako opatrznościowego męża, podkreślając, że jest on 
„nie synonimem tej rasy, ale synem dziejowego momentu ... Bo nie 
jakaś zagadkowa mistyczna rasa, ale konkretny moment dziejowy spra
wił, że Adolf Hitler, syn nieszczęśliwej rodziny, syn upośledzonego 
środowiska, niosący w sobie ranę osobistej krzywdy, spotkał się na swym 
szlaku życia z wielkim zakrwawionym narodem, poszukującym po prze
granej wojnie zbiorowego odwetu, zbiorowego samopotwierdzenia swej 
woli w aktach nowej siły, dumy, ekspansji, hegemonii" 72

• Starając się 
chronić polską opinię publiczną przed przyjmowaniem tez płynących 
z Trzeciej Rzeszy o mistycznym posłannictwie narodu niemieckiego, 
usiłowano ukazywać logikę rozwoju wewnętrznego w Niemczech, pod
kreślając, iż zmiany w tym państwie idące _w kierunku ograniczenia 
swobód liberalnych, podporządkowania wszystkich Niemców nowemu 
reżimowi siłą i terrorem, pierwsze sukcesy - to tylko konsekwencja 
wydarzeń w okresie weimarskim. Pod tym względem istniała duża 
zgodność stanowiska polskich ugrupowań prawicowych z wnioskami for
mułowanymi w kołach demokratycznych i klasowym ruchu robotniczym. 

Rozważając kwestię stosunków polsko-niemieckich, wielokrotnie zwra
cano uwagę, że zagrożenie niemieckie dla Polski wzrosło, gdyż hitleryzm 

1 10 Szczególnie wiele uwagi tym sprawom poświęcał W. Studnicki. 
11 Por. np. Warstwy pośrednie (Robotnik, 27 VII 1933, nr 304); L. T., Chmury

na horyzoncie (tamże, 25 VII 1933, nr 265). 
12 A. Gr o t, Hitier w świetie własnego rodowodu (Epoka, 20 VI 1937, nr 12).
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nie zrezygnował z żadnych celów rewizjonistycznych określonych w re
publice weimarskiej, poszedł dalej, a dysponował większą siłą wynika
jącą nie tylko z większej sprawności organizacyjnej, ale i poparcia 
w _narodzie niemieckim. Zastanawiając się nad sukcesami narodowego
socjalizmu w wewnętrznych przeobrażeniach Niemiec, w polskich ko
łach katolickich podkreślano, iż „doniosłą rolę odegrało mianowicie 
wielkie zdyscyplinowanie narodu niemieckiego ... jego umiejętności or
ganizacyjne oraz jednolitość (ilość Żydów stosunkowo niewielka i wpływ 
ich oraz stan posiadania mimo wszystko nie tak znaczny, nawet w cza
sach przedhitlerowskich) i wreszcie zdecydowana wola wydobycia się 
z międzynarodowej matni wynikłej z przegranej wojny" n. Wzrost 
zagrożenia dla Polski ze strony Trzeciej Rzeszy wynikał według wielu 
ocen z dopasowania doktryny narodowosocjalistycznej do charakteru na
rodu niemieckiego. Zgodność ową widziano w tym, że hitleryzm uznawał 
wojnę za dowód siły, rasowej tężyzny, że formułował program stałej 
ekspansji, że był przeciwny stabilizacji, uznaniu ukształtowanych sto
sunków politycznych, sfer wpływów, granic 74

• Ideologia narodowego soc
jalizmu według owych ocen była oparta na przemocy, zastępowała ety
kę, sprawiedliwość mitem rasy i krwi. W tym dostrzegano ciągłość roz
woju najbardziej ekstremalnych postaw z czasów. weimarskich, które 
musiały wcześniej lub później doprowadzić do konfliktu z siłami demo
kratycznymi w Europie. 

Dla wielu ugrupowań polskich doniesienia o dyktatorskiej formie 
rządów w Trzeciej Rzeszy i jej wpływach nie były zaskoczeniem. I w tym 
także widziano potwierdzenie wcześniejszej charakterystyki społeczeń
stwa niemieckiego. Polscy ludowcy skute_czności wpływów dyktator
skicn rządów w Niemczech szukali przede wszystkim w terrorze i spraw
ności organizacyjnej. Z niepokojem zastanawiali się nad sk�tkami rzą
dów dyktatorskich dla przyszłości tak wielkiego i znaczącego w Europie 
narodu, jakim byli Niemcy. ,,Dyktatura każda to hodowla na wielką 
skalę baranów - pisał publicysta na łamach „Piasta" - w kim jest 
lwi pazur, siła, godność - dla tego miejsce w obozie koncentracyj
nym ... Jeśli nawet uchroni się niejeden od katuszy obozów koncentra
cyjnych, nikt nie dostanie pracy, kto nie zapisze się do organizacji :fa
szystowskiej czy hitlerowskiej, i za namiastkę ·chleba, za margarynę i in
ne ersatze musi nie tylko dać pracę, ale zaiprzedać swoje sumienie, 
przestać być człowiekiem, stać się manekinem, pionkiem" 75

. Hitleryzm 
według w�ześniej lansowanych ocen cech narodowych odpowiadał Niem-

1s H. J. K o r  y bu t W o ro n i e c ki, Przegląd piśmiennictwa (Przegląd Po
wszechny, 1939, nr 1, s. 79). 

74 Por. np. Trzeb� czasem porzucić troski (Piast, 13_ VI 1937, nr 34); S. Ja n i g a, 
Niemcy a Polska (tamże, 12 V 1935, nr 19). 

1s Lwy i barany (tamże, 9 VII 1939, nr 28). 
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com. Wywarł ogromny wpływ na naród niemiecki, rozwijając jednak 
jego cechy pejoratywne. Formułując swoją ocenę w tej sprawie polscy 
ludo_wcy podkreślali, iż osiągnął on ujednolicenie postaw politycznych 
i narodowych na bazie rozbudzonych nastrojów nienawiści „do wszyst
kich i wszystkiego, co nie jest germańskie. Przywrócił co prawda potęgę 
wojenną Niemiec podarłszy na świstki zobowiązania swoje, nawet do
browolne, wobec świata. Zniszczył życie polityczne Niemiec, usunął 
wszystkich przeciwników. Przedmiotem kultu swego uczynił czystą ra
sę niemiecką" 76

• 

W takim państwie, w którym istniała zgodność między dążeniami 
większości obywateli a polityką rządów, według ocen polskich tkwiło 
niebezpieczeństwo dla wszelkich ustabilizowanych norm życia między
narodowego, bez względu na deklaracje polityczne wygłaszane przez 
przywódców Trzeciej Rzeszy. Narodowy socjalizm bowiem miał przy
nieść nowe podniety do działań ekspansjm;istycznych Niemców, wyra
stające z zadawnionych w społeczeństwie niemieckim rasistowskich mi
tów o roli i zadaniach Niemców w świecie. To prowadzić miało wprost 
do nowych konfliktów. Endecy, dostrzegając w hitleryzmie logiczny 
efekt wcześniejszych procesów, widzieli zarazem ·przełom. Pisał o tym 
Kozicki, stwierdzając, że jest to „próba- wynikająca z najgłębszych po
kładów duszy niemieckiej i całej przeszłości narodu niemieckiego, jest 
ruchem głębokim i poważnym, a nie jakimś przejściowym oszołomieniem 
nerwów czy wyobraźni. Kto tak rozumie sytuację wewnętrzną narodu 
niemieckiego, kto wie, że naród ten przeżywa nie tylko kryzys- moralny 
i umysłowy, lecz także społeczny i gospodarczy, ten musi dojść do ,vnio
sku, że przez długi czas muszą Niemcy całą swoją uwagę i wszystkie 
swoje siły skupić na zagadnieniach wewnętrznych. To sprawia, że nie 
są one zdolne do jakiejś awantury na zewnątrz, i to dyktuje im ich 
metody w polityce zagranicznej" 77. 

Endecja uznawała, że w polityce Trz·eciej Rzeszy oraz w postawie 
narodu niemieckiego tkwi groźna zapowiedź konfliktu z Polską, lecz nie 
grozi ona w najbliższej przyszłości. Dopiero od 1937 r. wobec aktywności 
zagranicznej i coraz większej dynamiki wewnętrznej zaczęto przestrze
gać, że moment ten zbliża się, że Niemcy są podobne do podgrzanego 
kotła, który może w każd€j chwili wybuchnąć w kierunku wschodnim, 
mimo oficjalnych zapewnień o przyjaźni 1s. 

W kręgach demokratycznej inteligencji w działaniu hitlerowskich 
Niemców dostrzegano logikę w podejmowaniu . działań gospodarczych 
i społecznych, a równocześnie skrajny irracjonalizm, zbójecki roman
tyzm w polityce, prymitywizm w rozważaniach psychologicznych, a prze-

76 Trzeba czasem porzucić troski (tamże, 13 VI 1937, nr 24). 
11 s. Ko z icki, Polityka Niemiec (Myśl Narodowa, 16 XII 1934, nr 53, s. 781).
1s B., Od korony do swastyki (tamże, 28 XI 1937! nr 49, s. 757). 
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de wszystkim chorobliwą dążność do kompensacji za okres klęsk po
wojennych. Przy ek,spansywności hitlerowskich Niemiec niebezpieczeń
stwo dla pokoju wynikłe z ,postawy Niemców zagrożonych ideami hitle
rowskimi było szczególnie duże, bez względu na oficjalne zapewnienia 
władz partyjnych i państwowych Trzeciej Rzeszy. I jak podkreślała pu
blicystka PPS, demagogia hitlerowska wywołała pewną lawinę, dopro
wadziła do powstania psychozy, której nie są w stanie przeszkodzić rzą
dy narodowosocjalistyczne, a która prowadzi do nieuchronnego konflik
tu zbrojnego 79. Stanowisko PPS w tej sprawie nie było odosobnione. 

W polskim mieszczańskim nurcie politycznym w miarę jak narastały 
konflikty międzypaństwowe polsko-niemieckie obserwujemy wzmożenie 
wysiłków, mających przekonać opinię publiczną o postępującym utoż
samianiu się narodowego socjalizmu z narodem niemieckim. Poglądy 
takie przenikały nawet do lewicujących kręgów demokratycznych, w któ
rych przez wiele lat można było notować wystąpienia przeciwko nacjo
nalistycznej ocenie sytuacji wewnętrznej w hitlerowskich Niemczech, 
przeciwko niedostrzeganiu sił antyhitlerowskich so . 

Polityczne zbliżenie międzypaństwowe polsko-niemieckie skłaniało 
polskie koła rządzące do nasilenia propagandy przeciwdziałającej fun
kcjonowaniu wczesrneJ ukszta!towanych pejoratywnych wyobrażeń 
o Niemcach. W podejmowanych na rzecz takfoj reorientacji działaniach
możliwości nie było wiele. Niechętnie odwoływano się do argumentów
historycznych, starając się ukazać rewolucyjny charakter przeobrażeń
w Niemczech hitlerowskich. Wskazując na poważne poparcie narodu
niemieckiego dla narodowego socjalizmu, nie dostrzegając walki z prze
ciwnikami hitleryzmu toczącej się w Trzeciej Rzeszy, podkreślano,' iż
,,o ile zatem ustrój liberalny kultem własnego »ja« i w walkach wszyst
kich przeciw wszystkim wiódł naród do atomizacji, do rozkładu i roz
padu, narodowy socjalizm za myśl przewodnią bierze sobie dobro ogółu,
dobro narodu niemieckiego. Uznano_ za omyłkę mniemanie, że dobro
robotników leży w międzynarodowym brataniu. Ta omyłka liberalno
-marksistowska polega na tym, że nie doceniono znaczenia krwi i ra
sy" s1_ Wpływy partii hitlerowskiej, przy znanych wcześniej cechach
narodowych Niemców, ich zdyscyplinowaniu, wśród zwolenników re
orientacji politycznej miały być argumentem -przemawiającym za możli
wością dokonania takich zmian. W kręgach sanacyjnych troskliwie szu-

79 A. P r ó c h n ik, W obliczu wojny (Lewy Tor, 1935, nr 12), cyt. za: A.
p r ó c h n i k, Wybór publicystyki; Warszawa 1971, s. 110. 

80 Ze szczególnym niepokojem w Polsce przyjmowano dowody przejmowania 
w Niemczech hitlerowskich coraz to nowych funkcji, decydujących o działaniu 
państwa, przez Niemców młodych, wychowanych w duchu f anatycznego oddania 
dla· partii hitlerowskiej. 

81 E. S c hu m a c he r, Przed bramą brandenbur-skq (lNasza Przyszłość, IV---'Vl,
193,6, nr XLVIIiI, s. 135). · 
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kano dowodów uzasadniających zdanie o dokonujących się w Trzeciej 
Rzeszy przeobrażeniach również w postawie narodu niemieckiego i w je
go poglądach wobec Polski i Polaków. Odwoływano się tutaj do znanego 
realizmu Niemców. Wysuwano twierdzenia, że chociaż należy zachowy
wać czujność wobec. Niemców, obserwować uważnie wydarzenia, jakie 
się tam rozgrywają, to winno się brać pod uwagę, iż. Niemcy dostrzegli 
wreszcie, że Polska jest zaporą nie do przejścia w ich parciu na wschód 
i że dlatego zaczęli szukać i1nnych możliwości do zrealizowania swoich 
pragnień, ale nie pr,zeciw Polsce, lecz wspólnie z Polską 82. Starano się 
wykazywać, że wyobrażenia o Niemczech jako o narodzie stale zagra
żającym Polakom zostały ukształtowane na bazie strachu, który unie
możliwiał realistyczne dostrzeganie możliwości współdziałania Niemiec 
i Polski na arenie międzynarodowej, przede wszystkim we wspólnym 
froncie antykomunistycznym. W kołach konserwatystów, gdzie takie po
glądy rozwijano, podkreślano, iż współdziałanie, nawet przy ł)_ęgemonii 
Niemiec, nie oznaczałoby wplecenia Polski w rydwan niemieckiej poli
tyki zagranicznej 83. 

Wskazując na zdyscyplinowanie narodu niemieckiego, które w wa
runkach Trzeciej Rzeszy miało się jeszcze pogłębić, propaganda sana
cyjna podkreślała, iż prowadzi to do zmniejszania rangi czynników emo
cjonalnych, a wzrostu znaczenia wniosków wyciąganych na racjonal
nych podstawach. Te zaś miały prowadzić, być mcne, tylko do przejścio
wego, ale jednak wyraźnego osłabienia postaw antypolskich w społe
czeństwie niemieckim 84. Zmiany postawy społeczeństwa niemieckiego 
według takich ocen były rezultatem nie jakichś sentymentów, tradycji, 
doświadczeń historycznych, lecz konsekwencją trzeźwej oceny sytuacji 
bieżącej. Podstawą dokonującej się reorientacji społeczeństwa niemiec
kiego, dostrzeżenia potrzeby współdziałania Polski i Niemiec, miało być 
przekonanie oparte na „funduszu zrozumienia, że niepodległa Polska jęst 
rzeczą dla Niemiec niebywale korzystną i że im bardziej potęga Polski 
dorównuje po{ędze Rosji, tym sytuacja Niemiec jest silniejsza" 85. W krę
gach sanacyjnych odrzucano tak często powtarzane twierdzenie o ukształ
towaniu psychtki, charakteru narodowego Niemców długotrwałą hi
storią i traktowanie jako niezmiennej ich wrogości wobec Polski. Starano 
się wykazywać, że decydujące dla ukształtowania postawy Niemców 
w państwie rządzonym przez narodowych socjalistów, postawie, która 
może ulegać zmianie, decydujące znaczenie ma racja stanu. Ta zaś, choć 
może tylko chwilowo, była podporządkowana łagodzeniu konfliktów 

82 Rozprawa z „Czasem" i inną prasą, (tamże, IV-VI 1936, nr XLVIII, s. 35). 

83 J. B obr z y ń ski, Kompleks strachu czy nastawienie ofensywne (tamże,
VIII-IX 1936, nr XLIX, s. 82-83).

84 Por. w tej sprawie bardz0 it1teresujący arcyku.l A. B oc h eń s ki ego, Pol
ska a niemie.cka racja stanu (Bunt Młodych, VI 1934, nr 11). · 

ss Tamże. 
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polsko-niemieckich, i wreszcie wysuwano twierdzenie, że większość na
rodu niemieckiego stanowisko to już w pełni zaakceptowała ss. 

Polskie koła rządzące miały jednak trudne zadanie. Polityka za
graniczna Trzeciej Rzeszy, a jeszcze więcej informacje napływające mimo 
istniejących trudności o polityce wewnętrznej, o rzeczywistej propagan
dzie wokół spraw polskich, utrudniały polskim kołom rządzącym do
konywanie przeobrażeń w ukształtowanych wyobrażeniach o Niemcach. 
Koncepcje polityczne obliczone na przeobrażenie obrazu Niemców nie 
wywarły w latach trzydziestych większego wpływu na tradycyjny ste
reotyp Niemca. W ostatnich latach przed wojną stawał się on coraz to 
wyraźniejszy, jednostronny, przy utożsamianiu dwu pojęć: hitlerowca 
i Niemca. Próby budowania innego obrazu Niemca, podejmowane przez 
polskie czynniki rządowe, nosiły wyraźne piętno doraźnych potrzeb po
litycznych, wywoływały krytykę ze strony wszystkich ugrupowań anty
sanacyjnych. Krytyka ta była tym bardziej skuteczna, iż mogła się od
woływać tak do doświadczeń historycznych, jak i współczesności. Mo
żliwości oddziaływania koncepcji sanacyjnych były tym słabsze, że dzia
łania owe nie zawsze były dostatecznie konsekwentne, a ich przyjęcie 
wymagałoby przecież dokonania przewartościowań w poglądach ukształ
towanych długotrwałą tradycją. Spekulacje politycznie nie były dla do
konania tego przewartościowania wystarczające. Wobec wydarzeń poli
tycznych w stosunkach między Polską a Trzecią Rzeszą nurt ten był 
coraz słabszy. Sytuacja sprzyjała odżywaniu wszystkich negatywnych 
wyobrażeń ·o Niemcach, także i na podłożu nacjonalistycznych rozważań, 
a nierzadko i treści rasistowskich. Taki obraz Niemca stawał się poważ
nym czynnikiem mobilizującym społeczeństwo polskie, ułat<wiającym 
kształtowanie jednolitej postawy wobec nadchodzącego konfliktu. Nawet 
i wówczas nie brakło starań podejmowanych przede wszystkim w obozie 
lewicy i kołach demokratycznych o wykazanie odrębności hitleryzmu 
i narodu niemieckiego s1. Ale liczba takich głosów była niewielka i nie 
�iały one większego wpływu na panujące poglądy o Niemczech. Wy
obrażeniami tymi rządziły emocje, tym silniejsze, im stosunki między 
obu państwami stawały się coraz to bardziej wrogie. Okres wojny po 
obu stronach granicy dostarczył wielu argumentów do. zmiany wcześniej 
ukształtowanych stereotypów. Zarazem· potwierdził jednak słuszność 
twierdzeń W. Lippmanna, który pisząc o stereotypie zwracał uwagę, iż 
„cechą szczególną jest to, że wypr�edza on użycie rozumu; j,est formą 
percepcji, narzuca określony charakter danym zmysłom, zanim dotrą one 
do intelektu" ss, co jednak nie zmniejszało jego funkcji w stosunkach 
między obu narodami. 

sG Por. A. B o c h .e 11 s ki, Między Niemcami a Rosją, Warszawa 1937, s. 19 i n.
87 Por. np. R. L a n d, Gdzie są prawdziwe Niemcy (Epoka, 25 V 1939, nr 15).
88 Cyt. za: Mi _to sek, op. cit., s. 15.
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D,'\S BILD DES POLEN IN DEUTSCHLAND UND DES DEUTSCHEN IN POLEN 

IN DER ZWISCHENKRIEGSZEIT UND DESSEN BEDEUTUNG FVR DIE 

GESTALTUNG DER ZWISCHENSTAATLICHEN BEZIEHUNGEN 

Das Bild des Polen in Deutschland und des Deutschen in P..olen gestaltete 
sich in der Zwisc,henkriegszeit unter dem deutlichen Druck der Tradition und der 
Atmosphare eines standigen Konflikts zwischen den beiden Nachbarn. Die regie
renden Krafte in beiden Landern massen dem Einfluss dieses Bildes auf die 
Haltung breiter Gesellschaftsschichten grosse Bedeutung bei. In beiden Staaten 
wurden damals verschiedene Massnahmen getroffen, urn die stereotypen Vor
stellungen von beiden Nationen zu popularisieren. In diesen Vorstellungen waren 
traditionsbedingte _Behauptungen mit zeitgenossischen Erfahrungen verflochten, 
und die aus der Wirklichkeit resultierenden Schlussfolgerungen nic,ht selten ab
sichtlich deformiert. Die Festigung stereotyper Vorstellungen, mit dem Uberge
wicht . n.egativer Eigenschaften, begtinstigte die politische Propaganda. Das Bild 
vom Nachbarn war auf irrationalen Voraussetzungen aufgebaut, und das oft auf
tretende historische Argument diente fast immer der Begrtindung negativer Ur
teile. Versuche, positive Elemente einzufiihren, hatten die Verringerung der 
l"unktion historischer Argumentation zur Folge. 

Die wesentlichen Elemente dieses in der Zwischenkriegszeit funktionierenden 
·heterogenen Bildes sttitzten sich auf die Erfahrungen aus der Vorkriegszeit. Die
Zwischenkriegszeit brachte geringftigige Korrekturen und Verandernng mit sich.
Selbst die Zeit der Naziherrschaft tibte keinen grossen Einfluss auf das gemeine
Bewusstsein aus, obwohl in beiden Staaten Versuche unternommen worden sind,
diese Vorstellungen umzubauen. Grosseres Interesse fur die Moglichkeit, jene
Stereotypen in der Politik zu nutzen, zeigten Gruppierungen, deren Programm
auf nationalistischen Losungen aufgebaut war. Gruppierungen, die mit der Arbei
terbewegung verbunden waren, wehrten sich gegen die Einltisse ethnischer Ste
reotypen auf die politische Praxis. In der Zwischenkriegszeit war man in beiden
Staaten bemUht, die Vorstellungen vom anderen Volk zu strukturieren, ein gesch
lossenes, den politischen Massstaben untergeordnetes System von Anschauungen

· zu schaffen, bei gleichzeitiger Einschrankung der Funktion sittlicher Werturteile.




