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TOMASZ SZAROT A (WARSZAW A) 

STEREOTYP POLSKI I POLAKÓW W OCZACH NIEMCÓW 

PODCZAS II WOJNY ŚWIATOWEJ 

Rozważania nasze rozpoczniemy od analizy kierowanego (sterowane
go) stereotypu Polski i Polaków, jaki przekazywany był społeczeństwu 
niemieckiemu począwszy od wiosny 1939 r. Przedmiotem n.§lszego zainte
resowania są zarówno cele podjętej przez Trzecią Rzeszę akcji wycho
w.awczo-propagandowej 1, jak też wykorzystywane w toku tej kampanii 
wątki tematyczne oraz używane w niej środki i metody działania. W su
mie przedmiotem badania jest tu ol:ldziaływanie państwa na niemiecką 
opinię publiczną w celu internalizacji postaw zgodnych z założeniami 
i zamierzeniami hitlerowskiego reżimu. 

Antypolska kampania propagandowa, rozpętana przez hitlerowskie 
środki masowego przekazu po udzieleniu Polsce gwarancji brytyjskich, 
miała przede wszystkim uzasadniać przed własnym społeczeństwem oraz 
w oczach międzynarodowej opinii publicznej konieczność przyszłej ag
resji. Jednym ze środków propagandowych, mających zapewnić reali
zację tego celu, było wykorzystywanie odpowiednio spreparowanego ste
reotypu wroga. Stereotyp ten jako stymulator uczuć gniewu i nienawiści 
miał być głównym czynnikiem kształtującym nastroje, te zaś w mo
mencie wybuchu wojny zapewnić miały poparcie dla hitlerowskiego 
reżimu, a zatem także realizację jego dalszych politycznych koncepcji. 

Okres od wiosny 1939 r. do 1 IX 1939 r. traktować więc można jako 
etap psychologicznej wojny nerwów, stanowiący przygotowanie do zbroj
nego konfliktu 2. W tym n:iiejscu. przypomnieć trzeba o dwóch faktach 

1 Interesującym przedsięwzięciem badawczym byłaby analiza obowiązujących

w Trzeciej Rzeszy podręczników szkolnych. W chwili obecnej nie wystarcza już 

zbyt szeroko zakrojona praca H. K 5 n i g a, Imperialistische und mi!itaristische 
Erziehung in den Horsiilen und Schulstuben Deutschlands 1870__:1960, Berlin 1962.

2 Zestawienie niemieckich i polskich wypowiedzi z tego okresu Quincy Wright 

nazwał „międzynarodowym pojedynkiem", A Study of .War, t. Ii!, Chicago 194:2,

s. 1404-1413; mówiąc o konflikcie zbrojnym pamiętać trzeba, że Trzecia Rzesza

bynajmniej nie przygotowywała się do wojny europejskiej. W sierpniu 1939 r. 

Goebbels mówił Fritzschemu: ,,Das ganze Gerede vom Kriege ist ja Unsinn. Ge

wiss, es wird zu einem Feldzug gegen Polen kommen, alber so etwas kann man 
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o istotnym znaczeniu. Pierwszy dotyczy zmiany oficjalnej linii polityki
niemieckiej wobec Polski, obowiązującej od 26 I 1934 r. Nagły zwrot
w stosunkach polsko-niemieckich należało wytłumaczyć niemieckiej opi
nii publicznej, obarczając winą stronę polską, to zaś pociągało za sobą ko
nieczność zmiany stereotypu Polski i Polaków przekazywanego przez
hitlerowskie mass media od chwili podpisania układu o nieagresji 3. 

Fakt drugi związany jest z niepopularnością wojny w społeczeństwie
niemieckim, wchodzącym w końcu lat trzydziestych w okres gospodar
czej koniunktury 4• W tej sytuacji zadanie hitlerowskiej propagandy
polegało na wmówieniu własnemu społeczeństwu pokojowych jakoby
intencji fuhrera i defensywnego charakteru działań niemieckich. Rezul
tatem miało być wywołanie u Niemców przeświadczenia, że wszelkie
energiczne kroki zostają wymuszone na ich rządzie, który ze swej stro
ny za wszelką cenę pragnie utrzymać pokój i nie dopuścić do :przelewu
krwi.

Przy analizie · kier.owanego (sterowanego) stereotypu Polski i Pola
ków mającego kształtować niemiecką opinię publiczną w okresie przy
gotowań do wojny oraz w trakcie jej trwania można, mym zdaniem, 
dostrzec posługiwanie się pr�ez goebbelsowską propagandę trzema ste
reotypami: stereotypem państwa polskiego, polskiego narodu oraz rasy 
słowiańskiej 5• Szczególną uwagę należy zwrócić na zjawisko manipu
lowania owymi stereotypami, polegające na wykorzystywaniu odpo
wiednich tematów czy motywów dla doraźnych potrzeb propagando
wych. 

Począwszy od wiosny 1939 r. hitlerowskie środki masowego przekazu 
powielają obraz Polski jako państwa będącego za.grożeniem dla pokoju 

kaum einen Krieg nennen und einen Krieg gegen den Westen gibt es sicher nicht. 
England wird die Nerven verlieren und ein neues Mtinchen wird die Folge sein", 
C. R i e  s s, Joseph Goebbels. Eine Biographie, Baden-Baden 1950, s. 233. 1 IX

l 939 r. zakazano prasie posługiwania się słowem „wojna", por. K. K o s  z y k,

Geschichte der deutschen Presse. Deutsche Presse 1914-1945, Berlin 1972, s. 415.

3 Mam tu na myśli nie tylko ton prasy niemieckiej, ale także publikacje książ
kowe, por. np. pracę zbiorową PoLen von PoLen gesehen (ze wstępem ambasadora 

J. Lipskiego i propolskim artykułem H. Schachta), która ukazała się w początku
1939 r.

4 Wnikliwą analizę sytuacji w Trzeciej Rzeszy znaleźć można w pracy 
F. R y s  z ki, U źródeł sukcesu i klęski. Szkice z dziejów hitleryzmu, Warszawa

1972 (rozdział „Stabilizacja", s. 57-104).
5 H. A. Jacobsen w świetnym, syntetycznym zarysie dziejów stereotypu Po

laka w Niemczech fragment poświęcony okresowi 1919-1945 zatytułował „Vom 
Nationalfeind zum »Rassenfeind«". W tekście tym szereg spostrzeżeń i wniosków 
jest zupełni:e zbieżnych z prezentowanymi w niniejszym artykule, Vom PoLenbiLd 

in Deutschland. Zur Einfiihrung (Wie Polen und Deutsche einander sehen. Bei
trage aus beiden Landem, wyd. H.-A. Jacobsen i M. Tomala, Dtisseldorf 1973, 

s. 175-203, wzmiankowany fragment s. 184-194).
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w Europie. Podkreśla się przy tym fakt odejścia przez następców . Pił
sudskiego od nakreślonej przez niego linii politycznej 6

• Bardzo wyraźnie 
. nawiązuje się do szeregu ,mi.tów z okresu republiki weimarskiej, kiedy 

to Polskę ukazywano w postaci marionetki,- całkowicie uzależnionej od 
Francji i Anglii. W 1939 r. akcenty ulegają zmianie, ,,wrogiem nr l" 
Trzec�iej Rzeszy jest Anglia, Polska natomiast odgrywa rolę narzędzia 
brytyjskiego w prowadzonej przez „perfidny Albion" polityce okrążenia 
Niemiec 7. 

Innym eiementem tego stereotypu jest przedstawianie państwa pol
sk_iego jako sztucznego tworu znienawidzonego traktatu wersalskiego. 
Przypomina się określenie „państwo sezonowe". Zwraca się uwagę na 
włączenie do państwa polskiego jakoby rdzennie niemieckich ziem. Ty
tuł wydanej w Berlinie w 1939 r. książki E. Petera brzmi: Raubstaat

Polen. Temat ten poruszany jest bardzo ostrożnie dla uniknięcia zarzu
tów o dążenia odwetowe._ W,3suwa się raczej argument, że państwo pol
skie nie spełniło pokładanych· w nim nadziei i nie wywiązało się z roli 
pomostu pomiędzy Wschodem i Zachodem, jaką zakładało. jego położe
nie geopolityczne s. 

Inny wątek poruszany wówczas przez goebbelsowską propagandę -
to obraz Polski jako kraju zacofanego. Dla wywołania odpowiednich 
skojarzeń przywołuje się stare określenie: ,,polnische Wirtschaft" 9

• Na
wiązywanie do tradycyjnego streotypu jest tu zresztą bardzo charakte
rystyczne. Polskę należy pokazać nie tylko jako aktualnego przeciwni
ka, lecz także w postaci odwiecznego wroga. Jakże znamienne jest w tym 
kontekście przypominanie w prasie antY,polskich głosów pochodzących 
z XIX w., cytowanie wypowiedzi E. M. Arndta czy W. Jordana 10• Ty--

6 Postać Piłsudskiego spełnia przy tym rolę symbolu, wykorzystywanego m. in. 
w karykaturze, por: rysunek zatytułowany Der Geist Pilsudskis w „Kladdera„ 

datsch" z 11 VI 1939, lub inny z podpisem: ,,Polen, habt Ihr mein Testament so 
schnell. vergessen?!" w „Simplicissimusie" z 27 VIII 1939 r. Tezę „o zdradzie idei 
Piłsudskiego" zawiera szereg publikacji, por. F. W. von O e r  t z e  n, Das ist Polen,

wyd. IV, Milnchen 1939; H. La e u e n, Polnisches Zwischenspiel. Einl? Episode der

Ostpolitik, Berlin 1940. 
1 Termin „Einkreisung" był podstawowym motywem ówczesnej linii propa

gandy niemieckiej; trzykrotnie artykuły na temat okrążenia zamieścił na łamach 
,,Volkischer Beobachter" Goebbels (20 V, 27 V, 1 VII). 

s W zakończeniu swej książki Polen. Volk zwischen Ost und West R. Win
gendori' pisał: ,,Das Ziel dieses · Buches war, den Nachweis zu erbringen, Polen 
habe seine politische Aufgabe als Mittler und ais Barriere zwischen Ost und West 
nicht erfilllt, nicht erfi.illen konnen, da es nicht einmal erkannt hat" (Berlin 1939, 
s. 202).

9 Geneza określenia „polnische Wirtschaft" winna stać się przedmiotem grun
townych badań. Jeszcze u_ progu naszego stulecia posługiwano się nim niekiedy 
w sensie ogólnego rozgardiaszu (por.· libretto operetki J. Gilberta (M. Winter
felda) Polnische Wirtschaft, wystawionej w Berlinie w 1910 r.). 

10 Zwrócił na to uwagę H. K. Ro s e  n t h a  1, German and Pole. National

Contiict and Modern Myth, Gainesville 1976, s. 105-'106. 
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tuł książki F. Ludtke Ein Jahrtausend Krieg zwischen Deutsch/and und

Polen, ,wydanej w 1941 r., może stanowić tutaj rodzaj symbolu. 
Szczególnie i:stotnym składnikiem antypohtkiej kampanii propagan

dowej jest przedstawienie Polski jako państwa nie przestrzegającego 
międzynarodowych traktatów i porozumień, łamiącego zasady prawa 
międzynarodowego. Podstawowym argumentem miały tu być rzekome 
prześladowania mniejszości niemieckiej w Polsce, w przededniu zaś woj
ny akty terroru i incydenty graniczne 11• Kulisy ówczesnych hitlerow
skich prowokacji są dziś powszechnie znane, należy sobie jednak zdawać 
sprawę z ich roli propagan1owej. Odpowiedni.o spreparowany stereotyp 
państwa polskiego miał z jednej strony uzasadniać konieczność jego 
zniRnięcia z mapy, z drugiej zaś stanowić alibi dla systemu okupacyjne
go, który wobec Polski nie wydawał się zobowiązany do przestrzegania 
postanowień międzynarodowych typu konwencji haskich. Po 1939 r. te
mat państwowości polskiej staje się jednym�z tabu hitlerowskich mass 
mediów. 

Kolejnym przedmiotem naszego zainteresowania jest kierowany (ste
rowany) stereotyp narodu polskiego. Wspominaliśmy przed chwilą o uka
zywaniu Polski jako państwa nie przestrzegającego norm prawa mię
dzynarodowego. Typowym akcentem w stereotypie Polaka byłci ukazy
wanie go jako człowieka nie przestrzegającego praw ludzkich, wyłamu
jącego się z przyjętych w cywilizowanym świecie norm etycznych. 
I w tym wypadku posłużono się rzekomymi prześladowaniami volks
deutschów w Polsce 12

• Los mniejszości niemieckiej w Polsce miał za
świadczyć o barbarzyństwie Polaków. Dla przeciętnego Niemca słowo 
;,Polak" kojarzyć ·się miało jednoznacznie z gwałtem, mordem i ·rabun
kiem, jako reakcje wywoływać zaś uczucia gniewu i nienawiści. Na 
podkreślenie zasługuje systematyczna eskalacja owych uczuć, zgranie 
natężenia kampanii propagandowej ze zbliżaniem się terminu realizacji 
„Fall Weiss". Odpowiednie dyrektywy dla prasy zawierają wskazówki 
na temat wyboru przekazywanych informacji, momentu ich publikacji 
i miejsca w gazecie, gdzie winny być umieszczone. Od 11 VIII 1939 r. 
wiadomości o prześladowaniach Niemców w Polsce i aktach terroru mia
ły pojawiać się na pierwszych stronach prasy niemieckiej 13. 

11 Odnalezione po wojnie dokumenty w tej sprawie ogłosił E. O s m a  ń c z y  k,

Dowody prowokacji. Nieznane archiwum Himmiera, Warszawa 1951. 
12 Ten sam chwyt propagandowy zastosował Goebbels w okresie kryz:xsu cze

chosłowackiego jesienią 1938 r.; Ro s e  n t h a  1, op. cit., s. 103, pisze, że od 7 IV 

1939 „The news media then began a Czechoslovakia - type campaign of repeti

tive stories of Polish aggresion and brutality"; do kampanii propagandowej włą

czyli się także pisarze niemieccy, por. J. C h o  d e r  a, Literatura niemiecka o Poisce 

w Latach 1918-1939, Katowice 1969, oraz H. O r ł o w s k i, Wrzesień 1939 r. a pi

sarze III Rzeszy (Przegląd Zachodni, 1969, nr 3). 

13 Dyrektywa z 11 VIII 1939 r. brzmi: ,,Począwszy od zaraz zamieszczać na 

pierwszej kolumnie i komentować polskie wykroczenia wobec volksdeutschów, 
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Jednocześnie z kształtowaniem nastrojów społeczeństwa prowadzona 
była intensywnie indoktrynacja niemieckiego wojska. Przygotowywano 

je do zetknięcia się z przeciwnikiem okrutnym. Stereotyp wroga uzasad
niać miał sposób prowadzenia z nim walki, ten zaś aż nazbyt wyraźnie 
wyjaśnił Hitler zwracając się 22 VIII 1939 r. do zgromadzonych w Ober
salzbergu generałów z apelem: ,,Bądźcie bezlitośni, bądźcie brutalni". 
O · posiadanym przez niemieckich żołnierzy wizerunku polskiego prze
ci wniKa pisze J. J. Szczepański, uczestnik kampanii ,wrześniowej: ,,Uni
żona grzeczność ... cechowała ich wszystkich, zwłaszcza w pierwszych 
dniach. Nie rozumieliśmy ich lęku (bo to był niewątpliwie strach), do
póki piechurzy nie opowiedzieli nam, jak brani do niewoli Niemcy bła

gali, aby nie wykłuwać im oczu. Ponoć pouczono ich, iż takie są właś
nie wojenne obyczaje Polaków. Było więc z góry założone (i to pewnie 
nie bez określonego celu), że przeciwnik, jako barbarzyńca, nie będzie 
respektował reguł gry, wobec czego nie należy mieć w stosunku do niego 
nadmiernych skrupułów" 14. 

Dla skompromitowania Polaków w oczach własnej i międzynarodo
�ej opinii publicznej propaganda goebbelsowska posługiwała się kon
sekwentnie całym zestawem kłamstw i oszczerstw, celowo wytwarzając 
przy tym zbitki pojęciowe, urastające do rangi symbolu. Do najbardziej 
znanych należy mit o „krwawej niedzieli" w Bydgoszczy, czyli bestial
skim wymordowaniu jakoby przez Polaków setek niewinnych i bezbron
nych niemieckich mieszkańców tego miasta 3 IX 1939 r. W dyrektywach 
dla prasy z 8 września stwierdzono: ,,Określenie »krwawa niedziela« 
musi wejść jako trwałe pojęcie do słownika i obiec całą kulę ziemską.

Dlatego należy nieustannie powtarzać to określenie" 15
. W listopadzie 

jak również wszelkiego rodzaju incydenty świadczące o nienawiści Polaków wo
bec ·wszystkiego, co niemieckie", E. Gu z·, Jak Goebbels przygotował wrzesień,
Warszawa 1969, s. 82 (jest to nadzwyczaj cenne wydawnictwo dla prasy niemiec
ldej z okresu od 6 I do 22 IX 1939 r.). 

14 J. J. S z c z e p a ń s k i, Wrześniowe vis-a-vis (Odra, 1976, nr 2, s. 37); in
teresujące informacje na ten temat zawiera artykuł opublikowany w „Warszaw
skim Dzienniku Narodowym" 1 V 1939 r. (,,Wykłady w wojsku niemieckim zohy
dzają Polskę i Polaków"), w którym zamieszczono relację dezertera. Mówił on 
m. in.: ,,w pogadankach oficerowie niemieccy opowiadają żołnierzom okropności
o Polsce i Polakach, starając się o wyrobienie w_ nich zawziętości i nienawiści
przeciwko wszystkiemu, co polskie".

1s G u z, op. cit., s. 121; 8 IX 1939 r. na pierwszej stronie „Volkischer Beo
bachter" zamieszczono art. pt. Grauenhafte Menschęnschlći.chtereien der von pol
nischen Militiir bewaffneten Franktireure. Bromberg - eine Stadt··des Giausens;

o skutkach szerzenia mitu pisŻe S. Kowalczyk: ,,Nieco starsza, odważniejsza_ mło
dzież pluła na nas i wyzywała od »bromberger Morder«, co było aluzją_ do tak
zwanej przez Niemców »krwawej niedzieli bydgosl_dej«. Nie przypuszczałem, że aż
takie mogą być 'YPływy :p�opagandy hitlerowskiej w społeczeństwie niemieckim", 
Moja gehenna (Z literą „P". Polacy na· robotach przymusowych w hitlerowski�j 
Rzeszy 1939-1945. Wspomnienia, wybór i opracowanie R. Dyliński, M. Flejsiero
wicz, S. Kubiak, Poznań 1976, s. 294) .. 

5 - Sobótka 
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1939 r. pojawia się nowy :r;nit, mówiący o zamordowaniu przez Polaków 

w okresie poprzedzającym wybuch wojny oraz podczas jej trwania 5800 
mieszkających. w Polsce volksdeutschów. W lutym 1940 r. liczbę tę, da
leko odbiegającą zresztą od rzeczywistego bilansu strat niemieckich, 
dla celów propagandowych postanowiono udziesięciokrotnić 16 . 

. Stereotyp Polaka-mordercy oddziaływać miał przy tym zarówno na 
społeczeństwo niemieckie, jak również na .międzynarodową opinię pu

bliczną. Mało znany jest fakt zrzucenia ulotki w języku francuskim 

(L'hecatombe des· Allemands minoritares en Pologne. Jusq.ue a present 
plus de 58 OOO victimes de la terreur polonaise) przez samoloty niemiec
kie nad terytorium rumuńskim. W tekście porównywano wydarzenia byd

goskie do nocy św. Bartłomieja 11. Ze skutkami owej propagandy zetknął 

się przybyły do Berlina w styczniu 1940 r. Janusz Radziwiłł. Relacjonu
jąc przebieg tej misji politycznej na podstawie opowiadań samego Ra

dziwiłła S. Wachowiak pisze: ,,Fatalnie wręcz wypadła rozmowa z nun

cjuszem Orsenigo, późniejszym kardynałem, który wierzył w słynne, od 
A do Z oszukańcze, publikacje niemieckie o rzekomych mordach maso
wych w Bydgoszczy, dokonanych przez Polaków na Niemcach" 1s. 

Przedstawienie Polaków jako narodu przestępców odegrało ważną 

rolę argumentu mającego uzasadniać sposób ich traktowania w prawo
dawstwie Rzeszy. Oto nadzwyczaj charakterystyczna interpretacja. wpro
wadzonego w 1941 r. specjalnego prawa karnego, odnoszącego się do 
Polaków, dokonana wówczas przez osławionego R. Freislera: ,,Straszliwa, 
jedyna w swoim rodzaju i nie do zmycia jest wina, którą naród polski 
siebie obciążył ... Wykazał przez to ponad wszelką wątpliwość, że nie jest 
godny Europy ... Ta natura polska, która ujawniła się w masowych zbrod-
niach całego narodu polskiego, niebezpieczna dla społeczeństwa, nie spo
łeczna, ale antyspołeczna, jest punktem wyjściowym niemieckiego prawa 
karnego" 19. 

Jeśli stereotyp Polaka-mordercy miał się stać stymulatorem uczuć 
gniewu i nienawiści, to dla wywołania uczucia pogardy wykorzystywa

ny był mit narodu pozbawionego zdolności kulturotwórczych. Podsta-

16 K. M. P o s p i e s z  a 1 s ki, Sprawa 58 OOO „Volksdeutschów". Sprostowanie 

hitlerowskich oszczerstw w sprawie strat niemieckiej mniejszości w Polsce w ostat

nich miesiącach przed wybuchem wojny i w toku kampanii wrześniowej, Poznań 

1959 (Pocumenta Occupationis, t. VII); por. Cz. Ma d aj c z y  k, Polityka III Rze

szy w okupowanej Polsce, t. I, Warszawa 1970, s. 35-40. 
11 Nie wykorzystany przez historyków tekst ulotki w tzw. ,,Albumie Rumuń

skim
.
", Archiwum Państwowe m. Warszawy i woj. warszawskiego, sygn. A. I 1-24, 

.k. 53. • 
1a S. W a c h  o w i a k, Wsp?mnienia (Zeszyty Historyczne, Paryż 1975, z. 31, 

s. 146-147). Wśród owych oficjalnych publikacji niemieckich wymienić należy

przede wszystkim dwa wydania książki H. S c  h a  e d e w  a 1 d t a, Die polnische

Greueltaten an den Volksdeutschen in Polen .

. n Cyt. za Ma d a  j c z y k i  e m, op. cit., t. _II, s. 249-250. 
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wowym argumentem na poparcie tej propagandowej tezy miała być 
decydująca rzekomo rola, jaką w tworzeniu dorobku polskiej nauki 
i kultury odegrały osoby pochodzenia cudzoziemskiego, głównie oczy
wiście Niemcy. I w tym wypadku Trzecia Rzesza sięgnęła do „osiąg
nięć" republiki weimarskiej. Nadzwyczaj przydatne okazało się m. in. 
opracowanie Kurta Lucka pt. Deutsche Aufbaukrafte in der Entwicklung

Polens 20. Kontynuator dzieła Lucka - H. J. Beyer, poszedł krok dalej. 
W książce wydanej w 1941 r. zami�ścił on „Liste fuhrender Politiker 
und Militars nichtpolriischen Ursprungs" liczącą 711 nazwisk, do której 
jeszcze dołączył osobną listę „filhrender Geistlicher _ mit nichtpolnischen 
Bluteinschlag", zawierającą 60 nazwisk 21. W sierpniu 1939 r. podobne
go rodzaju zestawienia ukazywały się na łamach prasy hitlerowskiej 22. 

Cel był tu aż nazbyt wyraźny: chodziło o odmówienie Polakom jakich
kolwiek talentów i umiejętności, rozpowszechnianie· stereotypu narodu, 
którego zniknięcie właściwie nie przyniosłoby uszczerbku kulturze eu
ropejskiej. Rzecz przy tym znamienna, że dla uwiarogodnienia owego 
stereotypu posługiwano się argumentem zaniku w Polsce warstwy szla
checkiej 23. 

Analizę kierowanego (sterowanego) stereotypu narodu polskiego 
uprościlibyśmy bardzo, nie uwzględniając problemu manipulowania 
owym stereotypem dla doraźnych celów propagandowych. Sprawa pierw
sza dotyczy sposobu ukazywania mieszkańców Rzeczypospolitej Pol
skiej jako zlepka narodowościowo-etnicznego. W okresie poprzedzają
cym wybuch wojny zbytnie podkreślanie tego momentu kłóciło się z pre
zentowaniem polskich szowinistów, zjednoczonych we wspólnym fron
cie wolą walki z niemczyzną. W dyrektywie dla prasy z 19 sierpnia 
podawano, że „niepożądane jest mów1c · o »polskim państwie mozaiko
wym;/ Określenie to rezerwuje się na późniejsze okazje" 24_ Jak wia,,. 

20 Książka ukazała się na początku 1934 r. H. Rauschning pisał we wstępie 
do niej, że służyć ona będzie dziełu pojednania polsko-niemieckiego. 

21 H. J. B e  y e r, Das Schicksai der Poien. Rasse-voikscharakter-Stammes

art, Leipzig-Berlin 1942. 
22 Por. ,,Volkischer Beobachter", nr 221 z 9 VIII 1939 r.; w 1942 r. Wydział 

Główny Propagandy w Rządzie GG wydal specjalne polecenie częstszego podkre
ślania niemieckiego pochodzenia 20 osób działających kiedyś na terenie Polski 
i płd. Europy. Pierwszy na liście jest Wit Stwosz, drugi Mikołaj Kopernik (Mittei
lungsblatt der Hauptabteilung Propaganda, 1942, nr 11). 

23 Anonimowy- autor broszury Poien oder PoHacken?, Berlin 1939, s. 4, pisał: 
,.Der stolze polnische Adel ist verkommen ... Der polnische Adel ist rassisch und 
moralisch am Ęnde. Aus degeneriertem Adel und einem in starkem Masse jiidisch 
durchsetzten Biirgertum ist nun die Fiihrerschaft Neupolens entstanden"; cyt. 
wyżej H. J. Beyer powtarza sąd Brockdorfa-Pallwitza, który polską szlachtę okreś
lił w 1937 r. jako „eine Form der Entartung der europiiischen Aristokratie" (op. cit.,

s. 63). 

24 G u z, op. cit., s. 89. 

i-
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domo, podczas wojny i okupacji władze hitlerowskie stosując za�adę 
„divide et impera" opierały się m. in. na koncepcji rozbicia spójności 
narodowej poprzez eksponowanie odrębności etnograficznych. Wystar-

- czy odwołać się tu do przykładu kreowania „Gorallenvolku". Dla wspom
nianego wyżej Beyera długie wyliczenie polskich grup regionalnych (pi
sze on m. in. o Góralach, Kaszubach, Mazurach, Kurpiach i Kujawia
nach) jest podstawową przesłanką do wniosku o nieistnieniu w ogóle
narodu polskiego 2s.

Przypatrzmy się przejawom manipulowania stereotypami. Oto frag
menty dyrektyw dla prasy z 8 IX 1939 r. odnoszące się do formowania
obrazu żołnierza polskiego -· przeciwnika na polu walki: ,,Dużą wagę
przykłada się do należytego ukazywania dzielnej postawy Polaków ...
Niejednokrotnie zwracano uwagę, aby nie pomniejszać osiągnięć na
szych wojsk przesadnym ukazywaniem przeciwnika jako tchórzliwego
i godnego pogardy ... Traktując po rycersku polskich żołnierzy; możemy
im ułatwić poważnie kapitulację". 11 IX: ,,Zdjęcia polskiego dowódcy
Westerplatte, któremu w uznaniu dzielności pozwolono zatrzymać sza
blę, nie wolno więcej publikować. Uwaga ogólna: słowa »dzielny« nie
należy więcej używać w odniesieniu do Polaków. Zamiast tego należy
mówić o »twardej lub zaciętej obronie« ... Słowo »dzielny« odnosić się
ma jedy,nie do żołnierzy niemieckich". 18 IX: ,,Nie heroizować oporu
polskich walk pod Kutnem. Zwłaszcza darować sobie jakiekolwiek he
roizowanie Polaków, ponieważ walka Pola1ków była całkowicie bezsen
sowna" 2s. Owo ostatnie określenie jest już tylko · przygotowaniem do
pojawienia się nowego elementu w stereotypie Polaków, a mianowicie
ich szaleństwa. Rodzi się mit o szarżach polskiej kawalerii na niemiec
kie czołgi 21. Jako szaleniec przedstawiony jest bohaterski prezydent

. Warszawy Stefan Starzyński 2s. Szaleńcami mieli też być przedstawi-

25 B e y e  r, op. cit., s. 157; nie posunęli się tak daleko E. Wetzel i G. Hecht, 
stwierdzali jednak w znanym memoriale z 25 XI 1939 r.: ,,Das polnische Volk 
ist - einschliesslich der jiidisch-polnischen Mischlinge - auf etwa 17 Millionen 
zu schatzen, wobei die iibrigen slawischen Minderheiten wie Kaschuben, Masuren, 
Wasserpolen, Goralen usw. nicht mitgerechnet sind", K. M. P o s p i e s z  a 1 s k i, 
Hitlerowskie „prawo" okupacyjne w Polsce. Wybór dokumentów, cz. I: Ziemie 
,,wcielone", Poznań 1952, s. 5 (Documenta Occupationis, t. V). 

2s G u  z, op. cit., s. 121, 122, 124, 128. 
21 Przykładem fanatyzmu Polaków miał być fałszywie przez propagandę hitle

rowską przedstawiony epizod z walk 18 Pułku Ulanów pod Krojantami, por. 
Z. Z a ł u s k i, Siedem polskich grzechów głównych, wyd. V, Warszawa 1973, s. 64--
73; por. taIDże art. Szarża kawalerii na czołgi. Skutlci niedoceniania broni palnej.
Dramatyczny epizod z kampanii wrześniowej (Nowy Kurier Warszawski. nr 70 
z 23 III 1940) - wspomnienia żołnierza niemieckiego o walce z brygadą kawalerii
Zahorskiego pod Brańskiem.

2a Por. art. Ein Wahnsinniger verteidigte Warschau. Stadtprii.sident Starz11ński 
war der Verantwortliche (Warschauer Zeitung, nr 221 z 18 IX 1940 r.). 

,. 
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ciele przedwrześniowego polskiego reżimu, kierujący polityką zagra
niczną 29

• 

Przechodzimy tu do następnego elementu stereotypu będącego przed-· 
miotem manipulacji hitlerowskiej propagandy, a mianowicie obrazu Po
laków jako narodu oszukanego przez własny rząd i sprzymierzeńców. 
Przypomnijmy, że pierwszy niemiecki plakat propagandowy rozlepia
ny w okupowanej Polsce głosił: ,,Anglio! Twoje dzieło". Od końca listo
pada 1939 r. w· ,,Warschauer Zeitung" publikowano cykl artykułów pt. 
So ging der Polenstaat am Verrat der Briten zugrunde 30. Ten sam wą
tek pojawia się w broszurach propagandowych „Wydawnictwa Nowo
czesnego" w 1940 r.; wyciszony niemal zupełnie pod koniec 1940 r., po
wraca w nieco zmienionej postaci w latach 1943-1944. Tym razem Pol
ska i Polacy ukazywani są jako ofiara przetargów w obozie alianckim. 
W tym duchu prowadzona jest też akcja propagandowa, związana z Ka
tyniem czy śmiercią generała Sikorskiego. W niemieckiej prasie saty
rycznej publikuje się rysunki mówiące o zdradzie Polski ·przez perfidny 
Albion, niewywiązaniu się Anglików z udzielonych Polakom gwarancji, 
podeptaniu przez Aliantów zachodnich postanowień Karty Atlantyckiej, 
pozostawienie przez nich wolnej ręki Stalinowi 31. 

Bardżo charakterystycznego przykładu manipulowania stereotypem do
starczają poczynania hitlerowskiej propagandy podczas powstania war
szawskiego oraz po jego kapitulacji. Powraca tu nagle obraz dzielnego 
Polaka-żołnierza oraz os.zukanego przez sprzymierzeńców narodu pol-

-r skiego, dla którego jedynym ratunkiem ma być opowiedzenie się po 
stronie Niemiec a2. Temat ten staje się zresztą przedmiotem sondaży 
przeprowadzonych w łonie społeczeństwa polskiego, przewija się on 
również w udzielanych obietnicach poprawy sytuacji Polaków, zwięk
szenia ich autonomii, rozszerzenia sfery życia kulturalnego 33. 

20 W pierwszym numerze „Warschauer Zeitung" (z 12/13 XI 1939 r.) ukazały, się
aż dwa artykuły o charakterystycznych tytułach: Hat Frankreich Polen geliebt? 

Das Ende eines politischen Irrtums oraz Warschau - Spiegel eines Irrtums. 

30 Od nr 14 z 28 XI 1939 r. (autorem był R. Stache). 
31 Por. art. Szef rządu emigracyjnego ofiarą intryg aliancka-sowieckich (Nowy 

Kurier Warszawski, nr 158 z 6 VII 1943 r.) oraz Cui bono? w następnym numerze 

„gadzinówki"; w berlińskim „Kladderadatsch" (nr 30 z 25 VII 1943 r.) ukazał się 
rysunek Anglika w cylindrze wręczającego na tacy głowę Sikorskiego Rosjanino
wi. Tytuł brzmi Britische Subordination, podpis: ,,Befehl au gefiihrt!"; Polskę, 

jako ofiarę przetargów w obozie aliantów, pokazuje szereg dalszych rysunków, 
.e:amieszczonych w niemieckiej prasie satyrycznej, por. ,,Simplicissimus" z 2 II, 
23 II, 15 III 1944 r. i „Kladderadatsch" z 5 III, 12 III, 26 III i 9 IV 1944 r. 

32 We wrześniu 1944 r. ukazał się specjalny numer wydawanego w kilku mu
tacjach językowych pisma „Signal" (,,Der Aufstand in Warschau"); por. również 

karykatury w „Kladderadatsch" z 27 VIII, 3 IX 1944 r.; wnikliwe uwagi na temat 

ówczesnych pociągnięć propagandy niemieckiej u Ma d a j c z  y k a, op. c'it., t. I, 

s. 189, 195. 
33 Por. Ma d a j  cz y k, op. cit., t. I (rozdział: ,,Elastyczny kurs", s. 168-206).
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W dotychczasowych rozważaniach zajmowaliśmy się kształtowanym 
i powielanym przez hitlerowską propagandę stereotypem państwa i na
rodu polskiego. Obecnie pragniemy przejść do omówienia funkcji ko
lejnego mitu, jakim był wizerunek niższej rasy słowiańskiej, a więc 
kategorii, której narodowy socjalizm' odmówił cech człowieczeństwa. 
Na szczególną uwagę zasługuje tu dyrektywa Ministerstwa Propagandy 
Rzeszy z 24 X 1939 r. dotycząca Ęolaków jako podludzi. Prasie nakaza
no wówczas tak długie i tak częste posługiwanie się pejoratywnymi 
określeniami Polaków, ,,aż każdy. Niemiec każdego Polaka - obojęt
nie, czy to będzie robotn1k rolny, czy inteligent - w podświadomości 
traktować będzie jak robactwo" 34• Ten typ animalizacji obrazu Pola
ka posiada mym zdaniem ogromne znaczenie dla wyjaśnienia postaw 
i zachowań Niemców w okupowanej Polsce oraz ich współuczestnictwa 
w dokonywanych zbrodniach. Należy przy tym pamiętać, że stereotyp 
Żyda - pasożytniczego insekta, nie różnił się bynajmniej od podobnego 
stereotypu Polaka 35. W obu wypadkach cel był identyczny - przeła-. 
manie bariery psychologicznej towarzyszącej zabijaniu ludzi, przeko
nanie Niemców, że mają do czynienia z Untermenschami - insektami, 
których należy nie tyle zwalczać (gdyż walka oznacza partnerstwo), ile 
ze względów higienicznych tępić, właśnie jak robactwo 36. Posługiwanie 
się stereotypem zanimalizowanym oznaczało odwoływanie się już nie 
tylko do uczucia gniewu czy nienawiści, lecz miało wywołać· poczucie 
wstrętu i odrazy wobec przedstawicieli jak gdyby innego gatunku. 

Przy analizie propagandy hitlerowskiej z okresu wojny i okupacji 
rzuca się w oczy tendencja do unikania określeń mówiących o narodzie 
polskim. Wymowna jest tu: choćby zmiana latem w 1940 r. nazwy „Ge
neralgouvernement fur die besetzten polnischen Gebiete" na „General
gouvernement" 37 oraz stosowana w rozporządzeniach władz terminolo
gia. Bardw często zamiast słowa „Polacy" posługiwano się zwrotem 

34 Cyt. za M a d a j c z y k i  e m, op. cit., t. I, s. 483. 

35 Antysemicki plakat Żydzi-wszy-tyfus plamisty rozlepiany w Warszawie od 

maja 1941 r. tylko o kilkanaście miesięcy wyprzedził transporty do komór gazo

wych Treblinki. 5 XI 1939 r. w monachijskim „Simplicissimusie" ukazał się rysu

nek zatytułowany Warschau wird desinfiziert. Widać na nim uciekające w popło

chu szczury i wszy, podpis brzmi: ,,Rette sich wer kann, die deutschen Kammer

jager sind da!" 

36 Charakterystyczna w tym względzie jest wypowiedź Himmlera z 24 IV 

1943 r.: ,,Es ist keine Weltanschauungsfrage, dass man die Lause entfernt. Das ist 

eine Reinlichkeitsangelegenheit. Genau!lo ist der Antisemitismus fiir uns keine 

Weltanschaungsfrage gewesen, sondern eine Reinlichkeitsangelegenheit, die jetzt 

bald ausgestanden ist. Wir sind bald entlaust. Wir haben nur noch 20 OOO Lause, 

dann ist es vorbei damit in ganzem Deutschland", Geheimreden 1933 bis 1945 .und 
a.ndere Aussprachen, wyd. B. F. Smith i A. F. Peterson, Frankfurt a.Main-Berlin

Wien 1974, s. 201.
a1 Por. Ma d aj c z y  k, op. cit., t. I, s. 116. 
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„Nieniemiecka ludność", w stosunku do robotników wywiezionych na 
roboty przymusowe do Rzeszy obowiązywało określenie „obcoplemień

cy". Przymiotnik „polski" usunięto z nazwy większości instytucji i sto
warzyszeń, którym zezwolono na kontynuowanie działalności 38. 

Cały szereg zarządzeń władz hitlerowskich, wydawanych zarówno na 
terenie Rzeszy, jak i na ziemiach do niej włączonych oraz w Generalnej 
Guberni, normował wzajemne stosunki przedstawicieli Herrenvolku 
oraz Untermenschów. Zazwyczaj wszelkie tego typu przepisy porządkowe 
i normatywne rozpatruje się pod kątem wprowadzanej na ich podstawie 
dyskryminacji Żydów i Polaków, wiele z nich traktując, słusznie zresz
tą, jako środek ułatwiający eksterminację. Moim zdaniem konieczne 

jest tu także uwzględnienie innych motywów, widzenie w owych prze
pisach instrumentu kształtowania postaw zarówno własnego społeczeń
stwa, jak i Untermenschów. W pierwszym wypadku chodziło o wywo
łanie bądź ugruntowanie wśród Niemców przeświadczenia przynależ
ności do wyższej rasy panów, której podporządkowana została masa pod
ludzi, spełniająca tylko rolę taniej i niewolniczej siły roboczej. W tym 
kontekście każde ograniczenie swobód i poniewieranie godności Polaków 
miało być czynnikiem działającym· na mentalność Niemców. W ich po
stawie wobec Untermenschów zabraknąć winno jakichkolwiek przeja
wów współczucia czy ludzkiej solidarności, w miejsce odruchów po
dyktowanych humanitaryzmem do głosu dochodzić miały jedynie wzglę
dy rasowe. Dla realizacji tego celu reżim hitlerowski posługiwał się 
także terrorem skierowanym przeciw własnemu narodowi oraz wywo
łaną przez tenże terror psychozą strachu, ogarniającą społeczeństwo ży
jące w warunkach ustroju totalitarnego 39. Przepisy dyskryminacyjne 
z drugiej strony oczywiście kształtować miały postawy Untermenschów 
przez unaocznienia im na każdym kroku własnej podrzędności i pod
ległości w stosunku do Herrenvolku. Niezależnie od dwu wspomnia
nych funkcji owych przepisów spełniały one ponadto rolę bariery ma
jącej całkowicie odgrodzić dwie grupy etniczne i wykluczyć jakiekol-

38 W pewnych wypadkach zasadę tę stosowano dość elastycznie. Tak np. od 
1 VIII_ 1942 r. ,,Dziennik Obwieszczeń Miasta Warschau" zaczął się ukazywać pod 
tytułem „Dziennik Obwieszczeń Polskiego Zarządu Miejskiego w Warszawie". 
Wcześniej nieco wyrażono zgodę, by warszawska instytucja samopomocowa nosiła 
naz\�rę Polski Komitet Ópiekuńczy. Przez cały czas pozostała bez zmiany nazwa 
PCK. 

39 Por. F. R y s z k a, Państwo stanu wyjątkowego. Rzecz o systemie pańs_twa 
i prawa w Trzeciej Rzeszy, wyd. II, Wrocław 1974, s. 302_:_305; podzielam w pełni 
pogląd Cz. Madajczyka, który pisze: ,,To, co się działo na ziemiach polskich, było 
częścią gigantycznej psychozy strachu, znakomicie ułatwiającej sprawowanie wła
dzy. By uwolnić się od podejrzeń, należało mniej lub więcej demonstracyjnie po
niżać Polaków, nie liczyć się zupełnie z ich godnością osobistą, z ich uczuciami. 
Funkcja strachu sprzyjała więc umasowieniu postaw, które można by określić 
jako plucie nam w twarz", op. cit., t. I, s. 489 .. 
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wiek między nimi kontakty wykraczające poza relację pan-niewol
nik. 

Nim przejdziemy do omówienia hitlerowskich rozporządzeń i prze
pisów normujących sposób zachowania się Polaków i Niemców oraz ich 
wzajemny stosunek, pragnę zwrócić uwagę na zjawisko natury ogól
nej, dotyczące sposobu traktowania Polaków na ziemiach wcielonych 
i w Rzeszy oraz Żydów na obszarze Generalnej Guberni. Daleko po
sunięta zbieżność przepisów dyskryminacyjnych stanowi ważny ele
ment dociekań na temat losów n.arodu polskiego w wypadku zwycię
stwa Niemiec w II wojnie światowej. Z owej zbieżności przepisów zda
wano sobie zresztą sprawę podczas okupacji. W raporcie Delegatury 
Rządu z lutego 1941 r. pisano: ,,Stosunek Niemców do Polaków na Zie
miach Zachodnich jest mniej więcej jak do Żydów w Guberni Gene
ralnej" 40

. 

Wprowadzany na terenie GG system zakazów i nakazów, ogranicza
jący stopniowo swobody i uprawnienia ludności żydowskiej, niewiele 
różnił się rzeczywiście od analogicznego systemu stosowanego wobec 
Polaków na przykład w Warthelandzie, czy wobec Polaków wywiezio..:. 
nych na roboty w głębi Rzeszy. W obu wypadkach wydawane były za
rządzenia mówiące o obowiązku kłaniania się Niemcom, zakazujące ko
rzystania lub ograniczające korzystanie ze środków lokomocji, zabra
niające wstępu do lokali. gastronomicznych, kin, teatrów i parków, na 
określone ulice i miejskie place. Przepisy dotyczące tzw. ,,Grusspflicht" 
zasługują na szczególną uwagę. Oto, co pisze na ich temat Cz. Madaj
czyk: ,,Od początku wojny nakazano Polakom w kraju Warty oraz 
w niektórych miastach Pomorza kłaniać się Niemcom umundurowanym 
i ustępować im miejsca, schodząc z chodnika na jezdnię. Niektórzy 
Niemcy chodzili z laską i nahajką i często robili z nich użytek. Na Po
morzu nakaz ten w październiku 1940 r. odwołano, w kraju Warty 
utrzymywał się przez dłuższy czas, w l3iałostockim przez całą okupa
cję" 41. Dodajmy tu od siebie, że w odpowiednich przepisach pojawia się 
dość jednoznaczna sugestia, w jaki sposób Niemcy mieli reagować na 
ich nieprzestrzeganie przez Polaków 42. ,,Grusspflicht" na terenie Ge-

4o Aneks do raportów za okres 16�28 II 1941 r., CA KC PZPR, Zespół Dele
gatury Rządu RP, 202/III-8, k. 10. 

41 Ma d a j  c z y  k, op. cit., t. I, s. 35; 27 X 1939 r. na łamach „Thorner Freiheit" 
ukazało się zarządzenie władz policyjnych wydane dla „zapobieżenia bezczelne
mu zachowaniu się części ludności polskiej". Stwierdzano tam, że ponieważ „uli
ca należy do zwycięzców, nie zwyciężonych", Polacy muszą Niemcom ustępować 
z drogi, a przy spotkaniu · zdejmować nakrycie głowy. Zakazywano jednocześnie 
Polakom pozdrowienia „Heil Hitler". 

42 Leiter powiatu konińskiego, który wydał w 1942 r. rozporządzenie w sprawie 
„Grusspflicht", oczekiwał od każdego umundurowanego Niemca, że w odpowiedniej 
sytuacji „pomoże" on Polakowi przy zdjęciu nakrycia · głowy. H. J. Gamm, który 
dokument ten zamieścił w swej książce, wyjaśnił czytelnikom, że owa „pomoc" 
polegać miała na zrzuceniu nakrycia gło�y, op. cit., s·. 447-448. 
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neralnej Guqerni dotyczył przez pewien okres Żydów, zniesiono go jed
nak, gdyż ukłon ze strony Żyda zamiast wzmacniać niemieckie poczucie 

godności osobistej, zaczął być traktowany jako coś tej godności uwfa
czającego, oczywiście nie ze względów ludzkich, lecz czysto rasowych 43• 

Wycofanie tego typu zarządzeń obowiązujących Polaków na ziemiach 
wcielonych - jak ustalił Cz. Madajczyk - nastąpiło na skutek kampa
nii propagandowej BBC. 

Większość wydawanych na _terenie ziem wcielonych oraz samej Rze
szy przepisów pormujących egzystencję Polaków zmierzała do upokarza
nia ich na każdym kroku, a zarazem demonstrowania Niemcom, że tyl
ko ten sposób postępowania z podludźmi jest możliwy. Znamienna jest 

choćby argumentacja, jakiej użyto, by uzasadnić karę publicznej chło
sty w stosunku do zbyt leniwych lub krnąbrnych robotników polskich: 
,,Niektórzy uważają, że kara ta kłóci się z poziomem kulturalnym naro
du niemieckiego. Należy na to odpowiedzieć, że ten rodzaj kary odpo
wiada poziomowi kulturalnemu Polaka bardziej, niż się to niektórym 
zdaje. Tam, gdzie kara chłosty w odpowiednich wypadkach i dobrym . 

wymiarze jest wprowadzona, działa ona lepiej niż skomplikowany sy
stem rozporządzeń i dozoru" 44. Dla określonych więc celów operuje się 
tutaj stereotypem Untermenscha, przywykłego do bicia, a dzięki przy
rodzonym cechom „niższej rasy" nie zasługującego na inne trakto
wanie. 

Stereotypy rasowe niewątpliwie najsilniej są związane z rozporzą
dzeniami dotyczącymi współżycia płciowego Niemców i Polaków. Po
jęcie „Rassenschande" stanowi mym zdaniem podstawowy składnik na
rodowosocjalistycznego światopoglądu oraz hitlerowskiej doktryny spo
łeczno-politycznej. Według obliczeń Cz. Łuczaka podczas II wojny świa
towej za utrzymywanie stosunków seksualnych z Niemkami powieszo
no kilkuset polskich mężczyzn 45. W moim przekonaniu dążenie do eks
terminacji w tym konkretnym wypadku odgrywało rolę drugorzędną, 
decydująca zaś była chęć obrony „wyższej rasy germańskiej" przed jej 

43 Oto kilka zapisów w dzienniku A. Czerniakowa: 1 VII 1940 r.: ,,Poleciłem 
' wywiesić w Gminie plakat o ukłonach Żydów i Żydówek"; 2 VII 1940 r.: ,,Zgła

szają się Żydzi, których biją za to, że się kłaniają"; 4 XII 1940 r.: ,,O 4 pp. byłem 
u majora Kamlaha ... Oświadczył, że wyjdzie zarządzenie o niekłanianiu się" (Biu
letyn Żydowskiego Instytutu Historycznego w· Polsce, nr 83-84, 1972, s. 85, 124); 
8 I 1941 r. zarządzenie takie· nareszcie się ukazało z następującą motywacją: ,,Oka
zało się, że ukłony żydowskie wywierają nieprzyjemne wrażenie na Niemcach". 

H Przemówienie dra Derichsneilera na odprawie Treuhanderów w Poznaniu 
9 X 1941 r., G a m m, op. cit., s. 449; o karze chłosty wymierzanej Polakom w Niem
czech patrz: Cz. Łu c z a k, Polscy robotnicy przymusowi w Trzeciej Rzeszy pod
czas II wojny światowej, Poznań 1974, s. 109-110. 

4s Łucz a k, op. cit., s. 185-186; odpowiednie zarządzenia władz hitlerowskich, 
;:akazujące stosunków seksualnych pomiędzy Niemcami i Polakami, opublikował 
K. M. P o s p i e s z  a 1 s k i, Hitlerowskie „prawo" okupacyjne .. :, s. 258-261, 306-
307.
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„zanieczyszczeniem" domieszką krwi rasy niższej. Niemcom starano się 
wpoić przekonanie, że stosunek płciowy z Untermenschem jest prze
stępstwem wobec własnego narodu 46, Polakom zaś wybić z głowy myśl 
o możliwości partnerstwa czy równorzędności w stosunkach z· przed
stawicielami Herrenvolku.

Koncepcja segregacji rasowej znajdowała · swe odzwierciedlenie nie 
tylko w przepisach dotychczas omówionych. Leżała ona u podstaw ca
łego ustawodawstwa hitlerowskiego, dotyczącego warunków bytowych 
ludności polskiej na ziemiach wcielonych i robotników polskich w Rze
szy. Bardzo lapidarnie sprawę _ujmował R. Ley: ,,rasa niższa potrzebuje 
mniej przestrzeni (mieszkalnej), mniej odzieży, mniej żywności i mniej 
kultury niż rasa wyższa" 47

. Dokładne zestawienie danych o sytuacji 
Polaków wywiezionych do Niemiec na przymusowe roboty poświadcza 
stałą tendencję do ich dyskryminacji w takich dziedzinach, ja1k płace, 
wyżywienie, warunki mieszkaniowe i zdrowotne, możlhyości zmiany 
miejsca pracy i pobytu, uczestnictwa w iimprez�ch kulturalnych, opieki 
duszpasterskiej. W myśl odpowiednich przepisów Polacy mieli być wy
łączeni z jakiejkolwiek niemieckiej wspólnoty (Betrieb-Haus i Familien
gemeinschaft). Z niemiecką dokładnością zajęto ąię nawet taką dzie
dziną życia, jak usługi. Niemieckiemu fryzjerowi kazano_ wydzielić spe
cjalny komplet na-rzędzi do strzyżenia czy golenia Polaków 48. 

Reżim hitlerowski posługiwał się nie tylko negatywnym stereoty
pem Polaka, lecz także podjął działania, które zmierzały do osiągnięcia 
stanu rzeczy zgodnego z upowszechnianym stereotypem. Tezę o działa
niach mających na celu uwiarogodnienie stereotypu postaram się zi
lustrować na kilku przykładach. Najbardziej wymowny może być sto
sunek ok�upanta do polskiej kultury. Funkcjonujący w Niemczech ste
reotyp ukazywał Polaków jako prymitywny „Volk ohne Kultur", aby 
udowodnić słuszność tego mitu, dążono do przekształcenia go w rzeczy-, 
wistość. Okres wojny i okupacji stwarzał okazję do zrealizowania tego 

46 E. Leusch'ner pisał, że „każdy stosunek z Polakiem jest czynem pozbawio
nym czci i godności. Każdy taki stosunek jest hańbą narodową oraz zdradą na- ....
rodu i musi podlegać najostrzejszym karom", Nationalsozialistische Fremdvolk

po!itik, Berlin 1940, s. 6; jednym z problemów władz hitlerowskich była organi
zacja domów publicznych dla wojska niemieckiego n_a terenach· okupowanych. 

· Miały one nie tylko chronić Niemców przed chorobami wenerycznymi, lecz także
zapobiec możliwości związków uczuciowych z przedstawicielami rasy niższej, por.
w tej sprawie korespondencję Himmlera z Krugerem, Reichsfilhrer. Briefe an und

von Himmler, wyd. H. Heiber, wyd. II, Milnchen 1970, s. 156-157, 161-162.
H Cyt. za Ł u c z  a k i  e m, op. cit., s. 131. 
48 Tamże; przebogaty materiał dotyczący różn.ych form i przejawów dyskry

minacji Polaków na terenach przyłączonych do Rzeszy i w samym Reichu zawie
rają dwa tomy żródeł opracowane przez Cz. Łuczaka: Położenie polskich ·robotni
ków przymusowych w Rzeszy 19_39-1945, Poznań 1975 (Documenta Occupationis, 
t. IX), oraz Dyskryminacja Polaków w Wielkopolsce w okresie okupa'cji hitlerow

skiej, Poznań 1966.
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zadania. W przyszłości naród polski miał zostać sprowadzony do pozio
mu barbarzyńskiej, nie wykształconej i pozbawionej własnej tradycji 
masy niewolników. Aby ów cel osiągnąć, należało zniszczyć cały doro
bek narodowej kultury, a ponadto uniemożliwić wzbogacanie tego do
robku oraz reprodukcję inteligencji, czyli definitywnie przekreślić szan
sę dalszego współuczestnictwa Polaków w kulturze europejskiej. środki 
służące realizacji tak postawionego zadania są aż nazbyt dobrze znane: 
fizyczna eksterminacja polskiej inteligencji, grabież dzieł sztuki, nisz
czenie zabytków, tępienie literatury polskiej, zamknięcie szkół średnich 
i wyższych, zakaz działalności naukowej, celowa prymitywizacja życia 
kulturalnego. Swoistym symbolem może tu być hasło, umieszczone przez 
niemieckiego architekta Pabsta w hallu warszawskiej Zachęty (prze
kształconej w „Raus der deutschen Kultur"): ,,Kein Volk lebt langer 
als die Dokumente seiner Kultur" 49. 

Walka z· polskością bynajmniej nie ograniczała się do biologicznej 
likwidacji narodu, była raczej totalną rozprawą ze wszystkim, co ową 
polskość reprezentowało i symbolizowało. Pod tym kątem spojrzeć nale
ży choćby na burzenie pomników, zmianę nazewnictwa ulic 50 czy wy
dawane listy zakazanych polskich książek. Wizję przyszłych losów na
rodu łatwo można sobie wyobrazić, czytając teksty okólników·, dotyczą
ce dozwolonych dla Polaków typów rozrywki, czy instrukcje mówiące 
o poziomie nauczania polskich dzieci 51_ 

;o Por. zeznania �ładysława Czernego z 23 V 1946 r., Archiwum Głównej Ko
misji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, Zespół Najwyższego Trybunału 
Narodowego, t. 66, k. 5; to samo hasło wyryte było na gmachu monachijskiego 
domu kultury niemieckiej, por. Cz. M a d  a j  c z y  k, Nowoczesna wojna totalna

a kultura (Narodziny i rozwój nowoczesnej kultury polskiej, Wrocław 1976, s. 171). 
so Por. T: S z a r o t  a,· Okupowanej Warszawy d.zień powszedni. Studium histo

ryczne, Warszawa 1973, s. 51-54; walka z polskością na tym odcinku bynajmniej 
nie ograniczała się do terenu naszego kraju. W „Kolnische Zeitung" z 22 I 1943 r:

podano informację, że w Wiedniu plac Sobieskiego przemianowano na Krickplatz, 
ulicę Sobieskiego zaś na Strebelgasse, por. Wojna z Ja.nem Sobieskim na ... uli

cach Wiednia, (Dziennik Polski, Londyn, nr 807 z 25 II 1943 r.). 
si W memoriale z 25 V 1940 r. Himmler pisał: ,,Dla· niemieckiej ludności Wscho

du nie mogą istnieć wyższe szkoły niż czteroklasowa szkoła ludowa. Taka szkoła 
ludO\va ma zapewnić wyuczenie: umiejętn(!ść liczenia najwyżej do 500, napisanie 
nazwiska, przyswojenie nauki, że nakazem Bożym jest posłuszeństwo wobec 
Niemców, uczciwość, pilność i grzeczność. Czytania nie uważam za konieczne", 
cyt. za: Okupacja i ruch oporu w dzienniku Hansa Franka, t. I, Warszawa 1970, 

s. 289; w memoriale z 19 VIII 1942 r. Martin Bormann stwierdzał dość podobnie:
„Bildung ist gefiihrlich. Es genugt, wenn sie [Słowianie - T. S.] bis 100 zahlen
konnen. Hochstens die Bildung, die uns brauchbare Handlanger schafft, ist zu
lassig. Die Religion lassen ·wir ihnen ais Ablenkungsmittel", L., P o  I i a k o  v
i J. W u I f, Das Dritte Reich und seine Diener, Berlin 1956, s. 132; teksty instruk
cji i okólników dotyczących nauczania dzieci polskich na terenach wcielonych do
Rzeszy opublikował Pospiesz a 1 ski, Hitierowskie „prawo" okupacyjne ... ,

f> 312-317. 
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Posłużmy się przykładami innych działań zmierzających do ureal
nienia stereotypów. Jeden z nich - to obraz ustawicznie pijanego Po
laka. Czyż rozpijanie polskiego chłopstwa przez przydziały „kontyn
gentowej wódki" nie należało do takiej właśnie kategorii działań? Efekt 
miał przecież udowodnić pr�wdz�wość uogólnienia. Jednocześnie warto 
zwrócić uwagę na tępienie alkoholizmu we własnych szeregach 52. 

Oto inny przykład - wizerunek Polaka jako człowieka lekkomyśl
nego i prymitywnego zarazem, pozbawionego głębszych uczuć, niezdol
nego do subtelnych wzruszeń. Na tych założeniach oparte zostają wy
tyczne w sprawie działalności kulturalnej na terenie Generalnej Gu
berni oraz aprobata na stale rozrastającą się sieć zakładów gastrono
micznych. Ukształtowana w tych warunkach rzeczywistość okupacyjna 
staje się argumentem potwierdzającym zasadność powielanego stereo
typu 53. 

Wreszcie zwrócić uwagę należy na działania innej natury, miano
wicie polegające na stworzeniu bariery przed informacjami mogącymi 
podważyć wiarę w prawdziwość powielanego stereotypu. Dotyczy to 
zarówno propagandowego oddziaływania na własne społeczeństwo, jak 
i na społeczeństwo polskie. · W pierwszym wypadku typowym prŻeja
�em tego ,rodzaju działań jest pomijanie milczeniem faktu dalszego 
udziału żołnierza polskiego w1 wojnie po stronie koalicji antyhitlerow
skiej. Prasie niemieckiej zakazano np. umieszczania jakiejkolwiek 
wzmianki o lotnikach polskich, uczestniczących w nalotach na miasta 
niemieckie 54. Obraz siedzącego za sterem samolotu, a przy tym wierne
go i lojalnego sojusznika własnych sprzymierzeńców zbyt kłócić się mu
siał z wizerunkiem podstępnego i prymitywnego Untermenscha. Z kolei 
niemiecka prasa polskojęzyczna. wydawana w Generalnej Guberni oka
zuje się świetnym źródłem dla poznania koncepcji propagandy hitle
rowskiej wobec podbitego narodu.· W tym wypadku chodziło m. in. 
·o przekonanie samych Polaków, że należą do rasy niższej, nie zasługu
jącej na samodzielny byt państwowy. Bardzo znamienne jest tutaj cal-

52 Przypomnieć tu można np. liczne wypowiedzi na ten temat Himmlera. 
sa Por. reportaż H. N e  u n a, Wiedersehen mit Warschau (Das Reich z 9 III 

1941 r.); przebywającego w Polsce przedstawiciela amerykańskiego Czerwonego 
Krzyża Nicholsona Niemcy specjalnie oprowadzali po warszawskich lokalach, ,,peł
nych ludzi rzucających pieniędzmi, strojnych kobiet, roztańczonych par, rozflir
towanych młokosów" (Polska Żyje!, 1940, nr 39-40, marzec 1940 r.), por. też „Biu
letyn Informacyjny" z 15 III 1940. 

51 Instrukcja dla prasy z 12 XI 1941 r., cyt. za R o s � n t h a 1 e m, op. cit., 
s. 107; w tym kontekście znamienna jest wcześniejsz� wypowiedź Hitlera z 1932 r.:

• ,,Nie werden Slawen einen Luftkampf zu fill}ren verstehen. Es ist eine mannliche
Waffe, es ist eine germanische Art des Kampfes", H. Ra u s c h n i n g, Gespriiche

mit Hitler, wyd. II, ·zurich-Wien-New York 1940, s. 14; już w 1940 r. zakazano
umieszczania w prasie jakichkolwiek wzmianek o polski_m ruchu oporu. •
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kowite przemilczanie w prasie „gadzinowej" (do 1941 r.) działalności 
polskiego rządu emigracyjnego 55. 

Kształtowany przez hitlerowskie środki masowego przekazu stereo
typ Polaka uzależniony był nie tylko od ogólnych założeń polityki 
w stosunku do narodu polskiego, lecz także uwarunkowany być musiał 
doraźną sytuacją gospodarczą, a przede wszystkim militarną Trzeci@j 
Rzeszy. Używając terminologii wojskowej powiedzieć możria, że względy 
taktyki wymagały w określonych warunkach posługiwania się stereo
typem innym, znacznie bardziej pozytywnym, niż ten,. którym opero
wano w dziedzinie strategii. Interesujące wyniki daje w tym względzie 
analiza propagandy hitlerowskiej na terenie Generalnej Guberni, która 
kilkakrotnie tylko podejmuje poważniejsze starania w kierunku formo
wania nastrojów i opinii publicznej: działo się tak w pierwszych tygod
niach okupacji, przed i w czasie kampanii na Zachodzie, po wybuchu 
wojny z ZSRR i potem, z przerwami, od klęski stalingradzkiej do końca 
okupacji 56. Niekiedy zmianie linii propagandowej towarzyszy liberali
zacja· kursu politycznego, często jednak są to poczynania całkowicie 
sprzeczne z wymową jednocześnie wprowadzanej eskalacji terroru. Nie
mniej jednak próba manipulowania bardziej pozytywnym stereotypem, 
jak już o tym wspominaliśmy, szczególnie od 1943 r., jest zupełnie wy
raźna. Jej celem zasadniczym była nie tyle może chęć wciągnięcia Po
laków do krucjaty antybolszewickiej 57, ile zapewnienie sobie jeśli nie 
ich poparcia, to chociaż neutralności w momencie przesunięcia się fron
tu na ziemie polskie. Inny czynnik, tym razem natury gospodarczej, 
nakazywał podjęcie działań zmierzających do zwiększenia wydajności 
pracy polskiego chłopa i robotnika. W sumie możn.a mówić o nieśmia
łych próbach stosowania po prostu socjotechniki. 

Z szeregu dokumentów hitlerowskich powstałych w owym okresie 
wybrałem charakterystyczny my.m zdaniem memoriał kierownika war
szawskiej placówki planowania przestrzennego, Gollerta, z 29 III 1943 r. 
Autor postuluje wydanie specjalnego orędzia, w którym co prawda ma 
być podkreślona nierealność reaktywowania państwa polskiego, jednak
że zarazem „Polacy muszą być w sposób wiążący zapewnieni, · że ich 

55 Por. T. S z a r o t  a, Jawne wydawnictwa i prasa ,w okupowanej Warszawie

(Studia Warszawskie. Warszawa lat wojny i okupacji, z. 2, 1972, s. 158); szerzej 
o złożeniach propagandy hitlerowskiej w Polsce patrz: L. Do b r o s z y c k i, Prasa

Jawna dla ludno§ci polskiej w Generalnej Guberni, masz. pracy doktorskiej ,w IH
PAN, oraz Ma d a j  c z y  k, op. cit., t. II, s. 165-175.

s6 .Wspomnieć tu można o cyklu artykułów Stanisława Brochwicza „Zręba" 
oraz towarzyszącej temu dyskusji, publikowanej na łamach „Nowego Kuriera 
Warszawskiego''", broszurach propagandowych „Wydawnictwa Nowoczesnego" 
z 1940 r., broszurach antyradzieckich i antykomunistycznych z lat 1943-1944. Swoi
stym śr:odkiem propagandowym było manipulowanie godziną policyjną. 

s1 Kategorycznie sprzeciwiał się temu Hitler, przypominający casus legionów 
Piłsudskiego. 
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obawy przed podobnym jak Żydów sposobem ewakuacji są nieuzasad
nione". Dalej w taki oto sposób Gollert opisuje nastroje polskiego spo
łeczeństwa: ,,U ludności polskiej na gruncie podszczuwania polskiego 
ruchu oporu rozprzestrzeniła się niezachwiana opinia, że los Żydów 
stanie się kiedyś także losem Polaków. Fakt, że w Rzeszy - częściowo 
nawet w prawodawstwie - stawiamy na jednym poziomie Żydów 
i Polaków, dostar�za tej agitacji najlepszą pożywkę. Przed podobnego 
rodzaju »ewakuacją« mają oczywiście Polacy największe obawy. Dlatego 
też musi zostać w rzeczywiście przekonywającej formie wyjaśnione, że 
taki los w żadnym wypadku nie jest pomyślany w stosunku do Pola
ków" 58. Egzekucje publiczne na ulicach Warszawy, przeprowadzane od 
października 1943 r. do lutego 1944 r., traktowane były przez Polaków 
jednoznacznie jako realizacja programu „Endlosung" - tym razem 
oznaczającego zagładę narodu polskiego, jednocześnie zaś na wielką 
skalę prówadziły władze hitlerowskie antykomunistyczną i antyraclziec-- · 
ką akcję propagandową, w trakcie której nie brakło umizgów pod adre
sem Polaków ss. 

Propozycje liberalizacji kursu wobec Polaków zawiera memoriał Han
sa Franka skierowany do Hitlera 19 VI 1943 r.; tę samą tendencję od
najdziemy w piśmie Franka przesłanym Kaltenbrunnerowi 14 · VIII 
1944 r. 60 Mniej znany jest przebieg rozmowy generalnego gubernatora 
2 Goebbelsem, przeprowadzonej w Berlinie 1 III 1944 r. Relacjonujący: 
ją na bieżąco Wilfred von Oven pisze: ,,Frank prosi przede wszystkim 
o to, by w naszej propagandzie lepiej traktować Polaków. Nasze stano
wisko rasowe wobec nich jest jednoznaczne. Nic się w nim nie zmieni._
Musimy jednak zdawać sobie jasno sprawę z tego, że Polacy w całości
wnoszą niemały wkład w nasz wysiłek wojenny" 61• 

Nowe akcenty odnajdziemy zresztą także w rozkazach normujących 
sposób zachowania się wojska niemieckiego na terenie Polski. W jed
nym z nich, wydanym w marcu 1944 r. przez gubernatora galicyjskiego 
Wachtera oraz gen. Beutla, stwierdza się, że „żołnierz niemiecki walczy 
teraz na terytorium zamieszkałym przez ludność w swej masie dla· Niem
ców życzliwie usposobioną, a wobec bolszewików wrogą. To nakazuje 

58 Memoriał Gollerta „Das kiinftige Schicksal des Generalgouvernements" opu

blikowali L. Po 1 i a k o  v i J. W u 1 f, Das Dritte Reich und seine Danker, Ber

lin 1959, s. 508-514. 
59 22 IX 1943 r. Niemcy zrzucali nad Warszawą ulotkę -pt. Pomówmy szczerze. 

Znalazło się w niej następujące zdanie: ,,My, Europejczycy, walczymy dziś wspól

nie o nasz wspólny los. Dziś mamy tylko do wyboru - bolszewizm albo wolną 

Europę", CA K'C P�PR, Zespół Delegatury !Rządu RJP, 202/I-42, k. 86; wspomnieć 

trzeba o spotkaniach urządzanych przez władze hitlerowskie z przedstawicielami 

polskiego handlu, rzemiosła i przemysłu oraz o wiecach z udziałem jeńców wzię

tych do niewoli pod Lenino. 
60 Por. M a  d a  j.c z y k, op. cit., t. I, s. 17'3-176, 186-189. 
61 W. von O v e n, Mit Goebbels bis zum Ende, Buenos Aires 1949, s. 211. 
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zaopatrywanie się wojska według praw obowiązujących w Rzeszy i oka
zywanie ludności życzliwości i pomocy" 62. 

Zajmijmy się teraz pokrótce zagadnieniem środków, za pomocą któ
rych rozpowszechniany był w społeczeństwie niemieckim kierowany (ste
rowany) stereotyp Polski i Polaków. Stosunkowo najlepiej znany jest 
udział prasy w antypolskiej propagandzie hitlerowskiej, znacznie mniej 
wiemy o bardzo iątotnej roli radia 63 czy masowei akcji wieców i zgro
madzeń publicznych 64

• Częściej przedmiotem zainteresowania hfatory
ków są· hitlerowskie książki i broszury propagandowe niż wydawane 
przez Niemców ulotki i plakaty 65. • Bod�jże najlepiej opracowana została 
rola filmu na usługach Trzeciej Rzeszy. 

W grę wchodził tu zarówno film dokumentalny, jak i fabularny. Ten 
pierwszy był środkiem propagandowym szczególnie ·perfidnym poprzez 
złudzenie autentyczności prezentowanych scen. W istocie zaś większość 
uj_ęć inscenizowano. Kampanii wrześniowej poświęcone były dwa nie-· 
mieckie filmy dokumentalne: Feldzug in Polen oraz Feuertaufe. W Fe

u.ertaufe ukazywano polskich cywilów strzelających zza węgła do nie
mieckich żołnierzy oraz wziętych do niewoli polskich oficerów oczeku
jących na klęczkach na wydanie im porcji sucharów. Zasadniczym ce
lem obu filmów było skontrastowanie obrazu tchórzliwego, podstępnegci 
i okrutnego wroga z obrazem dzielnego i szlachetnego żołnierza nie
mieckiego 66• 

6� Pro memoria o sytuacji w kraju za okres 10 n1�10 IV 1944, CA KC PZPR, 
Zespół Delegatury Rządu RP, 202/III-33, k. 23. 

63 Na temat hitlerowskiej propagandy radiowej por. C. Sc h u b  i g er, La 
guerre des ondes, Lausanne-Geneve · 1941; H. L. c-h i 1 ds i J. B. W hi t t o  n, 
Promiganda by Short W ave, Princeton 1942; E. Ę r i s  i H. Sp e i e  r, German 
Radio-Propaganda. Report on Ho�e Broadcasts - during the War, London-New 
York-Toronto 1944; ·R. S c  h n a b  e 1, Missbrauchte Mikrofone. Deutsche Rund
funk-Propaganda im Zweiten Weltkrieg, Wien 1967. 

64 Karlheinz Schmeer podaje za pismem „Wille und Weg" (nr ze stycznia 
1941 r.), że od początku wojny do końca 1940 r. na terenie Niemiec odbyło się 
200 tys. zgromadzeń publicznych, Die Regie des offentlichen Lebens im Dritten 
R.eich, Miinchen 1956, s. 164.

65 Por. M. F. H e r z, Same Psychological Lessons from Leaflet Propaganda 
in World War II (Public Opinion Quarterly, 1949, s. 471-486); także K. K i r c h
n e r, Flugblattpropaganda im 2. Weltkrieg, Miiqchen 1972; postulować można po
równanie ulotek i plakatów wydawanych przez Niemców dla ludności poszczegól
nych krajów okupowanych. 

66 S. O z i m  e k, Film polski. w wojennej potrzebie, Warszawa 1974, s. 56-58, 
124,147, 246-247, 297; por. R. M a r s z a ł e k, Polska wojna w-obcym: filmie, Wro
cław-Warszawa 1976, s. 27, 40-41, 45; W art. Pięćdziesiąt osiem tysięcy, demasku
jącym kłamstwa propagandy niemieckiej, opublikowanym 27 III 1941 r. w „Biule
tynie Informacyjnym", znalazł się następujący ustęp: ,,Wszystko to uwieńczono 
wreszcie pogromem w Płocku, wykonanym w początku marca br. przez żołnierzy 
wychodzących z kina, w którym wyświetlany był film przedstawiający rzekome 
okrucieństwa polskie z września 1939 r.; zabito i ciężko pokaleczono dziesiątki ko-
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· Podobny sten�otyp Polaka odnajdziemy w niemieckim filmie fabu
larnym. Wymienić można dwa filmy: Heimkehr G. Uciciky'ego i Feinde

W. Tourjansky'ego. Fabułę _obu tych filmów stanowiły przeżycia nie
mieckich osadników w Polsce w okresie poprzedzającym wybuch woj
ny i w pierwszych dniach jej trwania. Polacy przedstawieni zostali jako
ludzie wyzuci z wszelkich uczuć, zadający cierpienia i prześladujący
niewinnych Niemców, oczekujących z utęsknieniem na ratunek ze stro
ny zwycięskiej armii niemieckiej 67. 

Bardzo specyficzną rolę odgrywały podczas okupacji „Wiadomości 
Filmowe GG" prezentowane jako kronika. Powielały one z jednej stro
ny stereotyp niemieckiego ładu i porządku, z drugiej zaś stereotyp Po
laków zaąowolonych z okupacji i lojalnie współpracujących. z okupan
tem 68. 

Kształtowany przez hitlerowską propagandę stereotyp Polaka po
staramy się obecnie skonfrontować ze stereotypem rzeczywiście funkcjo
nującym w społeczeństwie niemieckim. Zrealizowanie tego zamierzenia 
napotyka poważne trudności, wynikające przede wszystkim z samej 
istoty reżimu totalitarnego, panującego w Niemczech. Przy analizie źró
deł stale winna nam towarzyszyć refleksja o rozpętanej w Trzeciej 
Rzeszy psychozie strachu i wszystkich związanych z tym kon:sekwen
cjach. Pamiętać też należy, że od stycznia 1933 r. do momentu wybuchu 
II wojny światowej siły opozycji antyhitlerowskiej w Niemczech zosta
ły niemal doszczętnie rozbite i pozbawione możliwości oddziaływania 
na opinię publiczną.-Wystarczy przypomnieć los komunistów, socjali
stów czy duchownych niemieckich osadzonych w obozach koncentracyj
nych, takich jak Dachau i Oranienburg-Sachsenhausen. Propagando
we oddziaływańie niemieckiej emigracji na własne społeczeństivo nie 
mogło mieć większego znaczenia, choć" niewątpliwe ukazuje ono inne 
oblicze niemieckiego na,rodu 69. Przy wszystkich tych zastrzeżeniach 

biet, dzieci i mężczyzn". Należałoby ściągnąć dziś relacje na temat wydarzeń płoc

kich. Prawdopodobnie mamy tu do czynienia z bezpośrednim związkiem przyczy

nowym pomiędzy emocją wywołaną przez propagandowy film i jej wyładowa

niem w działaniu. 
61 B. D r e w ni a k; Kultura w cieniu swastyki, Poznań 1969, s. 80-91; t e  n ż e, 

Teatr 'i film Trzeciej Rzeszy, Gdańsk 1972, s. 288-292; por. E. Le i s  e r, ,,Deutsch

land erwache!" Propaganda in Film des Dritten Reiches, Reinbeck bei Hamburg 

1968, s. 60-64; G. A 1 b r e c h  t, Nationalsozialistische Filmpolitik. Eine soziolo

gische Untersuchung iiber die Spieitilme des Dritten Reiches, Stuttgart 1969, 

s. 332, 418; O z i m  e k, op. cit., s. 146:-148, 153, 246, 248, 250; Ma r s  z a ł e k, op.

cit., s: 31-38, 152, 160.
6B Por. S z a r ot a, Okupowanej Warszawy ... , s. 305; o propagandowych funk

cjach kroniki filmowej pisał H. J. G i e  s e, Die Film-Wochenschau im Dienste der 

Politik, Dresden 1940. 
69 Por. pracę doktorską P. Me t r  a u x, Die Karikatur als pubLizistiche Aus

.drucksform untersucht am Kampf des „Nebelspalter" gegen den NationalsoziaLismus 

1933-1945, Berlin 1966 (dotyczy pisma satyrycznego wydawanego w Szwajcarii). 
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analiza zachowań Niemców podczas wojny, · a szczególnie ich postępo
wania z przedstawicielami „ras niższych" na terenach okupowanych 
i w samefRzeszy aż nazbyt dobitnie ukazuje niewątpliwe sukcesy okreś
lonej indoktrynacji. 

Jej skutki dały o sobie znać już podczas kampanii wrześniowej. Prze
ciętny żołnierz niemiecki wierzył święcie w prawdziwość sloganów, mó
wiących o „zaślepionej polityce rządu polskiego" i „wyzwoleńczym 
marszu na Wschód" celem zaprowadzenia tam „novvego porządku i ła
du" 70

. Ten sam żołnierz, przekonany, że ma do czynienia z narodem 
barbarzyńców i morderców, postępował -z Polakami tak, jak zgodnie 
z tym mniemaniem na to· zasługiwali. Zbrodnie popełnione przez woj
sko niemieckie na polskiej ludności cywilnej, dokonywane gwałty, gra
bieże, prześiadowania i represje świadczą o tym niezbicie. 

Interesującym świadectwem stanu ducha tej części wojska, która 
ogarnięta została dogłębnie ideologą narodowosocjalistyczną, jest pry
watny list niemieckiego żołnierza. Dumny ze swych rajdów powietrz
nych, upojony zwycięstwem lotnik pisał 22 IX 1939 r.: ,,Wojna z Polską, 
dear sir, dostarczyła nam ogromnego doświadczenia, jeśli chodzi o spo
sób traktowania ludzi i narodów, które za wszelką cenę chcą być naszy
mi wrogami ... Nie wiem, czy metody te są do zastosowania wobec An
glii. Ale jestem pewien, że zaczynamy mieć pewne doświadczenia w sto..: 

sowaniu naszej zasady: »Jeśli nie chcesz być moim bratem, roztrzaskam 
ci głowę«. Postanowiłem uroczyście zmiażdżyć z całym wyobrażalnym 
okrucieństwem każdego członka każdego narodu, ktl>ry chciałby prze
ciwstawić się naszemu ładowi, który stworzyli§my na Wschodzie, lub 
po prostu stwórzyć trudności narodowemu socjalizmowi" n. 

Odbiorca listu F. Reck-Ma.leczewen, przedstawiciel starego, arysto
kratycznego rodu, przerażony jest faktem, że nadawca owego listu by
najmniej nie wywodził się ze środowiska mętów społecznych, lecz prze
ciwnie, pochodził z szacownej rodziny nadreńskiej mieszczaństwa, o tra-
dycjach i ambicjach kulturalnych. 

Mówiąc o postawach społeczeństwa niemieckiego w owym okresie, 
nie powinniśmy zapominać o rzadkich co prawda, ale istniejących gło
sach potępiających nie tyle samą wojnę, lecz sposób jej prowadzenia, 
n następnie traktowania ludności podbitego kraju. ,,Najbujniejsza fan
tazja propagandy grozy uboga jest wobec rzeczy, które przy ogólnej 
jakby aprobacie władz popełniała tu banda morderców, rozbójników 

grabieżców. Nie można już mówić o »umotywowanej reakcji na prze-

10 Por. anonimowy dziennik niemieckiego żołnierza z kampanii wrześniowej 

(Odra, 1975, nr 9) oraz uwagi na jego temat Szcze p ańs kieg o, op. cit., s. 33-

35. 
11 F. P. R e  c k  - Ma 11 e cze w e  n, La haine et la honte, Paris 1968, s. 97-

98; F. Ryszka, który zwrócił mi uwagę na tę pozycję, cytuje tenże list opierając 

się na wydaniu niemieckim (Tagebuch eines Verzweifelten), op. cit., s. 139-140. 

6 - Sobótka 

•
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stępstwa dokonane na narodzie niemieckim«. Owa eksterminacja całego 
gatunku ludzkiego, wraz z kobietami i dziećmi, jest tylko możliwa wśród 
Judzi, którzy nie zasługują już, by nazywać się Niemcami. Wśtydzę się, 
że jestem Niemcem. Ta mniejszość, która przez morderstwa, rabunki 
i bicie piugawi imię Niemiec, stanie się nieszczęściem całego niemiecki�
go narodu" 72. 

Można postawić pytanie, jakie skutki wywołała kampania wrześnio
wa, stwarzająca Niemcom okazję do skonfrontowania stereotypu Pol
ski i Polaków z rzeczywistością. Jest faktem bezspornym, że samo od
niesione zwycięstwo, a także . wyraźna przewaga techniczna wzmagały 
poczucie wyższości „rasy germańskiej". Z drugiej jednak strony bit
ność i odwaga polskiego żołnierza musiały wzbudzać szacunek wobec 
przeciwnika 73, a tym samym w jakimś stopniu neutralizować zaszcze
piane uczucie pogardy wobec polskiego narodu. 

Śledząc zachowanie się Niemców w Polsce podczas kampanii wrześ
niowej i w pierwszych miesiącach okupacji, mieć trzeba na względzie 
dwa czynniki, dość często uchodzące naszej uwagi. Pierwszy dotyczy 
starań zapobiegnięcia międzynarodowym reperkusjom, jakie wywołać 
musiały akty terrorru. Zadaniem własnej propagandy było ukazanie 
„humanitarnej" strony okupacji, stąd np. filmowane i fotografowane 
wydawanie żywności przez organizację NSV. Drugi czynnik dotyczy 
braku w zasadzie koncepcji polityki społecznej wobec polskiego chłop
stwa i klasy robotniczej. Program działania w gruncie rzeczy wyraźnie 
mówił jedynie o konieczności likwidacji warstw przywódczych. Stosu
nek do chłopstwa w pierwszych miesiącach okupacji przypomina nieco 
założenia polityki bismarckowskiej 74; w następnym okresie uległ on 
zasadniczej zmianie. 

Problem następny - to ocena rezultatów propagandy hitlerowskiej 
i kształtowania postaw i zachowań niemieckiej ludności cywilnej. Jak 
wynika z raportów policyjnych o panujących nastrojach, społeczeństwo 
niemieckie przyjmowało latem i jesienią 1939 r. z pewną dozą sceptycyz
mu informacje o zbrodniach popełnionych jakoby przez Polaków na 

12 Ausgewiihite Briefe von Generalmajor Helmuth Stieff, wyd. H. Rothfels 
(Vierteljahreshefte fur Zeitgeschichte, 1954, s. 198-300). 

1a Szereg wzmianek na ten temat znalazło się w reportażach i wspomnieniach 
o kampanii wrześniowej. Podziemie polskie wykorzystało te głosy rozpoczynając
,v czerwcu 1940 r. druk dodatku do konspiracyjnych „Wiadomości Polskich" pt.
,,Żołnierz Polski w Kampanii Wrześniowej".

74 Zwraca na to uwagę H. K. Rosenthal powołując się na artykuły publikowa
ne na łamach „Volkischer Beobachter", (z 14 I i 19 III 1940 r.); liczne wzmianki 
na temat zachowania się wojska niemieckiego u progu okupac)i w relacjach chło
pów: Wieś polska 1939-1948, opr. K. Kersten i T. Szarota, t. I-IV, Warszawa 
1967-1971; por. również uwagi S. Tyrowicza o traktowaniu chłopstwa w hitle
rowskiej myśli socjologicznej i filozoficznej, światło wiedzy zdeprawowanej, 

Poznań 1970, s. 37_:_44_ 
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volksdeutschach 75
. Pośrednim dowodem braku jeszcze w owym okresie 

zinternalizowanej postawy wrogości mogą być przejawy niesienia po
mocy polskim jeńcom wojennym czy życzliwości wobec pierwszych par
tii Polaków przywożonych na roboty przymusowe. Niezwykle .szybko 
stosunek ten ulega zmianie 76

• Okazywanie Poiakom, i to w sposób de
monstracyjny, własnej wrogości, wykorzystywanie każdej okazji do ich 
upokarzania staj� się swoistą normą społecz�ą, rodzajem afirmacji wła
snej przynależności do niemieckiej wspólnoty 77. 

Poczucie wspólnoty narodowej było przy tym znacznie silniejsze niż 
poczucie wspólnoty zgodne z hitlerowską teorią rasową. Dowcipy krą
żące w Trzeciej Rzeszy bardzo wyraźnie szydzą z mitu o rasie aryjskiej 
i germańskiej 78

• Stosunki seksualne Niemców - i Niemek z przedstawi
cielami „ras niższych" poświadczają także rozbieżność teorii i praktyki. 

Oceniając postawy Niemców wobec Polaków mieć trzeba zawsze na 
uwadze konieczność dyferencjacji. Różnorodność· występujących poglą
dów i zachowań nie ulega wątpliwości. Posłużmy się p.rzykładami, za
czynając od wypowiedzi typowych „polakożerców". Profesor medycy
ny H. Voss, wykładający podczas wojny w Poznaniu, zapisał w swym 
dzienniku w czerwcu 1941 r.: ,,Polacy stają się coraz bardziej bezczelni, 
więc nasz piec [w krematorium - T. S.] ma wiele pracy. Gdyby było 
można to całe towarzystwo przepędzić przez takie piece. Wtedy na
reszcie naród niemiecki miałby spokój' na wschodzie ... Sądzę, że na spra
wę polską trzeba patrzeć bez uczucia, czysto biologicznie. Musimy ich 
wyniszczyć, w przeciwnym razie nas wyniszczą" 79. 

Namiestnik kraju Warty, Arthur Greiser, zwracając się do przywód

ców Hitlerjugend mówił 20 IX 1941 r.: ,,Uczcie wasze szeregi obok mi
łości rodziców, obok czynności i gotowości w służbie także nienawiści 
do Polaków. Tylko wtedy staniecie się kiedyś zdolni do przyjęcia sztan
darów z naszych rąk" so. Nieznany z nazwiska pastor niemiecki prze-

,s M. S. St e i n e r t, HitLers Krieg und die Deutschen. Stimmung und Haltung

der deutschen BevoLkerung im Zweiten Weltkrieg, Diisseldorf-Wien 1970, s. 99. 
76 Tamże, s. 103; por. Łuczak, op. cit., s .. 195. 
77 W miarę jak zarysowywała się klęska Trzeciej Rzeszy w postawie części Niem

ców następowała zmiana. W tzw. ,,Kronice PKB" pod datą 2 III 1944 r. czytamy: 
,,W stosunku do Polaków zaobserwowano, oczywiście wbrew zarządzeniom ,władz, 
chęć nawiązania bliższych kontaktów z Polakami w celu zabezpieczenia się", CA 
KC PZPR, Zespół Delegatury Rządu RP, 202/!I-44, t. 2, k. 276. 

1s Por. H. J. Ga m m, Der FWsterwitz im Dritten Reich, Miinchen 1963; także 
R. Gr u n b  e r g  e r, Das zwoifjiihrige Reich. Der deutsche AUtag unter Hitier,

'rlien-Miinchen-Ziirich 1972, s. 343 i n.; interesujące są spostrzeżenia Christel
Drey-Fuchs na temat dowcipów, jako przejawu strachu, Angst im Tausendjiihrigen

Reich (Die politische und gesellschaftliche Rolle der Angst, pod red.-H. Wiesbro
cka, Frankfurt a.Main 1967, s. 39).

10 Cyt. za M a  d a j c z y k i  e m, op. cit., t. II, s. 359. 
so Aneks do raportów za okres 1-15 X 1941 r., CA KC PZPR, Zespół Delegatu

ry Rządu Rf>, 202/III-8, k. 60. 
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mawiaJąc do wojska niemieckiego w jednym z warszawskich kościołów 
6 II 1944 r. powiedział: ,,Polacy są bardziej niebezpieczni od Żydów, 
należy więc ich tępić tak jak Żydów. Ślad na kuli ziemskiej nie powi-
1�ien po nich pozostać" 81,. 

Obok uczucia gniewu i nienawiści aż nazbyt często dochodziły do 
głosu także uczucia pogardy wobec narodu polskiego. Znaczna część 
społeczeństwa niemieckiego rzeczywiście traktowała Polaków jak bydło 
robocze. Sceny rozgrywające się przy wybieraniu robotników polskich 
do pracy w niemieckich gospodarstwach rolnych do złudzenia przypo
minały targ· niewolników 82. O funkcjonowaniu zanimalizowanego stereo
typu Polaka niech zaświadczy wydarzenie, jakie miało miejsce podczas 
masowych wysiedleń na Zamojszczyźnie: ,,Oddzielanie dzieci od matek 
zależało od widzimisię Niemców. Bywało różnie, zabierano matki od 
rocznych dzieci. W jednym wypadku, na prośbę kobiet, by zostawić 
matkę rocznego dziecka, Niemiec powiedział: »Wy dla nas szczury�<, 
i kopnął matkę nogą" 83. 

Obok postaw tego rodzaju znajdziemy także postawy, które propo
nuję określić mianem ograniczonej aprobaty. Mam tu ria myśli tych 
Niemców, którzy byli co prawda przekonani o misji cywilizacyjnej na
rodu niemieckiego na Wschodzie i sami operowali odpowiednimi stereo
typami typu „polnische Wirtschaft", natomiast nie akceptowali hi tle
rowskiej polityki eksterminacyjnej. Typowym przykładem mogą tu być 

. poglądy niemieckiego urzędnika działającego na ziemiach włączonych 
do Rzeszy - ,,Hohensteina" 84. Do tej samej kategorii ludzi należał inym 
zdaniem dr W. Hagen, dla którego zagłada niewinnej ludności cywilnej, 
niezależnie od konfliktu własnego sumienia, zdawała się być sprzeczna 
z postępowaniem racjonalnym, nakazującym maksymalne wykorzysta
nie taniej siły roboczej. Protest skierowany przez Hagena na ręce fu-

s1 Pro memoria o sytuacji w kraju w okresie 9 II-9 III 1944 r., tenze zespół . 
• 202/I-37, k. 69.

s2 Wspomina L. Budny: ,,Po wyładowaniu na stacji towarowej zaprowadzono 
nas na targowisko, gdzie czekali bauerzy, władze wojskowe i cywilne. Zaczęło się 
przydzielanie jeńców poszczególnym bauerom. Ci chodzili między nami: oglądali, 
przebierali, badali muskuły, pytali, co kto robił przedtem w cywilu, czy się zna na 
roli - a w ogóle zachowywali się tak, jakby to była licytacja bydła, jak byśmy 
nie byli ludźmi", Bylem jeńcem-robotnikiem (Z literą „P" ... , s. 83). 

sa Raport z 12 I 1943, CA KC PZPR, Zespół Delegatury Rządu RP, 202/III-28, 
t. 1, k. 152; por. karykaturę zatytułowaną Polnische Ratten (szczury mają na gło
wach rogatywkę!) w „Kladderadatsch" z 13 II 1927 r., oraz przypis 35.

s1 A. ,,Ho h e  n s t  e i  n", Wartheliindisches Tagebuch- aus den Jahren 1941/42,

wyd. S. Noller, Stuttgart 1961, s. 72-75, 78, 130-133; por. Ma d a j  c z y  k, op. cit., 

t. I, s. 504-505; dla. Joachima Leuschnera dziennik „Hohensteina" jest typowym
przykładem funkcjonowania określonych stereotypów,· Bemerkungen ilber vorur

teilshafte Einsteliungen zu historisch-politischen Fragen (Das Vorurteil als Bild
ungsbarriere, wyd. W. Strzelewicz, Gottingen 1965, s. 149).
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hrera niewątpliwie był dowodem dużej odwagi cywilnej i wzbudza oczy
. wiście szacunek 85. 

Postawa ograniczonej aprobaty prawdopodobnie stosunkowo często 
musiała doprowadzać Niemców do refleksji na temat sprzeczności ste
reotypów z rzeczywistością. Nie oznacza to jeszcze, by tym samym kształ
towała się w szerszym z_akresie postawa czynnego sprzeciwu, faktem 
natomiast jest budzenie się wątpliwości w sprawie celów i metod poli
tyki hitlerowsktej wobec innych narodów. Pod datą 14 I 1943 r. zano
towano w „Kronice PKB" następujące zdarzenie: ,,Do restauracji nie
mieckiej w Al. Jerozolimskich przyszedł żołnierz przybyły z frontu, któ
ry opowiadał kelnerowi, że »Ta banda już zupełnie oszalała, to, co robią 
z dziećmi polskimi, jest okropne. Doprowadzają ludność do tego, że 
będą zza każdego węgła strzelać. Ale to się niedługo skończy i głos za
bierze wojsko«" 86

• W liście skierowanym do Hansa Franka, przychwy
conym przez polskie podziemie, anonimowy nadawca _pisał w początku 
1944 r.: ,,Byłem jako oficer przez przeszło dwa lata w Warszawie i dla
tego zdumiony jestem Pańskim tupetem. Nigdy nie zdawałem sobie 
sprawy, do jakiego stopnia można poniżyć· naród i tak traktować go 
nieludzko i sadystycznie, jak właśnie naród polski" 87• 

Nadzwyczaj interesujące pole obserwacji ludzkich postaw i zacho
wań stwa·rzają stosunki pomiędzy Niemcami i polskimi robotnikami wy
wiezionymi na roboty do Rzeszy. Posłużmy się wynikami badań w tym 
zakresie Cz. Łuczaka. Pisze on: ,,W Ranującym w latach II wojny 
światowej w niektórych kręgach społeczeństwa Rzeszy obłędzie nie
nawiści, szczególnie w stosunku do Polaków i obywateli radzieckich, 
niełatwo było zdobyć się na odwagę, polegającą na publicznym demon
strowaniu sympatii czy przyjaźni wobec dyskryminowanych przez wła
dze robotników przymusowych pochodzących z Europy wschodniej oraz 
udzielaniu im w różnej formie pomocy". Autor, przypominając nie tyl
ko grożące w takich wypadkach sankcje karne, ale także niebezpieczeń
stwo społecznej izolacji, pisze dalej: ,,Mimo groźby takich konsekwen
cji znalazły się w Trzeciej Rzeszy osoby narodowości niemieckiej, które 
w sposób ludzki traktowały polskich robotników przymusowych, do
starczały im ży�n.ości i odzieży, pomagały przy wykupowaniu biletów 
kolejowych, wysyłaniu listów do rodzin i załatwianiu rozmaitych spraw 
w !1rzędach niemieckich, udostępniały radioodbiorniki, wypożyczały ro
wery, udzielały pomocy lekarskiej, a nieraz. nawet protestowały prze
ciwko złemu obchodzeniu się z nimi pracodawców. Kierowano się przy 
tym różnymi pobudkami, m. in. klasowymi, religijnymi, ogólnohuma-

as Dokumenty w tej sprawie opublikował K. M. Pospieszalski, (Przegląd Za
chodni, 1958, nr 1); por. Sz a r ot a, Okupoway-ej Warszawy ... , s. 407-409.

86 CA KC PZPR, Zespół Delegatury Rządu RP, 202/II-44, t. 1, s. 84. 
87 Pro memoria o sytuacji w kraju w okresie 9 II-9 III 1944 r., zob. przypis 81, 

k. 47.
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nitarnymi, nieraz· litością,. a w miarę zbliżania się końca wojny niekiedy 
wręcz zwykłym wyrachowaniem, obliczonym na wstawiennictwo i wy
danie dobrej opinii przed władzami alianckimi". Konkluzja Cz. Łucza
ka brzmi: ,,mimo rozpętania wrogiej propagandy i przepisów obwaro
wanych nieraz drakońskimi sankcjami część społeczeństwa niemieckiego 
nie dała się zepchnąć na dno upodlenia, zachowała godność osobistą, 
wysokie walory moralne oraz niezłomny charakter" 88. 

Bardzo trudno jest dać jednoznaczną odpowiedź na pytanie o wpływ 
wojny i okupacji na ksztgłt ni-emieckiego stereotypu Polski i Polaków. 
Do jakiego stopnia tradycyjny stereotyp, wzbogacony jeszcze przez hitle
rowską propagandę, uległ rewizji i rewaloryzacji w zetknięciu się z Po
lakami w latach 1939-1945, w jakim zaś stopniu ówczesna rzeczywi
stość ugruntowała i utrwaliła ów stereotyp? Które cechy Polaków zna
lazły w owym okresie potwierdzenie w oczach Niemców, które zaś 
okazały się przypisywanymi im niesłusznie? W jakiej mierze bezpo
średnie kontakty z Polakami, nie pasującymi do stereotypowego obra
zu, podważyły zasadność samego stereotypu, a w jakiej traktowane 
były jako wyjątki potwierdzające regułę? Wydaje się, że jakiekolwiek 
uogólnienia są tu niebezpieczne. 

Weźmy przykład okupacyjnego „czarnego rynku". Z polskiego punk
tu widzenia dostrzegamy w nim dowód· zmysłu organizacyjnego i ta
lentów do improwizacji, trudno natomiast stwierdzić, czy Niemcy w ogó
le dopatrywali się w nim czynnika organizacji, wówczas gdy „czarny 
rynek" był dla nich przede wszystkim przejawem typowego ich zda
niem u Polaków braku ładu, porządku i dyscypliny. Nie znaczy to, by 
nie podziwiali ·oni sprytu Polaków 89. Inny przykład - to zetknięcie się 
Niemców z Polakami jako pracownikami. Do jakiego stopnia Niemcy 
obserwując niską wydajność pracy Polaków zatrudnionych w przemyśle 
wiązali to z jedną z form zorganizowanego ruchu oporu, o ile zaś trak
towali jako znów typowy objaw polskiego lenistwa, b�aku nawyku 
i umiejętności pracy solidnej? Pierwiastek organizacji, i to organizacji 
świetnie funkcjonującej, istniał na odcinku tajnego nauczania. Niemcy 
orientowali się, że w okupowanej Polsce powstało podziemne szkol
nictwo, czy jednak zyskało ono w ich oczach należny mu szacunek, 
c_zy ujmując spra,wę szerzej - podziemne życie kulturalne zmusiło 
ich do refleksji na temat stereotypu Polaków jako naTodu pozbawia-

88 Ł u c z  a k, op. cit., s. 197-200. 
89 Niemiecki rzeczoznaw�a po przeprowadzeniu kontroli działających w War

szawie firm przemysłu drzewnego miał powiedzieć: ,,W dziedzinie szwindlów 
i oszustw stwierdziłem taką pomysłowość, jakiej nigdy nie spotkałem w ciągu 
mojej 45-letniej praktyki, a która gdzie indziej w podobnych roz�iarach istnieć 
by nie mogła", Pro memoria o sytuacji w kraju w okresie 1 I-28 II 1942 r., CA 
KC PZPR, Zespół Delegatury Rządu RP, 202/I-30, k. 70-71. 
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nego kultury? Wiemy, że poprawne wnioski wyciągnęli po latach nie
którzy historycy zachodnioniemieccy 9o. 

Odrębny problem to stosunek Niemców do walki podjętej z okupan
tem przez Polaków. Władze hitlerowskie całkiem nieźle orientowały się 
w polskiej tradycji walk narodowowyzwoleńczych, od dawna też Niem
cy widzieli w Polakach naród urodzonych konspiratorów. Jednak ich 
stosunek do tego typu poczynań był wyraźnie negatywny. Aby uzmy
słowić sobie starcie się dwu zupełnie odrębnych mentalności, wystarczy 
powołać się na przeciwstawność dwu pojęć: niemieckiego „Untertan" 
i polskiego „niepokorny" 91. Zupełnie inaczej traktowali Niemcy zbroj
ny opór stawiany przez regularną armię 92, inaczej zaś działania party
zanckie. Oddziały partyzanckie w języku oficjalnym nazywano banda
mi 93; Niemcy biorący udził w ich zwalczaniu byli prawdopodobnie prze
konani, że mają do czynienia rzeczywiście z watahami rabusiów i mor
derców, a więc przeciwnikiem nie przestrzegającym „reguł gry", strze
lającym zza węgła, tchórzliwym 94. 

U progu okupacji władze hitlerowskie, zakładające co prawda ko
nieczność wytępienia polskiej inteligencji jako zarzewia wszelkiego nie
pokoju i warstwy prżywódczej, liczyły jednak na bierność czy może na-
wet życzliwą neutralność polskiego chłopstwa, klasy robotniczej i drob-

90 Wskazać tu można np. pracę Ch. K 1 e s s m a n n a, Die Selbstbehauptung
einer Nation. NS-Kulturpolitik und polnische Widerstandsbewegung, Dilsseldorf 
1971. 

91 Choć trudno jest zestawiać książki należące do innych gatunków, przycho
dzi na myśl porównanie Poddanego Henryka Manna i Rodowodu niepokornych
Bohdana Cywińskiego. 

s� Mimo że zdarzały się wypadki zbrodni popełnionych na polskich jeńcach 
wojennych, na ogół jednak brani do niewoli oficerowie polscy traktowani byli 
raczej znośnie, niekiedy wręcz z honorami. Niezależnie od względów propagando
wych (casus Sucharskiego) na pewno odgrywała tu ważną rolę postawa wobec 
przedstawicieli armii - regularnej siły zbrojnej. 

os Już w toku kampa_nii wrześniowej dyrektywy dla prasy zawierają liczne 
wslfazówki w sprawie podkreślania zdradzieckiego strzelania przez Polaków „zza 
węgła". 14 IX 1939 r._ nakazywano: ,,Przy charakterystyce polskiej partyzantki trze
ba zawsze podkreślać, że chodzi tu o uzbrojone bandy, nie zaś cywilów". Od 27 II 
1942 r. w środkach masowego przekazu słowo „Partisanen" miano zamieniać na 
„Banden" albo „Hackenschiltzen", por. W. A. Bo e 1 c k  e, Wollt Ihr den totalen
Krieg? Die geheimen Goebbels-Konferenzen 1939-1943, Stuttgart 1967, s. 219. 

04 W czasie badań przeprowadzonych wśród zachodnioniemieckiej młodzieży 
szkolnej na temat jej stereotypów narodowych uczniowie wymieniając cechy Ju
gosłowian podali tchórzostwo. W. H. W o 1 f, Stellungnahmen deutscher Schiller zu 
osteuropnischen V olkern (Kolner Zeitschrift fur Soziologie und Sozialpsychologie, 
1963, nr 3, s. 488). Nie mogąc zrozumieć przyczyny, prosiłem o wyjaśnienie w śro
dowisku historyków w Kolonii. Prof. H. Lemberg był zdania, że genezy szukać 
należy właśnie w traktowaniu partyzantów, jako wrogów strzelających z ukrycia. 
Oczywiście możliwa jest inna interpretacja, np. obserwowana współcześnie przez 
młodego Niemca scenka uliczna ucieczki jugosłowiańskiego Gastarbeitera przed 
policjantem. 
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nomieszczaństwa. Powstanie ogólnonarodowego frontu walki z okupan
tem było dla nich niewątpliwie· zaskoczeniem. Do jakiego stopnia wpły
nęło to na zmianę stereotypu Polaka? Intuicyjnie tylko można przypusz
czać, że fakt ten musiał zmuszać do rewizji utartych sądów. 

Na jeszcze jeden aspekt chciałbym tu zwrócić uwagę. Otóż wojna 
i okupacja podważały mit o decydującej roli w Polsce ludzi obcego po
chodzenia i obcej „krwi". Zilustrujmy to twierdzenie konfrontując dwie 
wypowiedzi Himmlera. W przemówieniu z 29 II 1940 r. analizując prze
bieg kampanii wrześniowej, Reichsfiihrer SS podkreślał fakt, że po stro
nie polskiej najdzielniej walczyły oddziały dowodzone przez generałów 
pochodzenia cudzoziemskiego; wymienił przy tym Rómmla, Unruga, 
Thommee i Kleeberga. Wniosek brzmiał następująco: ,,Musimy to sobie 
zapamiętać: niebezpiecznym w historii, niebezpiecznym na tym globie, 
na tej ziemi, może być dla nas tylko nasza własna krew" 95_ Jakże inny 
wydźwięk posiada przemówienie Himmlera wygłoszone przezeń 21 . IX 
1944 r. Zwracając się wówczas do dowódców Wehrmachtu, jako przy
kład odwagi, dzielności i wojskowych talentów dawał im postacie dwóch 
Słowian-wrogów Trzeciej Rzeszy - Jugosłowianina Titę i Polaka Bora
-Komorowskiego 96_ 

DER STEREOTYP POLENS UND DES POLEN IN DER DEUTS'CHEN 

t)FFENTLICHEN MEINUNG WXBREND DES 2, WELTKRIBGES 

Die vorliegende Studie steht im direkten Zusammenhang mit der jilngst verof
fentlichten Abhandlung ilber das Bild des Deutschen in den Augen der Polen in 
derselben Zeit (,,Dzieje Najnowsze", 1978, Nr. 2). Der Verfasser betrachtet den 
Stereotyp als ein Ensemble von Vorstellungen uber die Charaktereigenschaften 
des eigenen oder eines fremden Volkes. Es un'terscheidet darbei zwischen einen
mit Hilfe der Massenmedien gelenkten und einem im Bewusstsein des Einzelnen 
und der Gesellschaft real funktionierenden Stereotyp. 

Der Verfasser untersucht den von der Goebbels'schen Propaganda verbreiteten 
Stereotyp Polens und des Polen und erinnert an die antipolnische Kampagne, die 
im Fruhjahr 1939 begonnen wurde. Ihre Aufgabe war, das deutsche Volk fi.w- die 
geplante Aggression psychologisch vorzubereiten. Ferner wird die Indoktrinierung 
des deutschen _ Volkes sowie die nazistische Propaganda nach aussen behandelt, 
die die Weltoffentlichkeit wahrend des Krieges beeinflussen sollte. Das Bild des 

95 H i  m m  1 e r, Geheimreden ... , s. 127. 
96 Tamże, s. 242; przy okazji warto przytoczyć zawartą w tymże przemówie

niu ocenę powstania warszawskiego: ,,Geschichtlich gesehen, ist es ein Segen, dass 
die Polen das machen. Uber die funf, sechs Wochen korrimen wir hinweg. Dann 
aber ist Warschau, die Hauptstadt, der Kopf, die Intelligenz dieses ehemaligen 16, 
17-Millionenvolkes der Polen ausgeloscht, dieses Volkes, das uns seit 700 Jahren
den Osten blockiert und uns seit der ersten Schlacht bei Tannenberg immer wieder 
im Wege liegt. Dann wird das polnische· Problem geschichtlich fur unsere Kinder
und fur alle, die nach· uns kommen, ja schon fur uns, kein grosses Problem mehr
sein".
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Polen wurde animalisi�rt, urn Widerwillen und Ekel gegeni.ibP.r dem zum Unter
menschentum erklarten Volk hervorzurufen. Der Pole wiirde a:ls Miirder hingestellt 
(die fabrizierte Li.ige von der Ermordung von 58 tsd. Volksdeutschen), urn Zorn 
und Hass gegen ihn zu erwecken. Bei der Analyse der Funktion dieses von dem 
faschistischen Propagandaapparat vervielfaltigten Stereotyps weist der Autor auch 
auf die Manipulation hin, der das Polenbild unterzogen wurde. Entrsprechend den 
aktuellen Bedi.irfnissen wurde es variiert. So war es vor dem Beginn der Kampf
handlungen an der Westfront im Jahre 1940 und auch angesichts der Niederlagen 
an der Ostfront in den Jahren 1943-1944, als die Polen in einem etwas gi.insti-
gerem Licht prasentiert wurden. � 

Als nachstes Problem wird die Funktion des nazistischen Systems von Verord
nungen und Vorschriften beri.ihrt, die die Lebens- und Verhaltensweisen der Polen 
in den okkupierte� Gebieten sowie im Reich (in bezug auf die zur Zwangsarbeit 
verschleppten Polen) regelten. Der Autor vertritt die Meinung, dass dieses ge� 
samte System von Geboten und Verboten einerseits eine Art Barriere sein sollte, 
die die Deutschen vor Kontakten mit Polen schi.itzen sollte, und andererseits die 
Dberzeugung von der Dberlegenheit der „germanischen Rasse" begriinden sollte. 

Ferner befasst sich der Autor mit den Massnahmen des Naziokkupanten zwecks 
Verwirklichung des Stereotyps vom Polen als Barbaren. Aus dieser Sicht be
trachtet der Autor den Kampf gegen die polnische Kultur, die Ausrottung der 
polnischen Intelligenz, aber auch die Versuche, das polnische Volk zu demorali
sieren (der fragwiirdige Charakter des zugelassenen kulturellen Lebens, Verleiten 
der Bauern zum Trinken durch Priimiierung der 1Pflic1htabgaben mit Wodka). 

Es wird auch der Versuch unternommen, die Haltungen der Deutschen wah
rend des 2. Weltkrieges gegenilber den Polen zu differenzieren. Zitiert werden Aus
serungen deutscher · Antifaschisten, die sich von der Art und Weise der Be
handlung von Polen durch das Hitlerregime distanzierten und ihre Dberzeugung 
zum Ausdruck brachten, dass dies dem guten Ansehen der deutschen Nation 
schade. Individuelle Erfahrungen und Dberlegungen trugen zur Demontage dieses 
·negativen Stereotyps bei.




