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1. Dlaczego właściwie zajmujemy się badaniem stereotypów etnicz
nych, jak zresztą w ogóle stereotypów funkcjonujących w życiu spo
łecznym? Dzieje się tak nie tylko dlatego, że zainteresowani jesteśmy 
pewnym zagadnieniem teoretycznym z zakresu psychologii społecznej, 
lecz również i przede wszystkim dlatego, że podejrzewamy, iż stereo
typy mają w pewnym zakresie determinujące znaczenie dla postaw 
i zachowań ludzkich. Powstaje pytanie, czy nie najważniejszą rolę utrwa
lone stereotypy. odegrać mogą w momentach przełomowych, kiedy jed
nostki postawione zostają przed wyborem, którego nie sposób uniknąć. 
Propozycja moja zmierza ku temu, by skoncentrować uwagę na takich 
właśnie momentach przełomowych z epok posiadających wystarczająco 
obfitą dokumentację. I tu dochodzimy do tematu naszej konferencji. 
Czyż nie byłoby interesujące zbadanie roli stereotypu Niemca w posta
wach społeczeństwa polskiego wobec państw niemieckich w epoce roz
biorów i u progu XIX w., wobec Prus i Niemiec na początku I wojny 
światowej, kiedy to starły się ze sobą dwie orientacje, albo wobec Rze
szy hitlerowskiej w latach 1933-1934 i 1939? 

2. Posługiwanie się pojęciem stereotypu powinno zostać poprzedzone
określeniem istoty tego zjawiska. W szczególności należałoby odpowie
dzieć na pyta111ie, czym właściwie jest stereotyp, w danym wypadku et
niczny: czy stanowi on uproszczone, schematyczne ujęcie rzeczywistego 
obrazu charakterystycznych cech zbiorowości, której dotyczy, a- zatem 
jest narzędziem, a zarazem rezultatem, poznania, czy też jest mistyfrka'

cją i wykrzywieniem cech rzeczywistych, elementem fałszywej świa
domości. W pierwszym wypadku można by orzekać o prawdziwości i f_ał
szywości stereotypu na podstawie zestawienia · go z rzeczywistością. 
W drugim wypadku stereotyp informuje nas nie tyle o grupie, do której 
się _0dnosi, ile o tej, która go wytworzyła. Można by wtedy stwierdzić 
jego. istnienie czy cechy, lecz nie jego prawdziwość czy fałszywość. Trze
ba by określić, czy chodzi tu o badanie stereotypu,. czy o uzyskanie pra
widłowego, obiektywnego obrazu charakteru etnicznego czy narodowego 
danej zbiorowości. Cóż bowiem znaczy teza, że stereotyp „powinien" 
odpowiadać temu obrazowi? Wobec tego nie byłoby różnicy między 
,,słusznym" stereotypem a wiernym odbiciem rzeczywistości, co prze
sądza odpowiedź na pytanie o istotę stereotypu. Powstaje jednak kwe
stia, po co nam w takim wypadku jest potrzebne pojęcie stereotypu. 
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Wydaje się pewne, że stereotyp zawiera w . sobie i jeden, i drugi 
. składnik, tzn. w pewnym stopniu jest odbiciem cech rzeczywistych 

przedmiotu stereoty,pu, w pewnym zaś odbiciem cech podmiotu wy
twarzającego stereotyp. Do tego jednak geneza stereotypu nie ograni
cza się, zawsze bowiem ma nań wpływ, a często wpływ zasadniczy i de
cydujący sytuacja historyczna, przesądzająca o charakterze kontaktów 
dwóch grup etnicznych. Pozostaje jednak stwierdzić, w jakich propor
cjach wymienione wyżej czyinniiki składają się na powstanie i treść ste
reotypu. Jest to zadanie tyleż trudne, ile w praktyce niewykonalne 
z braku możliwości odpowiedniego pomiaru. 

3. Taki stan rzeczy ,prowadzi niektórych do wątpliwości, czy w ogó
le można na gruncie historii naukowej i w ramach rygorów naukowych 
zajmować się tak ulotnym, nieostrym i niejasnym, raczej intyuicyjnie da
jącym się stwierdzić zjawiskiem, jak stereotyp. Wątpliwości takie uwa
żam za niesłuszne, a manię kwantyfikowania całej wiedzy historycznej 
za nieuzasadnioną. Najważniejsze pojęcia w naukach społecznych, a tak
że i w wielu innych dziedzinach nie są ściśle i jednolicie zdefiniowane 
(np. kultura, postęp; także - · życie, stosunek przyczyny i skutku itd.), 
mimo to nie tylko muszą być używane, ale bez nich nauka istnieć nie 
może. Dlaczego akurat historia miałaby być wyjątkiem, od którego wy
maga się ścisłości pojęć i nieosiągalnej precyzji dowodów? 

Trzeba zresztą zwrócić uwagę, że pozorna ścisłość i dokładność na
rzędzi poznawczych stosowanych w innych dyscyplinach przy bliższej 
analizie okazuje się zawodna lub niepełna. Wiele mówiono tu o mate
riałach ankietowych, _których historyk, wyjąwszy szczególne wypadki 
odnoszące się do życia współczesnego . pokolenia, uzyskać nie może. In
teresujące są rezultaty badań ankietowych, odnoszących się do funkcjo
nowania stereotypów etnicznych. Ale czyż można przy ich interpreta- . 
cji zapominać, że zawierają one zapis postaw werbalnych, które, jak 
wykazuje praktyka, bardzo często różnią się od postaw realnych, znaj
dujących wyraz w 'działaniu? Ma to znaczenie zwłaszcza dla naszego 
problemu. Wypowiedzi bowiem na temat stosunku do innych narodów 
kształtowane są w matrycach już istniejących stereotypów i badanie 
stereotypów za pomocą tych wypowiedzi przypomina niekiedy błędne 
koło. 

4. Dla badań historycznych duże znaczenie ma analiza dróg powsta
wania i schematów tworzenia się stereotypów etnicznych,· jak również 
uchwycenie zachodzących w tym zakresie praIWidłowości. W związku 
z tym nasuwa się pytanie, które zresztą można zredukować do już 
przedstawionego pytania: czy stereotypy tworzą się pod wpływem wie
loletniego, a nawet wielowiekowego poznawania cech grupy etnicznej, 
której dotyczą, czy też są mistyfikacją powierzchownie uderzających róż
nic zachowania się przedstawicieli tej grupy w stosunku do standardo
wych zachowań przedstawicieli grupy wytwarzającej stereotyp? Przede 
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wszystkim jednak, od czego zależy nasilenie pozytywnych bądź negatyw
nych cech stereotypu? Badania ankietowe zagraniczne i polskie sugero
wałyby, że nasilenie cech negatywnych jest funkcją nieznajomości, od
dalenia i egzoty;ki ocenianej grupy. Jednak praktyka historyczna, zwłasz
cza w najlepiej nam znanej Europie Środkowej - a jak się wydaje, jest 
to przecież regułą i w tnnych częściach świata - wykazuje, że stereo
typy sąsiadów są najbardziej negatywne. A przecież sąsiadów z natury 
rzeczy ogląda się z bliska i zna najlepiej. Raczej już można by sformu
łować regułę odwrotną: nasilenie cech negatywnych jest wprost pro
porcjonalne do częstości codziennych kontaktów grup etnicznych. Czy 
jednak taka reguła znalazłaby pełne potrwierdzenie? To wszystko z ko
lei przemawia za dominacją momentu subiektywnego w genezie stereo
typów. 

5. Stereotypy gmp etnicznych to tylko jedna z niezliczonych klas
stereotypów, których jest tyle, ile podziałów społecznych. Różne typy 
stereoty,pów przecinają się, ,podobnie jak przecinają się te podziały. Ba
dając stereotypy grup etnicznych nie można zapominać o ich społecz
no-klasowym zróżnicowaniu. Dotyczy to oczywiście także stosunków 
polsko-niemieckich. Rozumie się, że stereotyp Niemca inaczej przed
stawiał się u chłopa, stykającego się w Kongresówce z izolowanymi 
wsiami niemieckich kolonistów, inaczej u gospodarza sąsiadującego z nie
mieckim folwar1kiem, inaczej u robotnika w Łodzi, a inaczej u fabry
kanta polskiego w tymże mieście, inaczej u drobnomieszczanina pol
skiego w Wielkopolsce, inaczej u kosmopolitycznej i skoligaconej z Niem
cami arystokracji itd.; itd. Podobnie oczywiście trneba wziąć pod uwa

gę zróżnicowanie geograficzne stereotypu, które wynika zresztą i z po
przednich wywodów. W wypadku stereotypu Niemca w Polsce jest to 
szczególnie ważne. Pozosta1wienie wielkiej części terytorium narodowe
go pod władzą pruską przez sto kilkadziesiąt albo i paręset lat wytwo
rzyło oczywiście stereotypy szczególnie wyraziste i stanowiące w dużej 
mierze spadek po długich okresach brutalnej akcji antyporskiej. Ale 
i inne dzielnice Polski miały swe doświadczenia z Niemcami jako grupą 
etniczną bądź jako państwem prowadzącym germanizacyjną w pewnym 
zakresie .polity;kę (nie tylko Prusy, lecz i Austria końca XVIII i pierw
szej połowy XIX w.). Okres międzywojenny, a jeszcze bardziej okres 
okupacji hitlerowskiej i dalsze przemiany polityczno-osie1leńcze przy
czyniły się do częściowego ujednolicenia stereotypów Niemca w spo
łeczeństwie polskim i dalszych różnokierunkowych jego przemian. 

Lata, które upłynęły od 1914 r., nie tylko spowodowały częściowe 
zatarcie różnic regionalnych w omawianym stereotypie, przez co przy
czyniły się do wzno.wienia ogólnonarodowego jego charakteru. O ile 
przed 1914 r. elementy zróżnicowania społeczno-klasowego występo
wały może w stereotypie Niemca w Polsce silniej - zwłaszcza poza 
Wielkopolską - choć nigdy nie miały charakteru dominującego, o tyle 
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po 1918 r., głównie zaś po 1945 r. stereotyp staje się, rzec można, jesz
cze bardziej ogólnona,rodowy. Oczyiwiście na funkcjonowanie tego ste
reotypu w różnych środowiskach społecznych wpływa wiele czynni
ków, jak wykształcenie, wiek, znajomość języka i kultury i w związiku 
z tym łatwość kontaktów z Niemcami bądź ich utrudnienie albo brak. 
Ale to już inne zagadnienie, podobnie jak 'zmiany, którym stereotyp 
podlega w ostatnich latacb, a wreszcie i wpływ podziału Niemiec na dwa 
organizmy pa"flstwowe o zupełnie różnym stosunku do Polski. 

6. jeśli mówimy o „ogólnonarodowym" stereotypie Niemca w świa
domości społeczeństwa polskiego, nie nalezy interpretować tego w spo
sób zbyt uproszczony. Jeśli nawet podstawowe cechy ste,reoty,pu wy
stępującego w różnych środowiskach społecznych były zbliżone, to prze
cież jego forma była bardzo zróżnicowana. Szerokie-ma;,y ludowe, z wy
jątkiem nielicznych w końcu środowisk przejętych głęboko ideologią 
socjalistys::zną, a. i to nie zawsze, kształtowały swój stosunek emocjonal
ny do Niemców i częściowo zachowanie wobec nich pod wpływem ste
reotypu, przejętego w ramach tradycji środowiskowej bądź uksztąłto
wanego przez kontakty bezpośrednie. W zaborze pruskim ,przed 1918. r. 
były to codzien'ne kontakty z państwem i dominującą narodowością, 
w reszcie Polski kontakty, niektórych grup zwłaszcza, z rozsianymi 
w masie ,polskiej Niemcami, a więc z niemieckimi kolontstami na nie
których terenach, tworzący,mi zwarte osady-enklawy, dalej z niemiecką 
burżuazją w większych ośrodkach przemysłowych, z niemieckim perso
nelem techniczno-nadzorczym w tychże ośrodkach, nieraz też z nie-

- mieckimi robotnikami (Łódź), wreszcie z niemieckimi lub niemieckiego
pochodzenia urzędnikami bądź oficerami w Austrii i Rosji. Tak spra
wa przedst.awiała się do wybuchu I wojny światowej. Masowe zetknię
cie się z Niemcami na terenach· zaboru rosyjskiego nastąpiło w czasie
okupacji Królestwa Polskiego i ziem wschodnich. W czasach później
szych, po 1918 r., niektóre płaszczyzny kontaktu nikną, niektóre pozo
stają (koloniści, zwłaszcza jednak niemieccy fabrykanci i majstrowie;
szczególnie na Górnym Śląsku). Masowe a tragiczne 1 decydujące o po
wojennym charakterze stereotypu kontakty to oczywiście okupacja hi
tlerowska. W ,rezultacie żaden właściwie zakątek Polski i żadne pokole
nie nie mogło się uskarżać na brak kontaktów i bezpośredniej możli
wości oceny Niemców.

,,Warstwy oświecone" kształtowały - początkowo - swój stereo
typ częściowo także na podstawie tradycji polityczno-literackie,j w ta
leżności od wysuwanej ideologii. W kręg:u liberalno-demokratycznej in
teligencji trudno jest mówić o stereotypie, raczej o rozwiniętym obra.-:
zie sąsiedniego narodu, który nie da się sprow.adzić, do stereotypu z jego
uproszczonymi, skrajnymi, lecz wyrazistymi ·ocenami. Mamy tu na.
myśli głównie okres od końca XIX w. W okresie tym działał już roz
\.Vinięty ruch socjalistyczny. Jednym z założeń-jego ideologii i praktyki
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politycznej była walka ze stereotypami narodów obcych, zwłaszcza są
siednich, ponieważ stereotypy te były w coraz większej mierze używa
ne jako broń przez obóz nacjonalistyczny. W propagandzie i prasie so
cjalistycznej (,później komunistycznej i socjalistycznej) temat ten wra
cał bardzo często. Przeciwstawiano stereotypowi narodowemu ujęcie 
klasowe, niekiedy zresztą też podawane 'N formie stereotypowej. Przy
pomnę tu tylko jeden fakt: uparte nieprzyjmowanie do wiadomości po
parcia faszyzmu niemieckiego przez szerokie masy, także masy ludowe 
narodu niemieckiego. 

Stwierdzić mo:ż)na instrumentalny charakter stereotypu narodowego 
(obok innych narodowości, oczywiście) w ideologii, polityce i taktyce 
nurtu nacjonalistycznego, którego głównym, lecz nie jedynym ogniwem 
była endecja, ,,obóz narodowy". Wydaje się,· że ekstremizacja i absolu
tyzacja stereotypów narodowych stanowi charakterystyczną cechę dwu
dziestowiecznych ruchów nacjonalistycznych, zwłaszcza w okresie mię
dzywojennym. Ale i ta ekstremizacja nosi charakter instrumentalny. 
Można to odczytać np. z demagogicznego charakteru argumentów uza
sadniających stereotyp lansowany w popularnej prasie „narodowej". 
Pamiętać też trzeba, że stereotyp określonego narodu nie stanowi jakiejś 
izolowanej konstrukcji i ż·e rzutuje nań w wielkiej mierze ogólny sto
sunek danego kręgu polityczno-ideowego do obcych. 

W obiegowych stereotypach, etnicznych, które trzeba odróżnić od 
rozwiniętego obrazu obcego społeczeństwa w świadomości elity intelek
tualnej własnego społeczeństwa, element groteskowego, a więc pozosta
jącego już na granicy fałszu uproszczenia zdaje się przeważać nad -
istniejącym, jak już stwierdziliśmy, niemal zawsze - czynnikiem od
bicia cech rzeczywistych. Ale ponieważ ,poruszamy się tu w zakresie 
zjawisk i war-tości, jak się rzekło, niezmierzalnych, więc i takie ogólne 
opinie pozostaną zawsze hipotezami. Zresztą opisana wyżej charaktery
styka stereotypu nie zawsze się potwierdzi, o czym ·niżej. 

· Należałoby tu, w związku ze stereotypem Niemca w Polsce, mocno
podkreślić jego ambiwalentny charakter. Choć na ogół stereotypy two
rzy się w dążeniu do maksymalnie syntetycznego ujęcia obcej grupy, 
a więc maksymalnie uproszczonego, białego lub czarnego, przecież nie 
wyklucza to współistnienia w stereotypie cech pozytywnych i negatyw
nych. Stereotyp Niemca - nie tylko w Polsce, ale w ogóle na Wsch?
dzie, przypomnijmy drobiazg: piekarza „akuratnego Niemczy.ka" z Eu

geniusza Oniegina - zawierał w sobie także jeszcze w XIX w. dozę 
podziwu dla dokładności, · sprawności technicznej,. pracowitości Niem
ców, niezależnie od przypisywanych im cech ujemnych, np. chciwości, 
bezwzględności, buty. Pisarze prawicowi, endeccy, którzy na przełomie 
wieków tworzą nowy obraz. Niemca podyktowany przez politykę wyni
kającą przecież z rozpalenia się do białości konfliktu polsko-niemieckie
go, podziw ten wyrażają niezmiernie wymownie, są jakby o krok od 
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uznania „wyższości" kultury niemieckiej. Ta ambiwalencja utrzyma się 
w praktyce w niektórych środowiskach jeszcze bardzo długo, bodaj do 
dziś. Ale zauważyć można, jak w lansowanym np. w prasie prawicowej 
stereotypie cechy dawniej pozytywne zmieniają się w swe przeciwień
stwo: dokładność w pedanterię, sprawność techniczna w bezduszność, 
pracowitość w zachłanność i bezmyślność, i dyscyplina w niewolniczą 
służalczość. Stereotyp, jak wspomniano wyżej, stawał się coraz bardziej 
jednostronny, stosownie do nasilenia konfliktu, w toku zwłaszcza za
ciętej walki z ·polskością w zaborze pruskim, a także w zależności od 
audytorium. 

Społeczeństwo polskie w okresie II wojny światowej wkroczyło ze 
stereotypem, a raczej z zespołem stereotypów Niemiec i Niemców, ,w któ
rych to stereotypach przeważały cechy ujemne. Były one wzmocnione 
trwającym przecież przez większość okresu międzywojennego konflik
tem międzypaństwowym, w którym la.ta 1934:.._1938 stanowiły tylko 

, pięcioletnią przerwę. Ale były tam takie czy inne cechy pozytywne 
(sprawność techniczna, uczciwość, dyscyplina. itd.). Rzeczywistość okre
su okupacji w,ręcz unieważniła dotychczasowe stereotypy, nasilenie bo
wiem cech negatywnych bezpośrednio . doświadczonych przez Polaków 
przekraczało nieskończenie najbardziej śmiałą fantazję. Obraz Niemca 
i Niemiec pod koniec wojny był czymś (mamy na myśli posta,wy wy
tworzone w kraju pod okupacją), czego już właściwie nie można nazwać 
stereoty;pem. I zbrodnie okupanta były już zbyt straszliwe i w swym 
ogromie wręcz niezrozumiałe dla przeciętnego człowieka, al,e i zbyt róż
norodne, aby dały się zamknąć w jakimś ska-ótowym ujęciu charakte
rystycznym dla stereotypu, i kontakty z Niemcami tak różne i w róż
nych mające miejsce okolicznościach, by uzyskane doświadczenie mo
gło być przekształcone w stereotyp. _Stereotyp Niemca, w ścisłym tego 
słowa znaczeniu, pod wpływem różnorodnych czynników zaczął się 
znów tworzyć po wojnie, a zmienia się i kształtuje do dziś. 

JANUSZ GOĆKOWSKI (WROCŁAW) 

Cechą konstytutywną świadomości narodowej są wyobrażenia zbio
rowe dotyczące innych narodów, zwłaszcza znacząco obecnych w dzie
jach danej wspólnoty. Chodzi tu nie tylko o sąsiadów, aczkolwiek to 
oni, najczęściej, są obecni. Tak właśnie mają się sprawy z Niemcami 
jako komponentem dziejów Polaków. 

Wyobrażenia :zJbiorowe dotyczące innych narodów stanowią ważkie 
świadectwo rozeznania danej wspólnoty, przede wszystkim jej elit kul
turalnych, w swojej sytuacji i perspektywach. Stosunki między naro
dami, mające zasadnicze znaczenie dla losów poszczególnych narodów, 
zależą w znacznej mierze od „dyrektywnych wyobrażeń zbiorowych" 
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dotyczących stron owych stosunków. Te zaś uwarunkowane są istotnie 
przez charakter wiedzy o sobie jako o narodzie i o narodach innych. 
Badania obrazów innych narodów w świadomości ·społecznej ludzi wła
snej wspólnoty narodowej rysują się zatem jako czynności poznawcze, 
których funkcją może - i powinna - być racjonalna socjotechnika 
edukacji narodowej, tzn. socjotechnika kształtowania świadomości na
rodowej i postaw narodowych. 

Interesy i aspiracje narodu dysponującego suwerennością państwową 
urzeczywistniają się w znacznej mierze w sferze stosunków z innymi 
na:rodami. Ośrodki polityki zagranicznej, odpowiedzialne za charakter 
tych stosunków, są wielorako uwarunkowane: m. in. przez rozmaicie 
manifestowane i artytkułowane orientacje grup i kręgów społeczeństwa 
narodowego. Sta-wia to. na porządku dziennym sprawę charakteru funk
cji społecznej historyków, socjologów i politologów. Są oni tymi, którzy 
powinni dokładać szczególnych starań o oczyszczanie świadomości na
rodowej szerokich rzesz obywateli ze stereotypów i mitów stanowiących 
przeszkodę dla uprawiających realistyczną politykę w sferze stosunków 
międzynarodowych. Interesom bowiem i aspiracjom narodu służyć może 
tylko polity;ka realistyczna, wsparta racjonalną i realistyczną świado
mością narodową i obywatelską. Iluzje i ą.nachronizmy w dziedzinie wy
obrażeń dotyczących charakteru swego narodu, jak też narodów sąsied
nich są niebezpieczne, gdyż przyczyniają się do ukształtowania się świa
domości narodowej jako „świadomości fałszywej". 

Charakter światopoglądu wspólnoty narodowej jest dla doktryny 
i strategii działań służących interesom i aspiracjom narodu komponen
tem o znaczeniu. zasadniczym. Dlatego też uczeni akademiccy, nauczy
ciele szkolni, ideolugowie, dziennikarze są tymi, od których naród i jego 
suwerenna reprezentacja polityczna mają pra,wo wymagać poważnego 
udziału w poczynaniach nastawionych na „odczarowywanie" świadomoś
ci narodowej. Zakorzenione i rozpowszechnione w świadomości osób 
należących do społeczeństwa na,rodowego stereotypy i mity są ważkimi 
świadectwami stanu uzasadniającego socjotechnikę „odczarowywania". 

Jest to przedsięwzięcie bodaj tyleż trudne, co potrzebne, gdyż po
stępy w „odczarowywaniu" najbardziej służą stosunkom międzynaro
dowym, opartym na zasadach rzeczowef współpracy stron, a sprzyjają 
· też klimatowi zaufania J życzliwości między stronami. Postępy te są
tym większe, im bardziej socjotechnika oczyszczania świadomości na
rodowej ze stereotypów i mitów uprawiana jest w obrębie wszystkich
wspólnot będących stronami. ,,Odczarowywanie" spełnia również funk
cję doskonalenia stanu obronności narodowej, gdyż wszeltki wybór so
juszników bądź wrogów wymaga oczyszczenia świadomości wybierają
cych ze stereotypów i mitów.

Akcentujemy tu negatywny charakter stereotypów i mitów, ponie
waż dzieje narodów europejskich, a także dzieje naszego narodu, do-
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starczają wielu ważkich świadectw na potwierdzenie tezy, iż naród wy
ruszający na arenę stosunków międzynarodowych ze światopoglądem 
nasyconym iluzjami i anachronizmami ma mniejsze szanse uzyskać to, 
czego chce i co mu się należy jako cząstce ludzkości. 

Świat współczesny jes,t światem powszechnym i zmiennym. W ta
kim świecie nie ma prawdziwie samotnych wysp ani też stałych stanów 
i" układów. Dlatego też nieodzowna jest taka edukacja narodowa, która 
polega na skutecznym przeciwstawieniu światopoglądu fundowanego 
na solidnej wiedzy historycznej, socjologicznej, psychologicznej i poli
tologicznej światopoglądowi nasyconemu stereotypami i mitami. Edu
kacja narodowa, którą rekomendujemy, jest tedy edukacją w imię ra
cjonalności i realizmu, bez czego nie ma mowy o demokratycznym pla
nowaniu rozwoju wspólnoty narodowej. Planujemy zaś w kontekście 
środowiskowym, jakim są inne narody. Edukacja ta nie powinna wszak
że zapoznawać tego wszystkiego, co w tradycji narodowej sprzyja i po
maga ·kulturze politycznej, funkcjonalnej wobec interesów i aspiracji 
współczesnej wspólnoty narodowej. 

Rozważania dotycząG:e stereotypów należy łączyć z rozważaniami 
dotyczącymi innych obrazów syntetycznych grup społecznych w świa
domości tych samych grup bądź w świadomości innych. grup. Specy.:. 
fikę stereotypów narodów w świadomości narodowej wtedy tylko moż
na dobrze pozmać, gdy bada się inne stereotypy, a stereotypy narodu 
porównuje się z innymi obrazami syntetycznymi narodu. 

Rozpatrując problematykę stereotypu narodu „x" w świadomo�ci 
narodu „y" i vice versa wypada zająć się sprawą funkcji stereotypów 
narodu. Proponujemy wyróżnić trzy rodzaje tych funkcji. 

Funkcje pierwszego rodzaju związane są ze stosunkami walki, z kon
fliktami między narodami. Trzeba tu rozróżniać: stereotypy spełniają
ce funkcję obronną oraz stereotypy służące celom napastniczym. Te 
drugie są pomocne w dokonywaniu podboju czy zaboru bądź też poma
gają-uzasadniać podbój czy zabór już dokonany. 

Funkcje drugiego rodzaju mają charakter edukacyjny bądź mobi
lizacyjny. Chodzi tu o stereotypy, których funkcja perswazyjna· polega 
na tym, iż ukazują wady narodowe bądź też wskazują na niedostatek 
zalet i cnót narodowych. To · drugie wiąże się najczęściej ze sprawą 
skłaniania do podjęcia poważnych zadań cywilizacyjnych. To pierwsze 
natomiast wiąże się z programowaniem ruchu na rzecz emendacji bądź 
instauracji wspólnoty narodowej. w wypadku funkcji drugiego rodza
ju mamy najczęściej do czynienia ze stereotypami pro domo sua bądź 
też pochodzącymi od przyjaciół z innych narodów. Wyjątek stanowią 
te stereotyipy, które ukazują wady bądź podkreślają zalety drugich, aby 
ich obezwładnić lub uśpić. 

Trzeci rodzaj funkcji stereotypu to samoistna funkcja integrująca 
własną wspólnotę· po to, aby zachować i zapewnić jej odrębność i swoi-
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stość kulturową. Chodzi tu też o odróżnienie jej od innych wspólnot 
na zasadzie: ,,to m.y-to oni", co nie musi bynajmniej kolidować z za
sadą przyjaźni i współpracy z innymi narodami. ·Dopiero wtedy, gdy 
vispólnota narodowa jest zbiorowym podmiotem oryginalnej formacji 
kulturowej, można sensownie mówić, iż dana ekumena ma szanse funk
cjonować na zasadzie „jedności w różnorodności", co jest tradycją kul-
tury europejskiej. 

Dla poszukiwań· i dociekań dotyczących stereotypów narodu istotne 
znaczenie ma wybór strategii budowy teorii stereotypu. Każda ws·zak
że z tych strategii ,powinna polegać na interdyscyplino,wej współpracy 
historyków, socjologów, psychologów, politologów, lingwistów i semio
logów. Zajmując się stereotypem Polaka w oczach Niemca i Niemca 
w oczach Polaka w XIX i XX w. należy unikać nieuzasadnionego prze
chodzenia od twierdzeń zasadnych na gruncie materiału polsko-nie
mieckiego do twierdzeń dotyczących problemu stereotypów narodu „x" 
w oczach narodu „y" i odwrotnie. Konieczne jest tu zbudowanie serii 
teorii średniego zasięgu i dopiero potem budowanie teorii zawierającej 
twierdzenia dotyczące stereotypu narodu „x" w oczach narodu „y" 
i �dwrotnie. Aby wszakże budować owe teorie średniego zaśięgu, trzeba 
dysponować materiałem znacznie obszerniejszym niż · materiał dotyczą
cy stereotypu Niemca w oczach Polaka i Polaka w oczach Niemca. Ma
teriał ten trzeba skonfrontować z materiałami podobnymi, i to w róż
nych aspektach relacji stereotypów obu sąsiadujących ze sobą narodów 
w oczach drugiej strony. Nie sądzimy, aby materiałem porównawczym 
mógł być tu tylko materiał z dziejów narodów Europy. 

Badając zagadnienie stereotypów narodu należy dokładnie zbadać 
różne sytuacje, w których mamy do czynienia z przewagą stereotypu 
nad innymi rodzajami obrazów syntetycznych narodu „x" w świadomoś
"ci narodu „y" bądź obrazów syntetycznych na,rodu „x" we własnej świa
domości, lecz ze względu na konfrontację z narodem „y" czy „z". Są
dzimy, że okresy długotrwałej walki bądź długotr,wałej przyjaźni sprzy
jają stereotypizacji wyobrażeń zbiorowych dotyczących innych narodów. 
Stereotyp nie musi być jednak stereotypem negatywnym. Natomiast 
stereotypizacji treści poznawczych sprzyja zdecydowanie brak kryty
cyzmu i dystansu wobec tego, czego dotyczy obraz syntetyczny. Prawi
dłowe fU1I1kcjonowanie nauk humanistycznych jest podstawowym wa
runkiem przeciwdziałania stereótypizacji tych obrazów. Rzecz jasna, 
iż działalność środowisk i ośrodków naukowych nie wystarcza. Od cha
rakteru szkoły i środków masowego przekazu, od charakteru „oświece
n�a publicznego" zależy w znacznej mierze ważkość i znaczenie stereo
typów w świadomości narodowej, w strukturach wiedzy właściwych 
szerokim rzeszom obywateli społeczeństwa narodowego. Również nie
bagatelne znaczenie ma to, czy świadomość narodowa kształtuje się 
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w „społeczeństwie otwartym", czy też w „społeczeństwie zamkniętym", 
gdzie szerzy się ksenofobia i „spiskowa teoria społeczeństwa". 

Stojąc na stanowisku nieodzowności ścisłej współpracy historyków 
i socjologów w zakresie problematyki stereotypów i innych obrazów· 
syntetycznych narodu w świadomości narodowej jesteśmy zdania, iż 
charakter poszukiwań i dociekań wymaga szerokiego udziału historyków 
idei, tzn. historyków filozofii, historyków myśli społecznej i politycz
nej, historyków literatury. Sądzimy, iż badania dotyczące stereotypów 
narodu w świadomości narodowej są poszukiwaniami i dociekaniami 
pozwalającymi na owocną ,współpracę uczonych zajmujących się dzie
jami kultury umysłowej i uczonych uprawiających socjologię wiedzy. 
Badania te powinny też być prnwadzone równocześnie jako badania 
z zakresu typów i form· świadomości narodowej oraz typów i form wie
dzy o �połeczeństwie. 

W badaniach dotyczących stereotypów warto przyjąć pewne założe
nia generalne. Do nich zaliczylibyśmy uznanie stereotypu za świadec
two myślenia obcego wiedzy historyczno-socjologicznej. Stereotypy ma-

. ją długi żywot, ludzie się z nimi zżywają, niechętnie je porzucają, pod
trzymują je nieraz wbrew doświadczeniom praktyki. Jeśli zatem chce
my oczyszczać ze stereotypów świadomość narodową dwóch sąsiadują
cych ze sobą wspólnot narodowych, to nieodzowne są bardzo poważne 
przeobrażenia kultury umysłowej, w których znaczną rolę powinna· grać 
kadra specjalistów zajmujących się programami edukacji narodowej na 
gruncię socjologii, historii, psychologii i politologii. 1 

Gdy mowa o sztuce literackiej jako formie przekazu do świadomości 
narodowej, wypada pamiętać, iż do 9 V 1945 r. - przez cały czas obu 
wspomnianych stuleci - obraz Niemca w. literaturze polskiej był przede 
wszystkim obrazem wroga, przy czym obraz ten uznać można, nie bez 
ra,cji generalizując sprawę, za świadectwo spełniania przez tę literaturę 
funkcji zwierciadła losu Polaków. Skoro nasi sąsiedzi zza Odry i Nysy 
.stwierdzają, iż ukonstytuowali się jako pierwsze, pokój miłujące w dzie
jach Niemiec państwo i społeczeństwo, to .wymowa tej konstatacji ry
suje się szczególnie jasno i wyraźnie w świetle polskich doświadczeń, 
które zapisali nie ty�ko polscy historycy, lecz również polscy pisarze. 
Dlatego też wypada mówić o obrazach Niemców w polskiej literaturze 
patriotycznej, a nie o stereotypach, zwłaszcza że w literaturze tej trudno 
znaleźć liczące się przykłady niesprawiedliwej, tendencyjnej napast;i
wości czy krzewienia nienawiści. Natm;niast dominuje tam stanowisko 
oskarżycielskie. Pisarze tej klasy, co !?rus i Sienkiewicz, Żeromski i Mi
dński, ,postępowali na podobieństwo Pawła Włodkowica dowodzącego 
urbi et orbi, kim są Krzyżacy jako konceptualiści i realizatorzy ethosu 
antytetyc�nego wÓbec norm i reguł ethosu rycerskiego i moralności 
chrześcijańskiej, _jak też zasad współżycia cywilizowanych narodów. 
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Gdy mowa o literaturze i stereotypach, wypada też zauwazyc, że 
stereotypy sensu stricto tworzy i krzewi literatura popularna i mass 
media. Natomiast sztuka litetaoka licząca się artystycznie i intelektual
nie tworzy i krzewi obrazy syntetyczne będące kompozycjami modelo
wymi grup społecznych. 

FRANCISZEK RYSZKA (WARSZAWA) 
.. 

Czasu jest mało, a problematyka daleka od wyczerpania. Mnie się 
wydaje, że dwa ostatnie referaty dostarczyły szczególnie wiele mate
riału do dyskusji, ale zawierały także pewne zdania kontrowersyjne. 
Dotyczy to, moim zdaniem, zwłaszcza kwestii, czy w ogóle literatura 
trywialna lub nietrywialna kolportuje stereotyp, zwłaszcza jeśli do
tyczy to naszej ciężlw doświadczonej świadomości społecznej lat powo
jennych. W moim przekonaniu odpowiedź brzmi jednoznacznie: tak. 
I to dotyczy także literatury określonej i zaszeregowanej jako literatura 
wysokiej rangi. Otóż dla mnie np. Niemcy Kruczkowskiego to jest kla
syczny zbiór stereotypów, kiedy każdy z bohaterów sztuki ,przedstawia 
jakąś treść polityczną, jest pewną figurą złożoną z niewielkiej liczby 
cech przypisywanych tej konfliktowej społeczności rozdartej politycz
nie. Mamy tam postać wyjętą jakby z Tomasza Manna, nie mówiąc już 
o innych; nie jest to koniecznie zwyczajny stereotyp, składający się
z dwóch, trzech cech, ale powiedzmy sobie z pięciu. Nie wydaje mi się
to jednak tak 'istotne. Otóż sądzę, że w badaniu obrazu - o obrazach
była częściej mowa niż o stereoty,pach - my wszyscy skłaniamy się
do interpretacji genetycznej. I 'chyba taka interpretacja będzie, nie tylko
w tym gronie, najsłuszniejsza.

Jeżeli mówimy o obrazie Niemca w Polsce i vice versa, to trzeba 
wyraźnie podkreślić, że dotyczy to „Niemca w Polsce", a nie odwrotnie; 
nie byliśmy nawet w najbardziej zantagonizowanych sytuacjach wro
giem numer 1 dla Niemców. Nawet wtedy, kiedy w 1939 r. goebbelsow
ska propaganda szczególnie ostro rozprawiała się z wyobrażeniem o pol
skim narodzie, wrogiem nr 1 byli w opinii niemieckiej Francuzi, wcześ
niej zapewne kto inny. Stąd też Z\iinteresowania skojarzeniami wrogimi 
są w obu narodowościach relatywnie nierównomierne, co zresztą odbija 
stan wiedzy o przedmiocie - u nas i u nich. Mówiąc prościej, mniej 
ludzi w Niemcze_ch (myślę głównie o RFN) wie o Polsce niż odwrotnie. 
Trzy kraje będące faktyczną, ale nie prawną sukcesją Trzeciej Rzeszy 
(w sensie terytorialnym i demograficznym) podlegają innym działaniom 
ideowym, ale wszędzie i�tnieją powiązania mniej lub więcej osobiste. 
Niedawno słuchałem wywiadu przedstawiciela zachodnioniemieckiej fir
my Hum�l (która: ,,dostarcza" do nas bodaj najwięcej turystów czy wy-

10 - Sobótka 
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cieczkowićzów), który mówił, że w tej chwili około 800/o turystów z RFN 
do Polski przyjeżdża do nas z� względu na dawne powiązania regional
ne. Ciekawe, czy wpływa to na podtrzymanie, czy na ustępowanie ste
reotypów. Niemniej nie będzie to tzw. ,,opinia miarodajna". 

Sądzę, że powi.nien nas interesować bardziej nasz własny obraz Niem
ców niż odwrotnie, ponieważ nasze rozpoznanie w tej dziedzinie nie jest 
najlepsze. Na podstawie znanych mi materiałów zaryzykowałbym twier
dzenie, że zdania wartościujące o Niemcach mają wyjątkowo wielką 
dyspersję, tzn. jest dużo głosów negatywnych, ale i dużo pozytywnych. 
Przypisuje się im cechy oznaczone dodatnio dla wszystkich populacji, 
ale także cechy oznaczone negatywnie. Nawiasem mówiąc to samo do
tyczy naszego wła1snego wyobrażenia, jak to się mówi, naszego autoste
reotypu, jeżeli składa się on z kilku cech. Polacy mówią o Polakach 
dobrze, ale i źle. 

Wracając do interpretacji genetycznej, mnie się wydaje - inaczej 
niż tu była mowa - że można widzieć trzy układy, z których ona się 
wywodzi. 1 °. Historia, na którą składa się tradycja płynna i amorficzna, 
której · nie odpowiadają wydarzenia dające się wyraźnie sprecyzować 
w czasie i przestrzeni, nie jest to wiedza o przeszłości. 2° .. Obok tego 
istnieje wiedza potoczna, to jest wiedza ludzi, którzy wiedzą, że był 
Grunwald, i mniej więcej mogą to umieścić w czasie w kontekście histo
rycznym, ale niewiele więcej. 3°. Doświadczenia lat okupacji i doświadcze
nia współczesne, które jak słusznie mówił prof. Kwilecki, trzeba rozłożyć 
na różne populacje: Niemiecka Republika Demokratyczna, Republika Fe
deralna Niemiec i wydaje mi się niedoceniona delikatna sprawa Austrii. 
Niedawno przeczytałem, że Bruno Kreisky wyraził się kilka lat temu 
o tym, że „nie jesteśmy narodem", nie ma bowiem w samej Austrii pojęcia
Austriaka (mówi najwyżej: Deutschosterreicher) i nie ma pojęcia narodu
austriackiego. Natomiast u nas stereotyp „Austriaka" to gatunek Niem
ca-katolika, znany z okresu okupacji, posiadający jak gdyby „dystans nie
wiedzy" wobec Polaków i zachowujący się poprawniej od innego Niemca.
Najczęściej był to po prostu Niemiec z południa, bo tutĘtj środkiem identy
fikacyjnym była uderzająco odmienna gwara lub wymowa. Stereotyp
,,Austriaka" jako „lepszego gatunku Niemca" nie sprawdza się. przynaj
mniej, co dotyczy zaangażowania na rzecz NSDAP, relatywnie wysokiego
na obszarze Austrii. To się nie łączy w. ogóle z żadnym stereotypem i od
powiedź na pytanie, skąd taki stereotyp, jest już pytaniem badawczym.
Natomiast z tego, co usłyszeliśmy w referacie prof. Kwileckiego, wynika
wyraźnie, jak wielki jest wpływ organizowanej opinii, czy będą to za-
biegi socjotechniczne zorganizowane świadomie, czy jest to wielokierun-
kowa i rozgałęziona akcja, która nawet nie zawsze bywa konfrontowana
z wynikami.

Obserwacje prowadziło się na podstawie wspomnianej tu literatury 
trywialnej, filmu i zwłaszcza telewizji. Wydaje mi się, że jednym z po-
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stulatów badawczych, i to łatwych do· zrealizowania, byłaby inwenta
ryzacja rozmaitych archetypicznych figur i bohaterów występujących 
na srebrnym ekranie, zważywszy choćby na to, że odbiór jest znacznie 
większy niż odbiór najbardziej nawet popularnych tytułów literatury 
trywialnej. Możemy mniej więcej określić poprzez nakłady książek czy 
przez obieg książek w bibliotekach, możemy badać odbiór telewizji 
przez sondaże (bo nie mamy jeszcze elektronicznych środków pomiaru), 
ale mniej więcej orientujemy się, że około 4 mln ludzi pozostąje pod 
stałym zasięgiem telewizji. Telewizja zresztą ma uderzające modele za
chowań. Można nawet zdefiniować różne typy Niemców, jako przedsta
wicieli aparatu okupacyjnego w wersji telewizyjnej. Rzecz charaktery
styczna: podobny gatunek występuje w innych telewizjach znanych nam 
z Europy i USA. Istnieje zatem pe·wna tendencja do stereotypizacji, 
która ma wielką szansę u.trwalania się. Zaczynają z tego sobie zdawać 
sprawę części tej opinii public:imej zarówno w RFN, jak - trzeba to 
sobie otwarcie powiedzieć - w NRD. 

Na koniec jeszcze jedna uwaga, moim zdaniem bardzo istotna. Jest 
to problem metodologiczny ,pierwszej wagi. Otóż· dowiedziono od daw
na i potwierdza się to nadal, że stereotypy są związane najczęściej z re
guły z konfliktem. Lecz stereotyp żyje dłużej niż kwałość konfliktu 
i w sprzyjających konfliktowi warunkach może go nadal stymulować. 
Sądzę, że właśnie cechą konstytutyw.l)ą stereotypu jest jego większa 
trwałość aniżeli zmiany - doświadczane empirycznie - czy racjonal
ne myślenie, które prowadzą do zaprzeczenia cechom przypisywanym 
:stereotypowi. 

JERZY HOLZER (WARSZAW A) 

Na konferencji o· charakterze kameralnym - jak obecna - nie 
chodzi o wygłaszanie komunikatów uzupełniających przygotowane re
feraty, ale raczej o refleksje „na żywo", dotyczące tego, co znalazło się 
w tezach referatów. Przyznam, że mnie niepokoi nie tyle używanie 
samego pojęcia stereotypu, ile sposób obchodzenia się z tym pojęciem. 

· Kiedy mówimy o stereotypach, mamy na myśli pewne obszary świa
domości. Tak, jak ja sobie to wyobrażam, zajmujemy się ste,reotypami
jako poglądami funkcjonującymi w świadomości :z!biorowej, w świa
domości określonych grup. Jeżeli mówimy o stereotypach narodowych,
to sprawa dotyczy zbiorowej świadomości narodowej.

Pytanie, czy w góle istniały stereotypy narodowe, zawsze stereo
typy Niemców w Polsce, nasuwało mi się w związku z referatem prof.
Trzeciakowskiego. Czy istniał stereotyp Niemca w społeczeństwie ,pol
skim pierwszej połowy XIX w.? Jak dalece mógł istnieć, biorąc pod
uwagę odmienność doświadczeń historycznych i kontaktów z innymi
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narodami różnych grup społeczeństwa polskiego? A przede wszystkim, 
jak dalece mógł istnieć, biorąc pod uwagę względność pojęcia „Nie
miec" w tym czasie. P,rof. Trzeciakowski odwoływał się do traktowa
nia „prusactwa" czy „Prusaka" jako wzorca dla „niemczyzny" czy 
„Niemca_". Był to chyba jednak okres, kiedy i Sasów jeszcze w Polsce
nie najgorzej znano lub przynajmniej znajomość ich przechowywano 
w świadomości społeczeństwa. Z drugiej zaś strony na pewno nie nastą
piło jeszcze wyraźne oddzielenie Deutschosterreicher, Austriaków, od 
Niemców. Istnienie stereotypu narodowego zakłada istnienie względnie 
jednolitych obszarów świadomości społeczeństwa polskiego w stosunku 
do względnie jednolitego przedmiotu, jakim byliby Niemcy. W niektó
rych referatach nieprzypadkowo przejawiała się znaczna ostrożność, 
używano w nich wymiennie pojęć „obrazy" i „stereotypy'_'. Chyba rzecz 
dotyczy często tylko „obrazów". 

Pojęcie stereotypu na pewno jest nieostre. Za pomocą metod, któ
rymi posługują się socjologowie, tj. metod kwantytatywnych, łatwo unik
nąć niektórych niebezpieczeństw, ale też łatwo wpaść w inne. Niebez
pieczeństwa, które grożą, to właśnie wywołanie quasi-poglądów przez 
samo. postawienie pytania. Natomia1st najbardziej korzystne jest dla 
socjologów, że mogą postawić konkretne pytania, na które otrzymują 
odpowiedzi równie konkretne. Historyk nie ma tej szansy, grożą mu więc 
pomyłki innego rodzaju niż socjologom. 

Konferencja nasza skupiła nie tylko historyków, jest konferencją 
historyczno-socjologiczną. Skoro zajmujemy · się dotychczas prowadzo
nymi badaniami, z natury rzeczy mówimy o metodach już praktykowa
nych, metodach socjologów i psychologów społecznych. P,rzed historyka
mi staje jednak konieczność rozwiązania wielu skomplikowanych pro
blemów: jak weryfikować poglądy na temat innych narodów wyrażane 
w przeszłości? Jak ustalać, czy stanowią one rzeczywiście odbicie po
glądów szerszych grup lub nawet J>rzyswojonych przez cały naród ste
reotypów, a czy nie są to tylko próby urabiania świadomości zbiorowej, 
niekoniecznie udane? Trzeba by więc zastanawiać się nad metodami, 
którymi historyk może się posługiwać dla odróżnienia tego, co jest ma
nipulówaniem opinią publiczną, od tego, co jest odzewem na opinię pu
bliczną. Dotyczy to nie tylko publikacji politycznych, ale także lite
rackich. Przecież literatura posługuje się .również innego rodzaju stereo
typami niż te, o których mówimy, stereotypami propagandowymi. Za 
przykład może tu posłużyć choćby polski pozytywizm. Te wszystkie 
problemy związane są z potrzebą oddzielenia skądinąd ważnych stereo
typów propagandowych, lansowanych w publicystyce czy literaturze, 
od stereotypów narodowych, tj. faktycznie funkcjonujących w zbioro
wej świadomości narodowej. 

Należałoby zwrócić uwagę na jeszcze jedną sprawę wiążącą się z me
todami badawczymi. Czy w pojęciu stereotypu narodowego zakłada się 
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istnienie jednego spoJnego stereotypu, czy też możliwość istnienia kilku 
stereotypów lub jednego stereotypu z kilkoma wyraźnymi odmianami? 
Myślę tu o regionalizacji, o różnych uwarunkowaniach i doświadcze
niach społecznych, o różnych doświadczeniach generacyjnych. Metodo
logic:mie jest to z.nów krąg problemów trudnych do rozwiązania, zwłasz
cza przy-tym materiale, jakim dysponują historycy, a więc niebogatym 
ilościowo, głównie publicystycznym i literackim. 

W sumie omawiamy zagadnienia niesłychanie trudne m_etodologicz
nie dla historyków. Właściwie pasł.użyć trzeba się najpierw całym tra
dycyjnym arsenałem historycznej krytyki źródła po to, aby móc następ
nie przez zastosowanie metod socjologicznych. dojść do wniosków. Tyl
ko: czy zawsze po historycznej krytyce źródła będzie się ono nadawało 
do analizy metodami socjologic:mymi? My wszyscy - jako historycy -
jesteśmy zafascy:nowani pytaniami, które jest w stanie stawiać współ
czesności socjologia. Stale marzymy, aby te same pytania rrióc stawiać 
przeszłości. I oczywiście możemy· stawiać takie pytania, ale tylko zda
jąc sobie sprawę z tego, jaka jest ścisłość otrzymywanych przez nas 
odpowedzi. Często jest to ścisłość nieporównanie mniejsza niż w wypad
ku odpowiedzi otrzymywanych przez socjologów. Natomiast nie mamy 
prawa stwarzać przez badania historyczne iluzji ścisłych ustaleń przez 
przemilczanie wątpliwości metodologjcznych związanych z wymogami 
warsztatu. 

·'

WALDEMAR MICHOWI CZ (ŁÓDŹ) 

Kwestia, którą zajmujemy się, dotyczy w gruncie rzeczy dwóch ob
szarów zjawisk, mianowicie przeszłości i teraźniejszości. Tak bowiem 
jest zakreślona tematycznie nasza konferencja. Nasuwa się zasadnicze 
pytanie, czy możliwe jest skonstruowanie poprawnego, abstrakcyjnego 
stereotypu Polaka czy Niemca, a jeśli tak, to na jakim materiale należy 
oprzeć dociekania badawcze. P•roblemem istotnym jest także ustalenie, 
w jakim stopniu ów stereotyp przystaje do konkretnej rzeczywistości 
XIX- i XX-wiecznej.

W postępowaniu badawczym w naukach ścisłych stosuje się metodę
tzw. próby kontrolnej. "Dla mnie taiką próbą kontrolną w stosunku do 
już funkcjonujących w świadomości społecznej stereotypów byłoby 
uzyskanie obrazu stereotypu Polaka czy stereotypu Niemca na podsta
wie a,nalizy konkretnego materiału empirycznego. A jakim materiałem 
dysponujemy w odniesieniu do przeszłości i teraźniejszości? Otóż dla 
XIX i znacznej części XX w. dysponujemy dużą ilością źródeł pisanych, 
zabytków kultury materialnej oraz relacji ustnych (tradycja), ma ,pod'
stawie których można ustalić, w jaikie cechy wyposażeni byli i są Po
lacy i Niemcy omz jakich osobnikó,w można zaklasyfikować do tych 

" 
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grup narodowościowych. Myślę, że taki właśnie zabieg trzeba na wstę
pie przeprowadzić, aby można było śledzić, jak w świadomości społecz
nej względem Niemców, i odwrotnie, zjawiska były i są rejestrowane 
w trakcie doświadczeń własnych poszczególnych osobników czy też ca
łych generacji. 

Wydaje się, że można osiągnąć pewien sukces badawczy, j€śli sfor
mułuje się kilka jednorodnych pytań zarówno pod adresem Polaików, jak 
i Niemców. Chodziłoby o to, aby uchwycić charakterystyczne cechy za
chowań Po1aków i Niemców w określonych sytuacjach. A więc np., jak 
prezentują się obie grupy narodowo§ciowe w procesie pracy, w obliczu 
konkretnych zadań produkcyjnych, ich rozwiązania, korzystania z owo
ców pracy. Bardzo interesujące wyniki powinno dać zbadanie zagad
nienia sposobu obrony własnego państwa, suwerenności, zachowania 
się na polu bitwy w ataku i w obronie, w sytuacjach posiadania nie
podległości i jej braiku. Innym obszarem penetracji badawczej powinna 
być analiza działalności ,politycznej, sposobu osiągania celów politycz
nych za pomocą wa1ki pa'flamentarnej, samej techniki rozgrywania wal
ki politycznej itp. A czy można pozo�tawić poza dociekliwością kwestię 
zachowań się Polaków i Niemców w sytuacjach relaksowych i odpo
czynku, czym tak często zajmują się np. socjologowie? Należałoby tak
że postawić ki1ka pytań dotyczących poglądów filozoficznych na isto-tę 
życia, szczęścia itp. 

Podałem tutaj przykładowo k\lka pytań z nadzieją, że ich katalog 
odpowiednio opracowany mógłby okazać się przydatny do określenia 
stereotypu Polaka i stereotypu Niemca w odniesieniu do XIX i XX w. 
Jestem świadom faktu, że to postępowanie badawcze jest niesłychanie 
trudne. Wymagałoby dużej ilości operacji, ogromnej ilości materiału 
badawczego, analizowanego zapewne przy użyciu maszyn matematycz
nych. Ale tylko takie podejście do zagadnienia gwarantować może uzy
skanie wartościowych wyników. W przeciwnym wypadku zawsze bę
dziemy się ślizgać po powierzchni zjawisk. Całe nasze wyobrażenie 
o Niemcach i Niemców o· nas, zbudowane w oparciu przede_ wszystktm
o literaturę piękną i polityc:mą oraz ewentualnie o inne, ale tylko 'cząst
kowe przekazy źródłowe, nie będzie adekwatne do rzeczywistości.

Jest jeszcze jeden problem niesłychanie ważny: jak się ma kwestia 
stereotypu Polaka i Niemca do· zagadnienia klasowości. Jak się zdaje, 
skonstruowanie stereotypu Polaka w ogóle i Niemca w ogóle musi być 
poprzedzone zabiegiem pośrednim w postaci ustalenia stereotypu Po-, 
laka-chłopa, Polaka-inteUgenta, Polaka-obszarnika, Polaka-robotnika 
i odpowiednio Niemca-chłopa itd. To oczywiście z jednej strony dodat
kowo kompl�kuje cały problem badania stereotypów narodowościowych, 
z drugiej jednak strony ułatwia znalezienie owych najbardziej typo
wych, wspólnych komponentów charakterologicznych. 
· Doc. J. Holzer z,wrócił naszą uwagę na pewne części składowe spo-
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łeczeństwa niemieckiego, wspominając o Prusakach. Sądzę, że jest to 
ważna sprawa i że taki sam zabieg warto poczynić w odniesieniu do na
szego społeczeństwa. W okresie rozbiorów, ria początku XIX w. usta
lenie stereotypu Polaka dodatkowo komplikuje problem Polaka gali
cyjskiego, Polaka z zaboru rosyjskiego i pruskiego. Można by jeszcze iść 
dalej, wskazując na ogromne• różnice, jakie zachodziły w mentalności 
cech powiedzmy Kaszubów, Górali czy mieszkańców Mazowsza. 

Jestem przekonany, że osiągnięcie pewnych ustaleń dotyczących ste
reotypu Polaka miałoby kapitalne znaczenie dla rozwoju badań doty
czących świadomości narodowej i dla tych zagadr:ień, które prof. J. To
polski tak znakomicie opisuje w swojej książce o Swiecie bez historii.

Sądzę, że warto byłoby także zwrócić uwagę na rolę czynnika geofi
zycznego, od którego w poważnym stopniu zależy, w jakie cechy wyr:0-

1 sażona jest określona grupa narodowościowa, oraz czy i w jakim stopniu 
występuje zjawisko uproszczonego widzenia walorów obcej grupy etnicz
nej. 

IGOR KISIEL (WROCŁAW) 

Najlepiej zabierać głosy wtedy, kiedy się człowiek na tym nie zna. 
I to jest oczywiste. Słuchając i wypowiedzi, i referatów przyszły mi do 
głowy pewne obawy i tymi obawami chciałem się z państwem podzielić. 
Mianowicie, czy w takich i::ojęciach, jak stereotyp, o którym cały czas 
mówimy, można pozbyć się emocjonalności? Moim zdaniem nie; ale za
łóżmy, że nie mam racji. W takim razie powstają aż dwie możhwości, 
w związku z tym pytanie. Możliwość pierwsza: albo musimy 
wprowadzić statystykę. Czy to zrobić i jak to zrobić? Druga: albo 
oprzemy się na intuicji czy na odczuciach. Ale wtedy będziemy zawsze 
indywidualistami i każdy z nas będzie miał własny ogólny stereotyp. 
I tych ogólll)ych stereotypów będzie tyle, ile będzie ludzi. Wobec tego 
inaczej, pytanie wspólne do tych dwóch: czy można mierzyć rzeczy 
niemierzalne? I wobec tego ostatnie pytanie: co znaczy w tym wypadku 
ścisłość? Nie wiem, czy jeśli chodzi o stereotyp Polaka w Niemczech lub 
Niemca w Polsce komuś będzie naprawdę potrzebna ·statystyka? Mówię 
to dlatego, ponieważ jestem technikiem i korzystam z maszyn matematycz
nych. Ostrzegam kolegów humanistów przed ·maszynami matematyczny
mi. One dają tylko to, co my w nie włożymy. Niech nikt nie wierzy, że 
o najmniejszą tł drobinę więcej dostanie. Natomiast gdy chytrze podam
maszynie dane, otrzymam to, co sobie z góry założyłem, że dostanę.
I najbardziej mnie to martwi dlatego, że co drugi, trzeci dzień, słucha
jąc dziennika telewizyjnego słyszę, że coraz nowa fabryika przechodzi
na automatyzację, sterowaną komputerem. Boże broń nas przed wyro
bami komputerowymi!

.1 

I -
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MAREK CZAPLIŃSKI (WROCŁAW) 

Referaty prof. prof. Galosa i Trzeciakowskiego skłoniły mnie do re
fleksji, że chyba jednym z najistotniejszych celów naszych studiów 
nad stereotypami jest znalezienie odpowiedzi na pytanie: jakie istnie
ją możliwości wpływania na stereotypy; ,w jakim stopniu stereotypy 
powstają niejako samoistnie (w oparciu o fakty historyczne i kontakty 
bezpośrednie), a w jakim są podatne na manipulacje zewnętrzne. Po
chodną tego problemu jest również kwestia, czy negatywny, a fałszywy 
stereotyp można zburzyć, a jeśli tak, to jakich należy użyć w tym ce
lu metod. 

W dyskusji często mówiono o konieczności badania istniejących ste
reotypów. Dla zbadania jednak, jak one powstały, nie mniej potrzebne 
jest zbadanie, jakie stereotypy były forsowane przez rozmaite czynniki 
zewnętrzne. - Temu zresztą był poświęcony w poważnej części referat 

· prof. Galosa. Przy badaniu stereotypów forsowanych szczególnie ważne
wydaje się badanie tych wypowiedzi, które w danym okresie uznać moż
na za typowe czy nadające ton. Małą wagę przywiązywałbym do nieraz in
teresujących, lecz wyraźnie rzadkich lub nawet jednostkowych poglą
dów. Trudno się spodziewać, aby to te ostatnie kształtowały stereotyp,
i trudno o dowody, że rzeczywiście odzwierciedlają one stereotyp istnie
jący. Kwestia bezpośrednich kontaktów mi�dzy Polakami a Niemcami
wydaje mi się nie do pominięcia. Zbyt wiele mamy wskazówek, że
właśnie te kontakty przyczyniały się szczególnie do takiego, a nie innego
kształtowania się stereotypu Polaka w Niemczech. Wystarczy wspomnieć
wzmiankę Arki Bożka o tym, jaki obraz Polaka kształtował się na Ślą
sku w_ wyniku napływu biednych i mało kulturalnych przybyszów zza
kordonu.

Odpowiedź na pytanie, w jakim stopniu Ostmarkenromane kształto
wały opinię publiczną, nie powinna byc aż ta1k trudna do uzyskania.
Należałoby tu sięgnąć do sprawozdań niemieckich bibliotek czy prasy,
która często notowała, jakie pozycje cieszyły się szczególnym wzięciem
czytelników. Wiadomo przecież, że nie wybitne i trudne, lecz łatwe
i przeciętne ksią2lki wpły,wają poważnie na stan opinii publicznej.

Zupełnie inną kwestią wartą badań jest dla mnie stereotyp odzie
dziczony po wiekach poprzednich, a przekazany nie tylko w literaturze
pisanej, lecz w przysłowiach czy przypowieściach i bajkach. Dopiero na
podsta-wie wyników tych badań można by z kolei studiować np. wpływ
pozytywnego nastawienia opinii niemieckiej do Polaków w pierwszej
połowie XIX w. na ,przemiany istniejącego stereotypu. Osobiście jestem
skłonny sądzić, że ten krótki okres przyjaźni niewiele zmienił w do
tychczasowym raczej negatywnym obrazie. Przemawiałaby za tym łat
wość, z jaką później propaganda hakatystyczna utrwaliła negatywny ste
reotyp Polaka. Mogę się tu jednak mylić.
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Nieco inne refleksje i uwagi budzi dość ogólny referat prof .. Trzecia
kowskiego. Chyba już dziś dałoby się dokładniej sprecyzować czy uzu
pełnić niektóre zawarte w nim sposkzeżenia. Jednym z najważniejszych 
źródeł do studiów nad forsowanym przez stronę polską stereotypem 
Niemca jest prasa, jaik wiadomo, główny wówczas środek masowego prze
kazu, bardzo silnie wpływający na opinię zwłaszcza mniej wykształco
nych warstw. Tu jednak zauważamy bardzo silne różnice r;gionalne i za
borowe w forsowanym obrazie, zależne głównie od warunków politycz
nych, tzn. cenzury i ustawodawstwa prasowego, ale i od sytuacji społecz
nej Polaków i Niemców (stąd np. istotne różnice ,w postawie prasy Wiel
kopolski i Śląska). Wydaje się pewne, że dużo swobodniej i jawniej 
mogła kształtować stereotyp Niemca prasa Galicji i Królestwa, gdzie 
zresztą częściej pojawiały się o Niemcach jako o narodzie nie tylko wy
raźnie negatywne, ale i pozytywne opinie. Pozytywiści (np. Prus) stawiali 
Niemców za przykład dla Polaków, gdy chodziło o dyscyplinę i umie
jętność organizowania się. W przeci,wieństwie do tych dwóch zaborów 
w Prusach stereotyp początkowo narzucały raczej gołe fakty germani
zacji ńiż celowa i rozmyślna akcja prasowa. Tak było przynajm:liej 
w końcu XIX w., kiedy to przeciętne gazety raczej nie uogólniały ne
gatywnych uwag na cały naród. Pisano najwyżej o „systemie pruskim", 
„rządzie pruskim", ,,hakatystach", wyraźnie odróżniając od nich „dobrych 
Niemców". Najdłużej postawa taka przetrwała, jak się wydaje, na śląsku, 
gdzie „Katolik" był związany sojus:aem z niemie_::ką partią Centrum. 
Już w tym okresie musiał jednak w jakimś stopniu utrwalać się obraz 
Niemca jako człowieka nietolerancyjnego i niewdzięcznego. 

Wygląda na to, że zasadniczą zmianę przyniosły Września i ustawy 
antypolskie początku XX w. Coraz systematyczniej stereotypowi spokoj
nego, -pokojowego i sprawiedliwego Polaka zaczęto przeciwstawiać ste
reotyp brutalnego, barbarzyńskiego i fałszywego Niemca. Szczególną rolę 
w forsowaniu tych dwóch przeciwstawnych stereotypów miała Narodowa 
Demokracja, choć poja;wiały się one i w innych gazetach (np. ,,Kurier 
Poznański" przed przejęciem przez ND). Dla okresu tego charakterystycz
ne jest też zdecydowane działanie zmierzające do obalenia stereotypu 
Niemca zaradnego, Niemca-dobrego gospodarża. Równocześnie podnosi 
się oszczędność, pracowitość i zaradność Polaka w Niemczech. Jak więc 
widać, chodzi tu, jeśli użyć klasyfikacji dr. Goćkowskiego, o stereotyp 
edukacyjny i integrujący. 

N a kształtowanie się stereotypu Niemca musiała też wpływać po
średnio powszechna w całym zaborze pruskim akcja deprecjonowania 
kultury niemieckiej, jako kultury pozornie tylko wysokiej, faktycznie 
zaś niskiej i prymitywnej, czego dowodz1ć miał cały system germ�ni�!3-
cyjny. Była to oczywiście próba przeciwdziałania akcji szkoły pruskiej 
kwestionującej wartość kultury polskiej, a wywyżs1ającej niemiecką. 
Wydaje się więc, że już w tym okresie można zaobserwo-wać pewne ten:. 
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. dencje polskiej propagandy, które mylnie łączymy dopiero z okres:m 
pómiiejszym. A przecież wiadomo, że im dłużej forsuje się jakiś obraz, 
tym bardziej wpływa on na fU1I1kcjonujący w społeczeństwie stereotyp. 

LEONARD SMOŁKA (WROCŁAW) 

Dążność części dyskutantów do zdefiniowania pojęcia „stereotyp" 
wymaga moim zdaniem zwrócenia uwagi na co najmniej dwie sprawy. 
Po pierwsze, trzeba się zgodzić - jeśli nie chce się pozostać w kolizji 
z ustaleniami współczesnej metodologii - iż jakkolwiek zdefiniowanie 
przedmiotu ułatwia prowadzenie badań naukowych, to równocześnie nie 
przedmiot i spory o definicje tworzą daną teorię. Teoria konstytuuje 
przedmiot, a bezwzględna dążność do zdefiniowania przedmiotu usuwa 
na dalszy plan zagadnienia bardziej zasadnicze. Tymczasem dopiero ich 
zbadanie (rozwiązanie) ułatwi sformułowanie definicji. Nie. jest przy 
tym pewne, czy wystarc�y w· tym względzie jedna definicja (a nawet 
teoria) stereotypu, tym bardziej że nawet w naukach ścisłych nie operu
je się np. jedną tylko (wyłączną) teorią zjawisk fizycznych, a liczni 
przedstawiciele tych nauk powątpiewają w możliwość sformułowania 
w. przyszłości jednej teorii danego zjawiska. Z tych względów i po dru
gie, bardziej przydatne od definicji pojęcia „stereotypu" będzie zwróce
nie uwagi rw badaniach nad kształtowaniem i funkcjonowaniem stereoty
pów narodowych na fakt, iż stereotypy - nie oddając nigdy dokładnie
stanu faktycznego, czyli obiektywnej rzeczywistości społecznej - są jed
nak pewną kategorią funkcjonującą obiektywni� i wywierającą przy
tym niezaprzeczalny wpływ na kształtowanie rzeczywistości społecznej.
Nawet te stereotypy, które nie wiadomo w ogóle, co oznaczają, są częścią
rzeczywistości społecznej, mimo iż wyodrębniony świat stereotypów
jest światem mitów. Ustaliła to już międzywojenna literatu�a socjolo
giczna, penetrująca z powodzeniem zagadnienia mieszczące się niewąt
pliwie w temacie naszej konferencji i do dzisiejszego dnia aktualna
w niejednej sprawie (np. J. Chałasiński, E. Szramek, F. Znaniecki) 1

. 

Stereoty,py Niemca i Polaka wyznaczały w przeszłości następujące 
czynniki: sąsiedztwó i związane z nim konflikty oraz czasowa zależność 
ekonomiczno-społeczna i polityczna oraz administracyjna, obustronne 
migracje ludnościowe, obcość językowa połączona z prześladowaniami 
językowymi i odrębność obyczajowa oraz sfera zjawisk kulturalno-oś
wiato_wych (np. filozofia, poezja, literatura, film, teatr itp.). Ponadto 
'nie ulega wątpliwości, iż w formowaniu i funkcjonowaniu stereotypu 

1 J. Chał as iński, Antagonizm polsko-niemiecki w osadzie fabrycznej „Ko
patnia" na Górnym Sląsku. Studium socjologiczne, Warszawa 1935, s. 137; E. S z r a
m e k, Śląsk jako problem socjologiczny (Roczniki Towarzys twa Przyjaciół Nauk 
na śląsku, Katowice 1934, t. 4, s. 22-95); F. Z n a n ie ck i, Studia nad antagoniz

-rn.em do obcych, Poznań 1931, s. 54. 
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Niemca czy Polaka znaczącą rolę odgrywały też inne czynniki, szczególnie: 
jego przynależność społeczna oraz identyfikacja polityczna i ideologicz
na (Niemca, Polaka), jak również takaż przynależność i identyfikacja 
twórców stereotypu, dalej: stopień ogólnego rozwoju cywilizacyjnego, 
w tym szczególnie oświaty i tzw. śrrodków masowego przekazu i komuni
kacji. Te ostatnie umożliwiły manipulowanie stworzonym stereotypem 
i jego rozprzestrzenianie w skali dotąd nie spotykanej. Uwidoczniło się 
to w szczególności w okresie Trzeciej Rzeszy, kiedy totalne kształtowa
nie takich czy innych stereotypów stało się częścią składową i progra
mową swoistej liturgii ruchu narodowosocjalistycznego. Pamiętając o tym 
nie móżna jednak zapominać, iż narodowosocjalistyczny „Herrenvolk" 
nie był faktycznie takim monolitem, jaki jawi się w propagandzie ruchu 
hitlerowskiego. Uwaga ta dotyczy zarówno społeczeństwa niemieckiego 
w Trzeciej Rzeszy, jak i w II Rzeczypospolitej, gdzie np. organ Christ
Jiche Volkspartei „Der Deutsche in Polen" pisał m. in.: ,,Wir haben einen 
Volksbund, in dem das Volk nicht v e r b  u n d e n  sondern g e t r  e n  n t 
wird" 2• Pamiętać też trzeba, iż hitleryzm był mimo wszystko pewnym 
tylko etapem w kształtowaniu stereotypu Polaka, że nie zaczynał · od 
nowa i że rozwijał istniejące już wątki tego stereotypu uformowane 
,v przeszłości. Pośrednią, mimo to ważną rolę w ich powstawaniu odegra
ła filozofia niemiecka, której charaMerystyczną cechą był antyracjona
lizm i antyempiryzm oraz krytyka religii. Poglądy te przenikały i opa
nowywały nie tylko filozofię i nau1kę, ale i życie zbiorowe społeczeństwa 
niemieckiego. Uzewnętrzniło się to w powstawaniu różnorakich ugru
powań nacjonalistycznych, wreszcie hitleryzmu. Mimo bowiem istnienia 
również innych kierunków filozoficznych, życie zbiorowe Niemców pod
porządkowywane było coraz bardziej zdecydowanie pragmatycznemu 
i mesjanistycznemu idealizmowi obiektywnemu 3

• 

Powyższe myśli zwracają uwagę na kolejny ważny problem w qa-
. daniach poświęconych kształtowaniu i funkcjonowaniu stereotypów na

rodowych. W ten czy inny sposób każdy stereotyp jest kategorią zmien
ną, uwarunkowaną historycznie i ulegającą ewolucji. Już w międzywo
jennej literaturze socjologicznej 4 dowiedziono, iż stosunek ludności 
Poznania do Niemców przed 1918 r. był stosunkiem obcości, a do Po
laków z innych zaborów stosunkiem pozytywnym. Zmiany w owym 
nastawieniu (kształtowaniu stereotypu) pastąpiły w wyniku zmian tery
torialno�politycznych i obustronnych migracji ludnościowych (wyjazd 
części Niemców, przyjazd Polaków z innych dzielnic, wyciszenie aspi-

2 Cyt. za: Chał as iński, op. cit., s. 136. Zob. też np. A. Cz ub iński, Le

wica niemiec_ka w walce z dvktaturą hitlerowską 1933-1945, Warszawa 1973, 

passim. 
a B. Such od o 1 ski; Dusza niemiecka w świetle filozofii, Poznań 1947, 

passim. 
4 z n a n i e c k i, op. cit., passim. 
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racji politycznych ludności niemieckiej pozostałej w Poznaniu, zrozni
cowanie partyjno-polityczne polskiej ludności pomańskiej i napływo
wej). Zmiany te oznaczały kształtowanie bardziej przychylnego obrazu 
Niemca i uwydatnianie negaty,wnych cech polskiej ludności napływo
wej, krytykującej Wielkopolan u siebie. Tłumacząc ewolucję kształ
towania i funkcjonowania stereotypu, trzeba zwrócić uwagę na fakt 
różnych skal ,wartości i różnych ról społecznych poszczególnych grup 
ludnościowych. Jeżeli przed 1918 r. podłożem styczności ludności Po
znania z Pola,kami z innych zaborów była problematyka polskości i na
rodu oraz brak własnej państwowości, to po tym roku zaszły zasadnicze 
w tym względzie zmiany. Powstanie bowiem niepodległego państwa pol
skiego i włączenie w jego granice Poznania spowodowało, iż dotych
czasowa walka o polskość i sprawę narodową ustąpiła pierwszeństwa 
problemom jego wewnętrznego urządzenia. W podobnym kierun�u zmie
rzał rozwój ogólnopolitycznej sytuacji na Górnym Śląsku, chociaż tam 
z powodu innych niż w Wielkopolsce proporcji między ludnością polską 
a niemiecką i między polską ludnością miejscową a napływową (oblicza 
się, iż w 1938 -r. ludność napływowa stanowiła trzecią część ogółu miesz
kańców województwa śląskiego) interesujący problem był bodajże bar
dziej skomplikowany. Na owo większe niż w Wielkopolsce skomplikowa
nie zagadnienia na Górnym Śląsku rzutował z pewnością również uprzy
wilejowany status ekonomiczny i społeczny ludno6ci niemieckiej i pol
skiej napływowej w porównaniu z ludnością miejscową. Zasygnalizo
wany. problem miał kapitalne znaczenie· i nie można go pominąć w ba
daniach nad kształtowaniem i funkcjonowaniem stereotypów narodo
wych i etnicznych. 

Z dotychczasowych ustaleń na temat ewolucji stereotypu wynika, 
iż psychiczny ·stosunek różnych narodowości i grup etnicznych przęja
wia się w konkretńych sytuacjach życiowych. Dopiero one po.wodują 
kształtowanie się takiego czy innego stereotypu (zmiennego w czasie), 
przy czym nie ouzwierciedla on obiektywnej rzeczywistości społecznej. 
Polak i Niemiec nie istnieją nigdy w ogóle, lecz w konkretnych jednost
kach i w konkretnych sytuacjach życiowych. 

Ostatnie stwierdzenia rodzą kolejny problem badawczy, tzn. zagad
nienie konfrontacji stereotypu z obiektywną rzeczywistością społeczną. 
Potrzeba tej konfrontacji wynika z tego, iż w formowaniu stereotypu 
(zarówno negatywnego, jak i pozytywnego) decydującą rolE( odg,rywają 
procesy, uczuciowe, instynktowne, w których niejednokrotnie brak jest 
miejsca na meczową argumentację i logiczne przemyślenie. Formuła 
kształtowania stereotypu jest ponadto z reguły bezosobowa, mimo że 
uogólnia on niewątpliwie pewne zachowania i postawy konkretnych 
jednostek i. że niejednokrotnie ów bezosobowo ukształtowany stereotyp 
przywykliśmy odnosić do konkretnej jednostki, a nawet całych grup 
ludzkich, społeczeństw. Jednakże tak jak zachowania i postawy kon-
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kretnej jednostki nie mogą być przenoszone na grupy ludzkie czy wręcz 
całe społeczeństwa, tak też suma zachowań i postaw jednostkowych nie 
może być odnosz·ona do konk�etnej jednostki. Pominięcie tych dyrektyw 
metodologicznych w analizie kształtowania i funkcjonowania stereoty
pów narodowych i etnicznych pozbawi ją przy tym nie tylko naukowego 
charakteru, ale oznaczać będzie podtrzymywanie stereotypów. Tymczasem 
rozwiązanie zagadnienia konfrontacji stereotypów z obiektywną rzeczy
wistością społeczną jest nie tylko, naukową refleksją na powyższy temat, 
ale zarazem prawidłową drogą wzaj,emRego poznania się narodów. Kon
frontacja stereotypów z obiektywną rzeczywistością społeczną jest więc 
problemem badawczym niezmiernie ciekawym, ale równocześnie trudnym 
i skompli}rnwanym. Pośrednio wskazują na to dyskusje i spory, jakie od 
czasu do czasu wywołują filmowe cJJdaptacje poszczególnych dzieł literac
kich, notabene ani jedne, ani drugie nie odzwierciedlające obiektywnej 
rzeczywistości społ�cznej. W owych dyskusjach i sporach emocje dominują 
nad rzeczową argumentacją i logicznymi przemyśleniami, przy czym dla 
tych ostatnich nie ma w zasadzie również miejsca w procesie kształtowa
nia i funkcjonowania stereotypów. Stąd problem ich konfrontacji z obiek
tywną rzeczywistością społeczną może nastręczać trudności dwojakiego 
rodzaju. Jedne związane mogą być z umiejętnością dobrania prawidłowej 
metody i techniki badawczej, drugie - z przezwyciężaniem stereotypo
wych uprzedzeń grup społecznych. 

Badania nad kształtowaniem i funkcjonowaniem stereotypu Niemca 
i Polaka powinny objąć nie tylko odpowiedni typ wyobrażany w spo
łeczeństwie polskim w Polsce i niemieckim w Niemczech, ale i poza 
ich państwowymi granicami. Dla okresu międzywojennego (również 
wcześniejszego) chodzić tu będzie szczególnie o· stereotyp Niemca i Po
laka ukształtowany i funkcjonujący na· polsko-niemieckim pograniczu 
narodowościowym, a więc wśród tzw. mni�jszości narodowych: niemiec
kiej w Polsce i polskiej w Niemczech. Ponadto nie bez znaczenia bę
dzie również objęcie badaniami skupisk ludności polskiej na emigracyj
nych terenach ruchu polskiego w Niemczech i- ludności niem�eckiej 
w głębi Polski. Badania nad stereotypami narodowymi w zasygnalizo
wanych trzech, geopolitycznie zróżnicowanych obszarach powinny 
w pierwszym rzędzie dać odpowiedź na pytanie, czy ukształtowane i fun
kcjonujące wśród tamtejszej ludności stereotypy są identyczne. Jeśli nie 
(a raczej nie), to trzeba odpowiedzieć na dodatkowe pytan_ia, wydoby
wając różnice między tymi stereotypami i określając społeczno-poli
tyczne skutki tych różnic i elementów wspólnych. Przesłanką uzasad
niającą myśl o pewnym zróżnicowaniu stereotypów w zależności od wa
runków miejscowych mogą być np. ustalenia Wolfganga Schaefera o roz-
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woju członkowskim partii hitlerowskiej po zdobyciu władzy 5. Bardziej 
bezpośrednią przesłanką twierdzenia o geopolitycznym zróżnicowaniu 
stereotypu jednego narodu ukształtowanego i funkcjonującego w drugim 
narodzie są już odnotowane w literaturze socjologicznej i history.cznej 
antagonizmy narodowościowe na pograniczu polsko-niemieckim. Ich os
trość była bez porównania większa na pograniczu niż na jaki_mkolwiek 
innym terenie państwa polskiego i niemieckiego. Podobnie ma się rzecz 
z antagonizmami między polskimi grupami etnicznymi na terenie np. 
Wielkopolski i Górnego Śląska. Powyższe spostrzeżenia unaoczniają 
dobitnie jeszcze raz fakt kształtowania się stereotypów w konkretnych 
sytuacjach życiowych, przy czym wpływ na treść danego stereotypu i je
go zróżnicowanie ma stopień styczności między podmiotem - twórcą 
stereotypu, a jego przedmiotem. 

Nie bez znaczenia w badaniach nad formowaniem i funkcjonowaniem 
stereotypów narodowych będzie więc zwrócenie uwagi na geografię ich 
tworzenia, tym bardziej że przez długi czas historii państwo niemieekie 
(cesarstwo, ale nie tylko) nie było czysto niemieckie (np. Szlezwik, Al
zacja i Lotaryngia oraz tereny polskie) i tym bardziej że sami Niemcy 
byli i są zróżnicowani (różne dialekty, odmienne zwyczaje Bawarów, 
Szwabów, Franków, Sasów, Fryzów, wreszcie Prusaków). Podobnie 
ma się rzecz z państwem i społeczeństwem polskim. Pamiętając o tym, 
nie można równocześnie pomijać w badaniach nad kształtowaniem. i fun
kcjonowaniem stereotypów narodowych skutków wewnątrzpaństwowych 
procesów integracyjnych i istnienia - ja:kkolwiek by było - pewnych 
impondera•biliów narodowych. Ponadto w miarę wzrostu stopnia po
wszechności oświaty i wzrostu środków masowego przekaŻu o_raz pro
pagandy w kształtowaniu i upowszechnianiu stereotypów narodowych
można było nadać im charakter bardziej uniwersalny. Co więcej, w nie
których okresach historii Niemiec (np. Trzeciej Rzeszy) stworzono sy
stem umożliwiający władzy państwowej egzekwowanie od. społeczeń
stwa określonych postaw i .zachowań, zgodnych z upowszechnianym 
przez propagandę hitlerowską stereotypem. Niemniej jednak jeszcze 
dla XIX w. zasygnalizowane wyżej zróżnicowanie społeczeństwa nie
mieckiego odgrywało -istotną rolę w procesie kształtowania i funkcjono
wania stereotypów. Dla niejednego Niemca czy Polaka w owym czasie 
odpowiedni stereotyp drugiego narodu (w tym, negatywny i pozytywny) 
był pojęciem egzotycznym, pozbawionym stosunku emocjonalnego. Czy 
to samo można powiedzieć w stosunku do XX w., przynajmniej jego 
części? Nie przesądzając odpowiedzi na powyższe pytanie trzeba z,wró- _ 
cić uwagę, iż niezależnie od metod i środków kształtowania i' funkcjo
nowania stereotypów narodowych badacz nie może pominąć ustalenia 
stopnia ich faktycznej percepcji w społeczeństwie.. 

s Zob. F. R y s z ka, U źródeł sukcesu i klęski. Szkice z dziejów hitleryzmu, 

Warszawa 197<2, s. 70. 
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W ośtatniej części uwag do badań nad kształtowaniem i funkcjono
waniem stereotypów narodowych zatrzymam się �ótko przy problemie 
nie mniej ważnym co poprzednie. Chodzi mianowicie o odpowiedź na 
pytanie: na podstawie czego badać stereotypy narodowe? W jednym 
z refer.atów (prof. A. Galos) zwrócono już uwagę, iż właśnie źródła na
suwają w tym względzie wątpliwości, przy czym zaznaczono rolę wy
powiedzi -polityków, publicystów, wojskowych, historyków i literatów. 
Trzeba się zgodzić, iż ten rodzaj przekazów odgrywc1 rzeczywiście do
niosłą rolę w badaniu stereotypów narodowych (i nie tylko tych) i że 
katalog ten można poszerzyć o wypowiedzi przedstawicieli innych za
wodów oraz materiały wspomnieniowe. Równocześnie jednak uchwyce
nie najbardziej istotnych wypowiedzi adresowanych do szerokiego i -
co jest bardzo ważne - młodego społeczeństwa (np. wypowiedzi na�
czycieli, wychowawców na różnych szczeblach nauczania) może spra
wiać poważne trudności. Dlatego też pożyteczną metodą badania kształ
towania i funkcjonowania stereotypów narodowych w wypadku braku 
bezpośrednich źródeł mówiących tak czy inaczej o - danym narodzie bę
dzie dedukcja. Jej wielorakich możliwości zastosowań do źródeł mniej 
lub bardziej pośrednio tylko związanych z tematem naszej konferencji 
nie można nie docenić. Mogą nim też być np. podręczniki szkolne i inne, 
badane z różnych punktów widzenia. Zbliżony charakter do wymienio
nych wyżej wypowiedzi ludzi z różnych zawodów będą miały te prze
kazy źródłowe (publicystyczne, ale nie tylko), które dotyczą ogólnych 
charakterystyk np. stronntctw i ugrupowań politycznych, i które mogą 
być -wykorzystane -w badaniach nad kształto·-waniem i funkcjonowanie·m 

stereotypów narodowych (zob. referat spółki autorskiej wygłoszony przez 
doc. W. Wrzesińskiego i referat dr. T. Szaroty; w których wykorzystano 
bardzo interesującą bazę źródłowąr Badania te nie wymagają tyle szu
kania nowych, nikomu nie znanych dotąd źródeł, ile wykorzystania 
istniejących z punktu widzenia tematu badawczego. 

RYSZARD NAZAREWICZ (WARSZAWA) 

Chciałbym podzielić się kilkoma refleksjami związanymi z tematyką 
dzisiejszych referatów. Problem ten już znalazł w jakiś sposób odbicie, 
zwłaszcza w referacie wygłoszonym przez doc. Wrzesińskiego, ale chciał
bym· do niego powrócić. Jest to problem związany z działalnością ·tego 
ruchu, który od począbku swego i,stnienia wiele wysiłku włożył właśnie 
w zwalczanie wszelkiego rodzaju stereotypów dotyczących narodów. 
Mam na myśli ruch robotniczy w okresach wcześniejszych i rozwój tego 
zagadnienia w okresie panowania hitlerówskiego w Niemczech i okupacji 
hitlerowskiej w Polsce. 

Jest pewnego rodz.aju paradoksem, że właśnie w tym kraju, który
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międzynarodowy ruch robotniczy uważał za. przyszłą kolebkę rewolucji, 
ąoszło właśnie do największego wynaturzenia ostatnich wieków, jakim 
był hitleryzm. W odczuciu polskiego ruchu robotniczego, a także całego 
społeczeństwa polskiego będqcego ofiarą agresji i okupacji, ukształto
wany w toku wielu dziesięcioleci stereotyp Niemca pozytywnego właś
ciwie runął. Pojęcie Niemca-proletariusza, Niemca-robotnika, który jest 
solidarny i powinien być bratem i współtowarzyszem robotnika polskiego, 
zachwiało się poważnie w 1933 r., a w następnych latach ten proces 
jeszcze się pogłębił. W sytuacji, kiedy odczucie narodu polskiego łącznie 
z klasą robotniczą było jednolicie negatywne w stosunku do Niemców 
jako narodu, który wraz z większością swojej klasy robotniczej, chło
pów i innych warstw podporządkował się w pełni imperializmowi, fa
szyzmowi itd., mimo wszystko polski ruch robotniczy i wtedy nie za
przestał różnicowania narodu niemieckiego, biorąc oczywiście pod uwa
gę istniejące fakty i realne szanse dokonania się jakichkolwiek zmian 
w Niemczech. 

Jak wykazała przyszłość, nie miały szans realizacji przewidywania 
Pols1>ich Socjalistów, którzy jeszcze w 1941 r. uważali bliską rewolucję 
w Niemczech za najbardziej prawdopodobny wariant zakończenia II woj
ny światowej. Nie wyrzekali się tego jeszcze w 1943 r., o czym świadczy 
jedna z uchwał zjazdu RPPS. PPR takich przewidywań nie uważała za 
realistyczne od początku swej działalności. Natomiast w wielu dok11-
mentach, wbrew powszechnym poglądom - wytworzonym w oparciu 
o tragiczne doświadczenia - głosiła konieczność różnicowania w sto
sunku do Niemców. Jest rzeczą symptomatyczną, że łódzki organ PPR
był pierwszy, który podkreślił, że każdy Niemiec przechodzący na naszą
stronę i opowiadający się przeciwko Hitlerowi jest naszym sprzymie
rzeńcem. Było to także dowodem odwagi przekonań, choćby dlatego, że
nawet w szeregach PPR nie były to wówczas stwierdzenia ,popularne.
Warto przypomnieć, że w liście otwartym KC PPR do Delegatury Kra
jowej z 15 I 1943 r. znalazło się takie zdanie: ,,Apelujemy do wszystkich,
kto czymkolwiek może się przysłużyć sprawie wyz,wolenia naszego na
rodu: niech idzie z nami, chociażby był Niemcem, Ukraińcem lub kim
kolwiek bądź". (Kszta/;towanie się podstaw programowych Polskiej Partii

Robotniczej w latach 1942-1945, Warszawa 1958, s. 91-92). To, że sło
wo „Niemiec" znalazło się w takim kontekście, jest szczególnie intere
sujące, nawet zaskakujące czytelnika tego dokumentu po wielu latach.
Życie ,pokazało, iż nie można było opierać planów przyszłości na r_ewo
lucji · w Niemczech, ba, nawet na usunięciu reżimu hitlerowskiego przez 
sam naród niemiecki, bez zbrojnej interwencji z zewnątrz. W propagan
dzie polskiego ruchu komunistycznego zasady internacjonalistyczne pod
kreślano w ten sposób, że przewidywano możliwość i wyrażano nadzie
ję na pozytywne zmiany w Niemczech. 

Chciałbym jeszcze zwrócić U1wagę na to, co podkreślił już dr Szarota, 
na ewolucję ,pojęcia Niemca w okresie ?kupacji. W tej dziedzinie doko-
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nały się interesujące zmiany w toku wojny i okupacji. W 1942 r. spo
łeczeństwo polskie, widząc los ludności żydowskiej, zaczynało docho
dzić do przeświadczenia, że w sprzyjających warunkach politycznych, 
kiedy Niemcy uznają za możliwe i wykonalne ze względów technicz
nych, podobna operacja jak Einsatz-Reinhardt może być przeprowadzo
na również w stosunku do Polaków. W społeczeństwie polskim domino
wał stosunek ,obawy i nier.!.awiści do Niemców. Ulegały one z czasem jed
nak pewnym zmianom. W 1944 i 1945 r., w okresie poprzedzającym 
klęskę Niemiec, mamy niemało fakt9w okazywania litości Niemcom -
prostym ludziÓm, włącznie z wypadkami, które oczywiście nie były ma
sowe, dawania cywilnych ubrań zwykłym żołnierzom Wehrmachtu, aby 
mogli uciec spokojnie z frontu do domu. Naturalnie było to również 
działanie w pewńym stopniu na niekorzyść hitlerowskich Niemiec, nie
mniej były w tym także treści liumanitarne. 

Chciałbym tu podkreślić niejednolitość obrazu Niemca w okresie 
okupacji ,w poszczególnych dzielnicach Polski.· Na ziemiach dawnego 
zaboru austriackiego panowały w pierwszym okresie okupacji pewne 
złudzenia co do „niemieckiego porządku", a jeszcze większe w stosunku 
do Austriaików w mundurach niemieckich. Do końca właściwie nie 
przezwyciężono złudzeń, że Austriacy są inni. Nie zdołał zmienić tego 
nawet fakt, że dużą część kadry w placówkach gestapo stanowili Austria
cy i Niemcy sudeccy. 

O dużej znajomości psychologii Niemców i funkcjonowaniu ich wła
snego stereotypu świadczy akcja N. Był to ,przykład bardzo dobrej ro
boty właśnie w tej dziedzinie. W tej sprawie wyipowiedziałem się już 
wcześniej (,,N owe Drogi", 1972, nr 8) � nie chciałbym się powtarzać. 

WŁADYSŁAW C:OA�LJ:NSK.I (WROCłJAW) 

Za'bieram głos sprowokowany wypowiedziami, które mówiły o jakiejś 
trwającej przez wieki niechęci istniejącej między Polakami i Niemcami. 
Twierdzenie, jakoby można wykreślić prostą linię między antagoniz
mem polsko-germańskim z cza·sów Gerona a epoką hitlerowską, jakoby 
można mówić o stałej wrogości istniejącej między Polakami a Niemcami 
okazuje się w świetle historii błędne. 

Nawet ,w średniowieczu istniały okresy, ·w których stosunki między 
Niemcami i Polakami układały się dobrze. Czasami zasadniczo pokojo
wych stosunków polsko-niemieckich można jednak w każdym razie 
nazwać XVI, XVII i znaczną część XVIII w. W tych stuleciach aż do 
pierwszego rozbioru, tj. do 1772 r., granica polsko-niemiecka wykaz!,lje 
cechy trwałości i niezmienności. Pierwszy książę pruski, Albrecht Hohen
zollern, pozostaje w dobrych stosunkach z królem polskim Zygmuntem 
Augustem i jest jego doradcą, gdy chodzi o sprawy ,polityki bałtyckiej 

11 - Sobótka 
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czy też sprawy floty. Niektórzy historycy polscy, w tym i jeden z mych 
mistrzów, Wacław Sobieski, mówili wiele o zasadniczej niechęci do Niem
ców objawiającej się w czasie pierwszej wolnej elekcji. Twierdzenie to 
jednak jest jedynie częściowo słuszne. Istotnie, pewna część szlachty 
odnosiła się wrogo do Habsburgów, nie można jednak zamykać oczu na 
to, że w czasie wszystkich pierwszych wolnych elekcji (myślę o pierwszej, 
drugiej i trzeciej) kandydatura habsburska ,posiadała wielu zwolenników. 

Podobnie nie można pomijać milczeńiem faktu, że na dworze pierw
szego polskiego Wazy, Zygmunta III, ceniono kulturę niemiecką, cenił 
ją zresztą sam król, że obie jego żony, poważane ,przez szlachtę polską, 
były to Rakuszanki. I na dworze Władysława IV :przez długi czas prze
waża kultura niemiecka. Wszak pierwsza żona tego władcy to również 
Rakuszanka. Toteż wśród szlachty myślącej o karierze dworskiej panuje 
wówczas przekonanie, że chcąc uzyskać uznanie na dworze należy znać 
język niemiecki. Uderzające też jest, że w zjawiających się wówczas 
charakterystykach poszczególnych narodów, tzw. descriptio nationum, 
gdy mowa o narodzie niemieckim, wymienia się jego pewne wady, ale 
równocześnie pisze się wiele o jego zaletach. -Podkreśla się, że Niemcy 
są pracowici, oszczędni itd. 

Nie można IV\Treszcie przejść do porządku dziennego nad faktem, że 
w XVIII w. panują w Polsce królowie pochodzący z niemieckiej dynastii 
Wettynów, zwani popularnie Sasami, i że poąiadają oni zarówno w czasie 
swych rządów, jak nawet potem, za panowania Sta:nisława Augusta, 
dość liczny zastęp zwolenników. O ,tym wszystkim należy pamiętać, gdy 
mówi się o antagonizmie polsko-niemieckim. 

JERZY HOLZER (WARSZAWA) 

Referat poświęcony literaturze wzbudził we mnie refleksje. Mówi
liśmy dotąd o możliwościach poszukiwania wspólnych dróg do rozwią
zywania problemów interesujących historyków i socjologów. Pojawia 
się możliwość współpracy z jeszcze jedną grupą.. humanistów - histo
rykami literatury. Referat był bardzo interesujący, ale zarazem prowo
kujący do postawienia różnych zastrzeżeń. Autorzy z góry założyli, że 
zajmują się tzw. literaturą pierwszorzędną. Można się oczywiście zasta-

- nawiać, czy i w jakiej mierze wszystkie pozycje, o których mówili, mogą
_być rzeczywiście zaliczane do literatury pierwszorzędnej. W każdym
razie przyjęte założenie stanowi dość istotne ·ograniczenie. Jakie są jego
konsekwencje? Wydaje się, że mamy w ten sposób do czynienia w znacz
nej większości wypadków_ z utworami pióra pisarzy dążących do stwo
rzenia sobie własnego spójnego światopoglądu i zgodnie z tym świato
poglądem traktowania także problemów narodowych. Jest to więc przed_e
wszystkim. spojrzenie na kwestię niemiecką jako na wielki problem,
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podporządkowany jednak ogólnym zasadom moralnym. Wiązało się to 
także z przełamywaniem niektórych potocznie obowiązujących, masowych 
stereotypów tego okresu, jak dokonała tego Nałkowska już w swym 
motto: ,,Ludzie ludziom zgotowali ten los". 

Możemy takie postawy trnktorwać również jako próby tworzenia 
nowych stereotypów lub modyiikowania istniejących, ale na pt:wno nie 
ich konserwowania. Zastrzeżenie jest więc istotne, jeżeli chcemy trakto
wać referat jako ukazanie obrazu Niemców w literaturze polskiej. Mamy 
oczywiście .także ogromne hałdy literatury drugorzędnej. Jeżeli· szukamy 
rzecz)7iWiście stereotypów obowiązujących czy powszechnych w społe
czeństwie polskim, literatura drugorzędria ukaże je chyba w sposób 

· trafniejszy. Po prostu pozbawiona jest ambicji przebudowy świadomości,
tworzenia stereotypu nowego. Z tej literatury drugorzędnej dwa jej
obszary odgrywały ogromną rolę w kwestii niemieckiej: literatura przy- .
godowo-wojenna i szpiegowsko-kryminalna. W obu Niemiec, kwestia
niemiecka, pojawiały się nader obficie.

W referacie prof. Krwileckiego teza o wpływie stosuników między-
. państwowych na kształtowanie się stereotypów jest niewątpliwie słusz
na. Miałbym natomiast wątpliwości .co do poglądu nie wypowiedzianego 
wprost, ale - jak mi się wydawało - przyjętego w referacie. Zrozu
miałem go mniej więcej taik, że w wypadkach pogarszania się_ stosun
ków międzypaństwowych stereotypy danych narodów czernieją, w wy
padku polepszania się - bieleją. Hipoteza taka wymagałaby przynaj
mniej pewnych korekt. W jakich warunkach ustrojowych istnieje moż
liwość skuteczniejszego - powiedziałbym - szybkiego i instrumental
nego manewrowania stereotypami? Wydaje się, że pod tym .względem 
ró:źme systemy państwowe mają różne możliwości. Przykładowo: nie 
wydaje mi się, żeby w okresie gwałtownego pogorszenia się stosunków 
Polska-RFN w latach 1965-1969 ujawniły się podobne zmiany w ste
reotypach w Polsce, co w RFN. Wydaje mi się, że w Polsce stereotyp 
Niemca rwyraźnie wówczas czerniał. Natomiast w RFN mieliśmy do czy
nienia raczej z kontynuacją ;procesu, który zaczął się przed 1965 r. i trwa 
chyba do dziś,. pew,nym rozładowaniem niechęci do Polski jako zjawi
skiem społecznie masowym. Jest _to twierdzenie głównie intuicyjne, ale 
sądzę, że w tym wypadku nie potwierdziłyby się proste zależności mię
dzy stosunkami państwowymi a stereotypami narodowymi. W RFN ist
niało kilka ośrodków dyspozycji ,propagandowej o przeciwstawnych so

-: 

bie tendencjach, w ofensywie zaś znajdowały się ośrodki przychylniej 
wobec Polski nastawione, te, które torowały drogę nowej konfiguracji 
rządowej. W warunkach istnienia kilku ośrodków dyspozycji propagan
dowej władze ,państwowe mają ograniczone możliwości manipulowania 
opinią społeczeństwa i ten aspekt wydaje się przy badaniu stereotypów 
etnic�nych nie do pominięcia. 
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HENRYK ZIELIŃSKI (WROCŁAW) 

W świetle już bardzo bogatej dyskusji i referatów dotyczących roz
nych przecież zagadnień i czasów nasuwają się pewne refleksje, z których 
dwie szczególnie mnie niepokoją, intrygują. Mianowicie, szukam ciągle 
odpowiedzi albo raczej elementów do odpowiedzi na pytanie chyba 
ważne, dotyczące mechanizmu nie tyle kształtowariia się (o czym naj
więcej się chyba dzisiaj mówi), ile trwania, działania i globalności ste
reotypów, tzn. zasięgu ich akceptacji w różnych kręgach społeczeństwa, 
w różnych regionach, wyznaniach, klasach społecznych itp. Zresztą· już 
w dyskusji i w referatach poprzednich zwracano nadto uwagę, czynił to 
zwła'Szcza prof. Żarnowski. Mnie się wydaje, że materiał, który dzi;iaf 
usłyszeliśmy, szczególnie w referacie W. Wrzesińskiego, K. Fiedora, 
J. Sobczaka po:cwala stwierdzić, że istotnie stereotyp nie zawsze, a na
wet przeważnie nie może być traktowany jako stereotyp funkcjonujący
globalnie. Była w tym referacie mowa o okresie plebiscytu i_ powstań
śląskich. Jest to rzeczywiście . doskonała lekcja poglądowa w kwestii
tworzenia i szerzenia różnego rodzaju stereotypów, co w innych okre;
sach nie zawsze jest tak łatwo dostrzegalne. Proszę np. zwrócić uwagę
na to, że w propagandzie plebiscytowej strony polskiej przeciwko Niem
coi;n jednym z najbardziej chyba nośnych elementów stereotypu Niemca
był element Niemca-wyzyskiwacza. To był element, który niezależnie
od proweniencji ,politycznej i społecznej broszury, pisma czy czegoś
podobnego powtarzał się w niemal każdej edycji tego rodzaju propagandy.
Do najbardziej rozpowszechnionych i znanych należała karykatura
z głośnym podpisem: ,,tylko najgłupsze cielęta wybierają same swego
rzeźnika". Chyba są podstawy do twierdzenia, że tylko na tym terenie
i w tym środowisku ten element mógł odegrać rzeczywiście istotną funk
cję. Ciekawe byłoby w związku z ,tym dowiedzieć się, czego niestety
autorzy nie zrobili, czy i w jakiej mierze, z jakim powodzeniem analo
giczne elementy stereotypów_ były serwowane także w innych środo
wiskach, np. w Prusach Wschodnich. Byłby to interesujący przyczynek
właśnie do zagadnienia globalności pewnych stereotypów.

Drugą sprawą, której chciałbym kilka słów poświęcić, jest kwestia 
trwałości stereotypów. Znowu powinrto chyba zwrócić naszą uwagę, że 
niektóre stereotypy powtarzają się od lat, a w świetle tego, co mówił 
dzisiaj ,prof. Czapliński, utrzymują się bodaj przez wieki. Niestety „pol
nische Wirtschaft" powtarza się od wielu, wielu lat i trwa i funkcjonuje 
po dziś dzień. Co więcej, powiedzmy również wyraźnie, że nie tylko 
Niemcy szerzą tego rodzaju propagandę. Nie kto inny, jak Lloyd George 
też powoływał się na to i nie był on wyjątkiem. Skąd więc bierze się 
to, że ten stereotyp ma tak długie życie i tak uparcie broni się przed zni
weczeniem? Może nie w tym stopniu i nie tak jaskrawie, ale podobnie 
jest z zarzutem, że Polacy nie mają zdolności państwotwórczych, że ma-
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ją skłonności anarchistyczne itd. Bardzo trwały był też, chyba ostatnio 
zanikający, ani w referatach, ani w dyskusji nie podnoszony, tzw. kli
mat szlachetczyzny przypisywany całemu 111arodowi polskiemu czy sto
sunkom panującym w społeczeństwie polskim. W propagandzie plebiscy
to:Vej na Górnym Śląsku należał ,on do najbardziej wbijanych do głowy 
Górnoślązakom elementów swoistej indoktrynacji. ,,Die Schlachzizen" 
to jedno ze słów najczęściej używanych w propagandzie plebiscytowej. 
Zresztą wiemy dobrze, że mentalność szlachecka istotnie w Polsce grała 
swoją roię, a i dziś pewnie całkiem nie zanikła. Odnoszę takie wrażenie, 
że mamy tu do czynienia ze stereotypem, którego trwałość i żywotność 
przekraczała niektóre :iinne cechy, które Niemcy na siłę przypisywali 
Polako�, jak np. okrucieństwo, barbarzyństwo itd. Tak więc zachodzi 
chyba potrzeba zastanowienia się nad zagadnieniem trwałości stereoty
pów i znalezienia przyczyn zróżnicowania pod tym względem. 

Osta1mia uwaga. To już na marginesie bardzo interesującego referatu 
dr. Szaroty, który wykazał dowodnie (choć oczywiście rzecz wymaga 
jeszcze rozwinięcia), jak niektóre stereotypy załamują się, przeżywają, 
�anikają. W danym wypadku mam na myśli przede wszystkim stereotyp 
Niemca w oczach Polaka jako nosiciela porządku, ładu, legalności itd. 
Mit o takim Niemcu podważyła zdecydowanie okupacja w czasie II woj
ny światowej, a była to cecha stereotypu Niemca bardzo trwała w oczach 
Polaków. 

JULIUSZ DEMEL (WROCŁAW) 

Dokonana wymiana poglądów nie doprowadziła do ściślejszego zdefi
niowania, czym jest stereotyp w ogóle, a w odniesieniu do stosunków 
pomiędzy narodami w szczególności. Wszyscy wiemy „mniej więcej", o co 
chodzi, ale precyzyjnego określenia brak. Próbowano zastąpić, przynaj
mniej częściowo, termin „stereotyp" wyrażeniem „obraz". Ale to nie to 
samo. Obraz jest zwykle czymś bardziej zindywidualizowanym, samo
dzielnym; stereotyp czymś obiegowym, z reguły przyjętym biernie. 
Twórców gotowych stereotypów jest niewielu, ich odbiorców masy; 
obrazów zaś chyba tyle, ilu obserwatorów. 

Czy historycy mogą i powinni zajmować się stereotypami? Oczywiś
cie tak. Mogą, gdyż możliwości ich warsztatu naukowego pozwalają na 
to, choć w sposób niepełny .i niedoskonały. Wyrażono co do tego pewne 
wątpliwości płynące 1,tąd, że historycy nie mogą przeprowadzać ankiet . 
wśród pokoleń, które odeszły. Nie jest to w ·pełni prawdziwe. Wprawny 
badacz przeszłości, obdarzony zmysłem historycznym, potrafi w pewnym 
sensie „rozmawiać" z tymi, których już nie ma, zadawać im pytania 
i otrzymywać odpowiedzi. Nie należy zaś popi:i-dać w ,pesymizm z powodu 
niekompletności rezultatów, gdyż i w stosunku do innych faktów hi-



296 Dyskusja 

storycznych możliwości ich rekonstrukcji najczęściej też nie są całko
wite. Historycy ,powinni badać stereotypy dlatego, że są to równoprawne 
fakty historyczne, nieraz o dużym znaczeniu, wpływające konkretnie na 
bieg dziejów. Swego czasu jedną z przyczyn, które złożyły się na roz
czarowanie zaborców rezultatami ich antypolskich akcji, znacznie skrom
niejszymi od oczekiwań, było posłużenie się fałszywym stereótypem p'ol
skiego chłopa jako istoty całkowicie biernej, nie objętej poczuciem na
rodowym, łatwej do „obrobienia" i pozyskania drogą drobnych ustępstw 
natury ekonomiczno-społecznej. Jeśli stereoty1p ten miał pewne uzasad
nienie w pier,wszej połowie XIX w., to stosowany w drugiej połowie 
stulecia stał się anachronizmem, wykazującym jednak żywot dość długi 
i twardy. 

Gdy chodzi o kwe'stię chronologii, wymieniano przy tym epokę Oświe
cenia, czasy Stanisława Augusta, wspomniano Fryderyka II. Sądzę, że 
istotnie epoka rozbiorów jest tą podstawową cezurą dziejową, otwierającą 
nowy etap, a same rozbiory wydarzeniem, które w sposób zasadniczy 
wpłynęło na kształtowanie się tak u Polaków, jak i u Niemców nowożyt
nych stereotypów strony przeciwnej. 

W związku z tym kilka uwag bardziej szczegółowych. Znane mi do
tąd materiały potwierdzają istnienie w pierwszej połowie XIX w. rów
nocześnie kilku stereotypów Niemca, w zależności od pozycji społecznej 
polskich obserwatorów, od ich możliwości poznania strony przeciwnej, 
od okoliczności, w jakich to miało miejsce, itp. Inny jest stereotyp Niem
ca dla prze:dstawicieli elity społeczeństwa polskiego stykających się z eli
tą niemiecką, często w atmosferze oświeconego kosmopolityzmu; jnny 
dla szlachty bez szerszych horyzontów, spotykającej się przede wszyst
kim z niemiecką biurokracją - w jej wyobrażeniach rysuje się stereotyp 
Niemca przeważnie nieszlachcica, a przecież obdarzonego władzą poli
tyczną, chudopachołka, który dorabia się znaczenia i majątku w Polsce, 
eksploatując kraj. Polsko-mieszczański stereotyp Niemca bazuje bardziej 
na doświadczeniach z dziedziny stosunków gospodarczych, kładąc nacisk 
na to, jaki jest Niemiec w pracy, w interesach. Jest i jakieś ludowe 
wyobrażenie Niemca. 

Podkreślano, że niemiecki stereotyp Polaka nawiązuje często i silnie 
do wyobrażeń o polskim chłopie. Natomiast w naszym stereotypie Niem
ca element chłopski schodzi zdecydowanie na dalszy plan, występuje co 
najwyżej w nawiązaniu do niemieckich kolonistów w Polsce. 

Polskie spojrzenie na Niemców na przełomie XVIII i XIX w. nie 
utożsamia ich z państwem, którego są obywatelami. ,Jest to zgodne z re
aliami epoki, w której z jednej strony Niemcy są państwowo rozczłon
kowane, z drugiej wpływ szerszych kręgów społeczeństwa na politykę 
państwa jest mocno ograniczony. Stąd możliwość rozdzielania: zabor
cze jest państwo· pruskie, groźny jego władca, dokuczliwa służąca mu 
biurokracja; ale stereotypem Niemca, choćby z Prus, dla wielu Polaków 
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może być ·nadal dosyć poczciwy, niezbyt lotny,· niegroźny niemiecki 
mieszczuch, zajęty przyziemnymi sprawami codziennego życia. Pewne 
znaczenie miał chyba fakt, że uwaga polskiej opinii społecznej koncen
trowała się wtedy głównie na stosunkach polsko-rosyjskich, nie polsko
-niemieckich. Oddziaływanie obszarów pogranicza polsko-niemieckiego 
wydaje się dla tej epoki raczej pozytywne; stereotyp przedstawiciela 
drugiego narodu jest tu, dzięki lepszej wzajemnej znajomości, pełniej
szy, bliższy obiektywizmowi i chyba dodatniejszy. Dodałbym jednak, 
że akcentowanie polskiego zacofania gospodarczo-kulturalnego nie po
legało :tylko na wytykaniu Polakom ich trwania w feudalizmie, lecz do
konywane było i z pozycji feudalnych; w oczach tych Niemców polski 
feudalizm był po prostu zacofany w porównaniu z feudalnym układem 
stosunków u zachodnich sąsiadów. 

Cezura Wiosny Ludów jest bardzo widoczna w świetle licznych po 
obydwu stronach współczesnych wyipowiedzi zawartych w dokumentach, 
prasie, korespondencjach, wspomnieniach. Tylko że przyczyny zwrotu 
widziałbym przede wszystkim w doświadczeniach poczynionych na naj
ważniejszym obszarze konfrontacji polsko-niemieckiej, tj. w Wielko
polsce. Tutaj w tym czasie żywioł polski w swoich warstwach nie tylko 
wyższych, lecz już .i średnich spotykał się z konkurencją, z agresją 
ekonomiczną żywiołu niemieckiego, a nie tylko z uciskiem politycznym 
i germanizacją. Zagrożenie podstaw egzystencji materialnej wzrośnie 
po 1871 r. z powstaniem zjednoczonego państwa niemieckiego. To druga 
istotna cezura, :przy której zaraz wkraczamy w erę Kulturkampfu. Na
silające się a-keje antypolskie władz pruskich wymagają w ramach nowo
czesnego państwa współpracy coraz szerszych kręgów niemieckiego spo
łeczeństwa. Ze strony polskiej, zwłaszcza po utworzenru Hakaty, coraz 
powszechniej uznaje się, że społeczeństwo niemieckie jest współtwórcą 
polityki anty.polskiej, ma na nią istotny, a w polskiej ocenie ujemny 
wpływ. Tak stopniowo rodzi się stereotyp Niemca z· przewagą cech 
ujemnych, Niemca groźnego, naturalnego i odwiecznego wroga polskoś
ci, odpowiedzialnego za postępowanie przedstawicieli niemieckiego pań
stwa. 

Pewien kłopot w konstrukcji tego stereotypu wprowadza poczucie 
przynależności do jednego kręgu cywilizacji chrześcijańskiej, czerpania 
zasadniczo z tych samych źródeł kultury. Ale zachowanie się Niemców 
wobec Polaków -' historyczne i aktualne - ułatwia rozwiązanie tego 
problemu. Niemiec to zły, fałszywy cywilizator, ,,Kulturtrager", który 
swe „dzieło cywilizacji" łączy i godzi: z aiktami barbarzyństwa, a dobro
dziejstwa cywilizacji chce zachować tylko dla siebie. Taki obraz Niem
ca wkracza do literatury, do malarstwa (Pochód cywHizacyjny Krzy

żaków - obraz chyba Lessera). Niemiec to zły, fałszywy chrześcijanin. 
Najwspanialszą ilustrację tej tezy daje Sienkiewicz. ,,My, Niemcy, nie 
boimy się nikogo". Polska odpowiedź: ,,A zwłaszcza Boga". 
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W kwestii wypracowania stereotypu „Niemca groźnego" upomniał
bym się obok Sienkiewicza o J. I. Kraszewskiego, W. Przyborowskiego. 
Nie włączałbym natomiast do tego kręgu Grażyny czy Konrada W allen

roda, bo wbrew pozorom w swych początkach wymierzone były głównie 
przeciw Rosji, podobnie zresztą jak jeszcze u Sienkiewicza w noweli 
Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela mowa jest w gruncie rzeczy 
o szkole rosyjskiej, nie niemieckiej. Inna rzecz, że wszedłszy w obieg
w społeczeństwie polskim, utwory te zostały późn}ej wprzęgnięte w służ
bę_ stereotypu „odwiecznego wroga", do czego zresztą świetnie się na-
dawały.

Interesująca, a zarazem paradoksalna może być niekiedy rywalizacja 
przeciwstawnych sobie stereotyipów, spór o jedną i tę samą cechę. Dla 
wielu Niemców ostatni bastion cywilizacji europejsko-chrześcijańskiej 
na wschodzie to właśnie oni. Dla licznych Polaków to oczywiście my. 

Odnoszę wrażenie, że stopniowo zmienia się rola pogranicza obydwu 
narodów. W miarę zaostrzania się antagonizmu, zwłaszcza o podłożu 
ekonomicznym, stąd 'chyba zaczynają się wywodzić najbardziej ujemne 
stereotypy po obydwu stronach. 

Konferencja wykazała - co •bardzo słusznie podkreślono - wielki 
pożytek płynący z zaprezentowania warsztatu naukowego i wymiany 
doświadczeń i poglądów przedstawicieli różnych dyscyplin: historyków, 
socjologów, historyków literatury, filozofów. Ale w moim przekonaniu 
odsłoniła również pewne słabości wszystkich tych stanowisk. Skłon
ność historyków do przerostu faktografii, co niektóre wy,powiedzi zmie
nia w historię stosunków polsko-niemieckich; socjologów do teoretycz
nyc� uogólnień, mniej troszczących się o historyczny obraz, a z drugiej 
strony -o związki z życiem i zadaniami chwili bieżącej; historyków lite
ratury · do sięgania przede wszystkim po dzieła o wysokich walorach 
artystycznych (według kryteriów obecnych), niezależnie od zasięgu ich 
wpływów na społeczeństwo danej epoki, co przecież w odniesieniu do 
stereotypów ,posiada zasadnicze znaczenie. 

JERZY SKOWRONEK (WARSZAWA) 

Można się zastanowić, jak do tych badań stereotypów zainspirowa
nych i zainicjowanych (jak słyszeliśmy w dzisiejszym referacie) przez 
grupę socjologów może się ustosunkować historyk. I słusznie chyba 
doc. Holzer zwrócił uwagę, że nie· jeśteśmy w stanie w sposób stupro
centowy naśladować czy choćby w ,pełni przystosować, przenieść· na 
grunt historyczny dorobek tych badań zaprezentowanych przez socjo
logów. 

Należy więc próbować wypracować jakiś kwestionariusz pytań do
tyczących źródeł już istniejących, który dawałby nam maksimum od
powiedzi koniecznych do opracowania problemu stereotypu. Nie możemy 
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bowiem „rozpisać nowych ankiet" na temat, jaki był ten stereotyp Po
laka w świadomości niemieckiej i obraz Niemca w świadomości Polaka, 
powiedzmy, XIX-wiecznego czy nawet początku XX w. Historyk nie
odwołalnie skazany na źródła takie, jakie istnieją (a raczej przetrwały), 
musi więc postawić sobie :�asadnicze pytanie: czy ma do czynienia rze
czyw1sc1e ze źródłami, które pozwalają na określenie stereotypu rozwi
jającego się w ramach świadomości, czyli w ramach zbiorowej opinii 
i w ramach indywidualnej świadomości człowieka. Oczywiście; można 
by to oddzielić, ale chodzi nie o opinię publiczną zinstytucjonalizowaną, 
tylko o opinię, która wiązałaby się ze świadomością potoczną, opinię 
uzewnętrzniającą się w postaci wypowiedzi, postaw czy reakcji jedno
stkowych. I tutaj mamy do czynienia z obrazem Polaka (jeśli idzie 
o §tronę niemiecką) i Niemca (jeśli chodzi o stronę polską) inspirowa
nym przez określone ośrodki propagandy czy ośrodki odpowiedzialne za
kształtowanie się opinii publicznej. Czy można więc powiedzieć, iż w ta
kiej sytuacji historyk bada i rekonstruuje coś więcej aniżeli bardzo
zazwyczaj czytelny i jaskrawy stereotyp lansowany przez dany ośrodek
propagandy, czy istotnie dociera poprzez warstewkę tego zinstytucjo
nalizowanego stereotypu do rzeczywistych, w miarę świadomych i po
części samodzielnych zindywidualizowanych wyobrażeń o są1,iednim na
rodzie? Przecież to jest sytuacja jakościowo odmienna od tej, kiedy ma
my do czynienia z badaniami typu socjologicznego, kiedy socjolog wy
biera sobie różne grupy reprezentacyjne czy jakiś inny sposób naukowej
eksploracji, dociera do jednostek i bada i świadomość, i stereotyp, tzn.
stereotyp funkcjonujący rzeczywiście w świadomości jednostkowej i zbio
rowej. Jeśli ma dobrze zorganizowaną ankietę, to właśnie stara się
dotrzeć do tej świadomości.

To, czym historyk dysponuje, to jedynie w najbardziej szczęśliwych 
wypadkach indywidualne wypowiedzi. Znacznie częściej spotykamy się· 
w rzeczywistości raczej ze świadectwem manewrowania czy manipulo
wania opinią publiczną, z dąieniami do tego, aby wyposażyć ją w pe
wien określony stereotyp, precyzowany z myślą o osiągnięciu okreś
lonych, niekiedy koniunkturalnych celów politycznych czy propagan
dowych. Zatem badanie musi się rozwijać w zupełnie innym kierunku 
i musi brać pod uwagę znacznie szerszy zasób czynników determinują
C'.ych taki stereotyp aniżeli w prostym badaniu ankietowym prowadzo
nym w środowisku współczesnym przez socjologów. Co więcej - histo
rykowi ciągle musi towarzyszyć świadomość niebez·pieczeństwa, iż jego 
badania stereotyipu mogą niepostrzeżenie przekształcić się w rzeczy
wistości w jeden z wielu, nie naji:stotniejszych elementów dociekań nad 
funkcjonowaniem i treściami propagandy, a nie świadomości społecznej! 

Następna kwestia to możliwość stwierdzenia, w jakim stopniu mamy 
tu do czynienia ze stereotypami. Jeśli ·(a tak jest najczęściej) mamy do 
czynienia z pewnymi typami źródeł, które zazwyczaj nie tyle wyrażają 
rzeczywiste postawy społeczeństwa, ile właśnie służą ich kształtowaniu, 

.I 
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np. prasa, odezwy, manifesty itd., to wtedy możemy oczyw1sc1e uznać, 
że przejawia się w nich, istnieje pewien stereotyp propagandowy. Na 
potrzeby propagandy . bowiem dla kształtowania opinii publicznej kon
kretny, jednoznaczny stereotyp Polaka czy Niemca był w tym wypadku 
konieczny. 

Ten rodzaj stereotypu zaczął kszfałtować Śię, moim zdaniem, już od 
epoki Oświecenia. Wiąże się to po prostu z nieporównanie bardziej niż 
dawniej masowym charakterem -propagandy, z rosnącą rolą opinii pub
licznej. Rozmaite czynniki i instytucje polityczne, społeczne, a nawet 
kulturalne muszą liczyG się z opinią publiczną, a w każdym razie muszą 
ją mobilizować do określonych celów. Obok, a raczej chronologicznie 
przed tym stereoty1pem propagandowym spotykamy -stereotyp indywi
dualI?-Y (w referacie wspomniano o tym bardzo krótko) wypracowany 
w wyniku własnych, bezpośrednich kontaktów autora danej •wypowiedzi 
z przedstawicielami tego narodu. Podobne stereotypy, stanowiące swoiste 
próby uogólnienia indywidualnych doświadczeń, odznaczają się niepo
równanie mniejszą skalą i konsekwencjami społecznego oddziaływania, 
często także mniej bogatą problematyką, ale zarazem bogatszą treścią 
konkretną. Istotnym bodźcem do rozbudowy treści, ale i ugruntowania 
schematyzmu stereotypów narodowych stawały się częstsze i obejmu
jąc_e szersze niż dawniej grupy społeczne kontakty między odmiennymi 
warstwami społecznymi różnych narodów. Podróże oraz relacje z nich 
i opisy poszczególnych krajów, tak modne w dobie Oświecenia, powo
dują na większą skalę wyjście poza najwyższe warstwy społeczeństwa 
(które często były bardzo kosmopolityczne) i stwierdzenie dzięki temu 
istotnych różnic między sąsiadującymi krajami; odmienności, których 
nosicielami były zazwyczaj średnie i niższe warstwy społeczeństwa. 

Opisy oświeceniowe wskazują zarazem, iż stereotypowe wyobrażenia 
o poszczególnych narodach dopiero się rodziły, występowały zazwyczaj
tylko niektóre ich eleqienty. Opisy te, zgodnie z dominującą w Oświe
ceniu postawą, zmierzały przede wszystkim do tworzenia uniwersal
nego modelu idealne.go społeczeństwa, systemu politycznego czy systemu
stosunków międzynarodowych. Przeciwne były zazwyczaj indywiduali
zowaniu takich modeli, pomijały lub mocno bagatelizowały problemy
odrębności narodowych. A jeśli tworzyły jakiś stereotyp w tej dziedzi
nie, to przede wszystkim w odniesieniu do własnego narodu, . najczęściej
mniej lu'b bardziej apologetyczny.

Dopiero Romantyzm i wielkie · konflikty na podłożu spraw nacjo
nalistyczno-politycznych przyniosły znaćznie wyra:hniejsze sprecyzowanie, 
niekiedy wręcz nadzwyczajną rozbudowę stereotypów narodowych 
(w warunkach stopniowej, bardzo ograniczonej demokratyzacji życia 
polityczpego, akcji propagandowych itd.). Ale w pierwszej, dość długo
trwałej fazie (od lat czterdziestych XIX w.) mamy do czyr:iieriia z bar
dzo specyficzną formą stereotypu. Oto ze źródeł uniwersalistyczno-oświe-
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ceniowych i romantyczno-narodowych powstają ideologie, modele o za-
sięgu ponadnarodowym, ale o wyraźnym podłożu etnicznym. Jako bardzo 
istotny czynnik słowianofilizmu (a następnie panslawizmu) rodzi się 
stereotyp Słowianina, a podobnym elementem pangermanizmu - jest 
stereotyp Germanina, pojmowane jeszcze znacznie szerzej aniżeli przed
stawiciele ściśle określonego narodu. Jest to wielki symptom i zarazem 
następstwo kryzysu uniwersalistycznych idei Oświecenia, pierwsza spre-: 
cyzowana i dość rozbudowana próba porządkowania świata na podstawie 
kryterium podobieństwa, ale jeszcze nie indentyczności etnicznej. Ste
reotypy te, inspirowane przez historiozofię Herdera, Hegla i Schellinga 
oraz jej entuzjastów, stały się punktem wyjścia stereotypów narodo
wych. Te ostatnie wchłaniały zazwyczaj wszystkie pozytywne składniki 
stereotypów ponadnarodowych, lansowały. dany naród jako najlepszego 
reprezentanta tych wielkich wspólnot etnicznych, przedstawiały Polaka 
jako kwintesencję i model Słowianina, a Niemca jako podobne ucieleś
nienie „rasy germańskiej". Te stereotypy początkowo . koegzystowały 
harmonijnie. Miały charakter na wskroś pozytywny i długo oddziały
wały na podobne, nieantagonistyczne stereotypy narodowe. 

Stopniowo doświadczenia życia .i losów politycznych, a zwłaszcza 
realne; codzienne stosunki polityczne powodowały narastanie antago

- nizmów niemiecko-polskich, a w następstwie tego umacnianie stereoty
pów negatywnych z obu stron. Wielka poezja romantyczna populary
zuje te właśnie stereotypy (co uwidoczniło się m. in. w twórczości" Ada
ma Mickiewicza), nadając im wymiary zasadniczego antagonizmu cech 
osobowych i społecznych Niemców i Polaków (czy Słowian). Znaczna 
część elementów stereotypów Polaka w opinii niemieckiej przedsta
wionych w referatach A. Galasa czy T. Szaroty i in. miała znacznie 
starszą proweniencję i stanowiła efekt wyraźnych inspiracji polityc_z
no-propagandowych państwa pruskiego czy austriackiego. Wydaje się, 
iż takie właśnie były źródła ugruntowanej później opinii o Polakach 
jako reprezentantach najbardziej zacofanego społeczeństwa feudalnego 
(opinia ta stanowiła koronny argument propagandy pruskiej, a zwłasŻcza 
austriackiej czy oświeconej biurokracji józefińskiej w ich staraniach 
pełnego usprawiedliwienia rozbiorów Rzeczypospolitej 1). 

1 Gubernator lwowski Pergen, Beschreibung der Konigreichen Galizien und 
Lodomerien nach dem Zustand, in welchem sie sich zur Zeit der Revindicirung 
durch Ihre K. K. Apost: Majestat und besonders im Monat Julius 1773 befunden 
haben (Galicja od pierwszego rozbioru_ do Wiosny Ludów 1772-1849. Wybór 

tekstów źródłowych, oprac. M. Tyrowicz, Kraków-Wrocław 1956, s. 119-120, 
rękopis znajduje się w Bibliotece Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wroc
ławiu, vol. 525, s. l-,--3); patent inkorporacyjny Fryderyka Wilhelma II z dn. 
2o H 19'73, Wybór tekstów źródłowych z historii .Polski 1795,-1864, Warszawa 1956, 
s. 11 n. O podobnych argumentach historiografii pruskiej zob. H. S e r  e j s ki, 
Europa a rozbiory Polski, Warszawa 1970, s. 92-93, 162-163 i in. 
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Obustronne poczucie zasadniczego antagonizmu politycznego, przeno
szone na płaszczyznę generalnego konfliktu narodowego, a wreszcie 
ideologicznego, było jeszcze w wypadku Polaków pogłębiane przez ostre 
poczucie krzywdy - w postaci rozbiorów i całej dalszej polityki Prus 
i Austrii w stosunku do Polaków i sprawy polskiej. Ujawniało się to 
nawet w postawie i ideologii �ziałaczy liberalno-konserwatywnych. Oto 
po Wiośnie Ludów, po głębokich rozczarowaniach w sprawie realnych 
możliwości i skutków współpracy polsko-słowiańskiej przywódca ugru
powania zwanego Hotelem Lambert nadal był przeciwny jakiemukolwiek 
zbliżeniu i współpracy politycznej z Niemcami na Bałkanach. Uznawał 
w pełni istnienie zasadniczego antagonizmu słowiańsko-germańskiego 
i konsekwentnie deklarował, iż miejsce Polaków w tym antagonizmie 
jest po stronie Słowian (ale - jak przystało na przedstawiciela gene
racji przynajmniej po części oświeceniowej - negatywny sąd o Niem
cach motywował wyłącznie zewnętrzną polityką niemiecką, zawsze nie
przyjazną Słowianom 2). 

Sygnalizowane powyżej problemy, a nade wszystko przedstawione 
na dzisiejszym posiedzeniu rE;feraty wskazują na konieczność systema
tycznego i gruntownego badania mechanizmów determinujących powsta
wanie i przekształcenia stereotypów Polaka i Niemca {czy w ogóle -
stereoty,pów poszczególnych narodów). Należy znacznie bardziej niż 
dotychczas uwzględniać w tych badania:ch skomplikowane mechanizmy 
propagandy, wyraźne, konkretne i zmieniające się interesy i cele poli
tyczne itp. Na ważność tych kwestii zwrócił uwagę prof. Galos, chociaż 
zdołał je tylko bardzo pobieżnie zasygnalizować. Szczególnie mocno wy
stąpiła rola tych czynników w okresie Wiosny Ludów, stanowiącej istot
ny, wciąż niedostatecznie spenetrowany przez historyków jeden z punk
tów zwrotnych w kształtowaniu się wzajemnych stereotypów. Stosun
kowo mocne wystąpienie Polaków domagających się własnej egzystencji 
narodowej i wynikające stąd poczucie zagrożenia pruskiego (niemiec
kiego) stanu posiadania na wschodzie spowodowały gwałtowne zaostrze
nie wzajemnych stosunków. A umacniający się burżuazyjno-junkierski 
nacjonalizm niemiecki i konkretne, lokalne konflikty między ludnością 
polską a niemiecką ni!;!mal z dnia na dzień zmieniały „niemiecką przy
jaźń dla Polski" w ostrą nienawiść oraz poczucie własnej wyższości 
i szczególnej roli historycznej Niemców w stosunku do „ciemnych i za
cofanych Polaków". Wydaje się, że przy badaniu stereotypów (nawet tych 
przy wszystkich zastrzeżeniach i ograniczeniach, o których była mowa 
na początku) można by zwrócić jeszcze uwagę na kilka spraw. Miano-

2 A. J. Czartoryski do p. o. agenta głównego Hotelu Lambert w Stambule 
Kościelskiego, 27 I i 7 III 1851, Biblioteka Czartoryskich w Krakowie, rkps IV 
5595, s. 27-30, i III 5676, s. 173; M. Czajkowski do A. J. Czartoryskiego, 14 XII 
1850, Czart. II 5497, s. 1066 .. 
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w1c1e, jak oddziaływuje bliskość geograficzna i cechy rzeczywiste na 
kształtowanie się stereotypu. Czy te czynniki odgrywają również jakąś 
rolę - zarówno w XIX, jak i w XX w.? Warto dociekać, czy ta bliskość 
wyraźnie oddziaływuje na kształtowanie się poszczególnych cech wcho
dzących w skład stereotypu. Czy brane są wtedy pod· uwagę istotne 
cechy rżeczywiste, które znajdują jakieś potwierdzenie w znanych bez
pośrednio, osobiście, indywidualnych, ale w odpowiednio dużej liczbie 
występujących wypadkach, czy też decydują,cechy całkowicie od począt
ku do końca wymyślone - niemal jak utopie XVIII- lub XIX-wieczne, 
czy cechy stanowiące wytwór apriorycznych celów propagandowych? 

Następna grupa pytań winna dotyczyć podstawowych kategorii cech 
grup etnicznych, ustalenia tego, które z nich w danym stereotypie do
minują. Przykładowo - czy są to cechy fizyczne, antropologiczne, czy 
etniczne; cechy moralne, intelektualne, wreszcie cechy społeczne i poli
tyczne. Jest to ważne, bo wymienienie jednym tchem poszczególnych 
cech nie ma większego sensu. 

Można za,wsze powiedzieć, że cechy indywidualne typu osobowego 
nie są najistotniejsze i mogą być przypisane każdym jednostkom re
prezentującym rozmaite społeczeństwa. Ale przecież cechy indywidu
alne nie służą tylko uogólnieniom cech indywidualnych. W wypadku 
stereotypów narodowych miały one wyraźny zwfązek z pewnymi prze
słankami politycznymi, z pewnym kształtowaniem stereotypu politycz
nego danego narodu. To nie był wyłącznie stereotyp indywidualny. Nie 
chodziło tutaj o to, że Polacy są np. opoje, lenie itd.; z tego wszystkiego 
krystalizował się później pewien stereotyp polityczny. Z tego płynęły 
też określone. wnioski, jakiego manewru politycznego czy jakiej misji 
w stosunku do Polaków można i należy się podjąć. 

Wreszcie na marginesie niektórych danych przytoczonych w refe
ratach można sformułować jeszcze jeden wniosek. Oto precyzowanie 
i lansowanie skrajnych, negatywnych cech składających się na stereotyp 
może mieć dwojakie konsekwencje: nieskuteczność. zabiegów propagan
dowych w wypadku własnych obywateli i dużą efektywność analogicz
nych zabiegów, gdy cechy te dotyczą innych społeczeństw czy narodów. 

BOGUSŁAW DREWNIAK (GDAŃSK) 

Moje bardzo krótkie uwagi dotyczą interesującegó referatu prof. Ga
lasa. Nie jest to próba polemiki, ale raczej sugestie dotyczącę. potrzeby. 
pewnych uzupełnień czy uściśleń. Uważam bowiem, że tekst referatu 
prof. Galosa po wydrukowaniu będzie spełniał bardzo ważną rolę w obie-
gl:l myśli naukowej. '

Pierwsza sprawa dotyczy samej chronologii. Zwyczajowo utarło się 
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już u nas, że mówiąc o XIX w., sięgamy do okresu powstania listo
padowego, do okresu „Polenfreundschaft". Sądzę, że tutaj należałoby 
cofnąć się do początków XIX w., może nawet w niektórych wypadkach 
do nieco jeszcze wcześniejszego okresu. Historycy literatury, którzy 
tym zagadnieniem się zajmują, na pewno zgodzili:by się tutaj ze mną. 
Chciałbym zwrócić uwagę, że już przed 1830 r. zainteresowanie pro
blematyką polską, przynajmniej w niektórych częściach Niemiec, było 
bardzo żywe i że emocje związane z powstaniem listopadowym nie 
powstały z niczego, bo musiał być do tego grunt przygotowany. Chciał
bym tutaj zwrócić uwagę na kilka nazwisk pisarzy, jak: Wilrwitz, 

. Minsberg, Baczko. Prawda, że nie byli oni żadnymi koryfeuszami, ale 
jest też jeszcz_e twórczość Aleksandra Augusta Ferdynanda Bronikow
skiego, który, mimo częściowo polskiego pochodzenia, jest przecież pi
sarzem niemieckim. Jego rozległa twórczość musiała spełniać dużą . rolę 
w kształtowaniu świadomości Niemców, szczególnie Niemców w Sak
sonii, na temat historii narodu polskiego. 

Chciałbym też w kontekście tych uwag przypomnieć, że pierwsza 
historia narodu polskiego ukazała się w Niemczech już w 1827 r. 

Wydaje mi się, że przynajmniej w przypisach można w referacie 
prof. Galasa umieścić tytuły pozycji, które zajmują się tym zagadnie
niem. Przede wszystkim mam tu na uwadze pracę Urbanowicza Pol
ska w literaturze nierrdeckiej na Śląsku. Jest to pozycja wydana jeszcze 
w 1950 r. w serii Germanica Wratislaviensia. Bardzo też potrzebna by-

. łaby informacja na temat publikacji prof. Willa z Łodzi Powstania 
polskie w niemieckiej beletrystyce XIX wieku oraz Polska i Polacy 
w niemieckiej prozie literackiej XIX wieku. Oczywiście można tę listę 
uzupełnić także innymi tytułami, także z kręgu pisarstwa niemieckiego. 
Z tych ostatnich wymienię pracę Arnolda Geschichte der deutschen 
Polenliteratur. 

Dużo tutaj mówiło się na temat potrzeby pewnych uściśleń. Również 
chciałbym dodać tutaj kilka krótkich uwag. Kiedyś sam zajmowałem 
się problematyką robotników sezonowych i napisałem na teri temat 
pracę, w której musiałem oczywiście zająć się również oceną nastro
jów, opinii w stosunku do tych robotników, w większości Polaków. 
Myślę, że należy tu wprowadzić pewne uściślenie, gdyż występowało 
daleko idące zróżnicowanie pomiędzy oceną tych, którzy pochodzili z tzw. 
Kongresówki, i tych, którzy pochodzili z zaboru austriackiego. W tym 
ostatnim wypadku nawet w oficjalnym nazewnictwie nie mówiło się 
o Polakach, używają·c określenia Galicja. Myślę, że tego rodzaju uściś-

. lenia są niewątpliwie potrzebne. Potrzebne byłyby także uściślenia do
tyczące samych Polaków w Niemczech. Zróżnicowane będą oczywiście 
sytuacje na terenie zaboru pruskiego. Inaczej było w Wielkopolsce, 
inaczej na Śląsku, inaczej też na Pomorzu, chociażby ze względu na 
Kaszubów, choć nie tylko. Trzeba także pamiętać o stał�j polskiej emi-
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gracji, która też rzutowała na kształtowanie się świadomości u Niem
ców. Mam tu na myśli duże skupiska Polaków w Berlinie czy też 
w Niemczech zachodnich. 

JANUSZ JASIŃSKI (OLSZTYN) 

Genezy tworzenia się negatywnego stereotypu Polaka. w Niemczech, 
a zwłaszcza w Prusach, tak mocno zakorzenionego w XIX w., szukać 
należy w drugiej połowie XVIII w. Stereotyp ten wywodzi się w pro
stej linii od opinii wygłaszanych przez Fryderyka II. Sądy Fryderyka II 
o Polakach powtarzane były bezkrytycznie w admini8tracji pruskiej,
w korpusie oficerskim, docierały do różnych wydawnictw książkowych,
broszur, gazet. Na terenie Prus Wschodnich i Zachodnich w pierwszej
połowie XIX w. powtarzał je, a nawet wzbogacał o dalsze ciemne ko
lory naczelny prezes tych prowincji, Teodor von Schon, którego z kolei
sądy o Polakach wywierały dalszy wpływ na tworzenie się czarnego
stereotypu .Polaka. Ale i stereotyp pozytywny, chociaż funkcjonujący tak
wszechwładnie jak negatywny, wywodzi się z końca_ XVIII w., głównie
dzięki popularności dzieł Herdera. To właśnie od tego czasu Słowianina,
w tym i Polaka, zaczyna się uważać za człowieka miłującego wolność,
łagodnego i gościnnego. Opinie takie odnoszą się w pierwszej połowie
XIX w. tak do ludno·ści polskiej mieszkającej w Prusach od wieków (Ma
zurzy), jak i do ludności polskiej w Królestwie Polskim.

W referatach oraz w dyskusji raczej zgodnie przyjmowano tezę, iż 
Wiosna Ludów stanowi w zasadzie koniec „Polenfreundschaft" (poczy
nającej się od 1830 r.), że od tego okresu coraz wyraźniej dochodzi do 
głosu ponownie negatywny stereotyp Polaka. Chciałbym jednak zwró
cić uwagę na odrębność regionalną, na kontynuację „Polenfreundschaft" 
w Prusach Wschodnich już po powstaniu wielkopolskim w 1848 r. Za 
miarodajny wskaźnik opinii w tej sprawie niech posłużą wyniki gło
sowania w parlamencie frankfurckim po słynnej debacie polskiej pod 
koniec lipca 1848 r. Opieram się tu na zestawieniu dokonanym przez 
B. M. Rosenberga · (Die ostpreussischen Abgeordneten in Frankfurt

1848/49, Koln - Berlin 1970). Okazuje się, że na 16 posłów wschodnio
pruskich głosujących w sprawie polskiej 9, czyli 568/o, domagało się
naprawienia krzywdy rozbiorowej. Poza tym 14 posłów wschodnio
pruskich, czyli 880/o, sprzeciwiło s'ię włączeniu zachodnich części Wiel
kiego Księstwa Poznańskiego do Związku Niemieckiego, a więc rów
nież i w tej sprawie opowiedziało się w interesie polskim. Pamiętać tu
należy, iż w całym parlamencie frankfurckim tylko 31 posłów (łącznie
ze wschodniopruskimi) nie chciało dokonać podziału Wielkiego Księstwa
Poznańskiego.

Wyjaśnienia tego zjawiska należy szukać chyba w tym, iż w Pru-
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sach Wschodnich, w przeciwieństwie chociażby do Prus Zachodnich 
czy Wielkiego Księstwa Poznańskiego, ludność polska nie tworzyła 
w tym czasie politycznego zagrożenia. Myśląc o odbudowie państwa 
polskiego, posłowie wschodniopruscy nie brali pod uwagę możliwości 
wchłonięcia przez przyszłą, niepodległą Polskę Prus Wschodnich. Nie
mniej zjawisko jest samo w sobie bardzo interesujące, gdyż wspomniani 
posłowie nie należeli do ugrupowań demokratycznych lub liberalnych. 
Byli to przedstawiciele administracji państwowej, landraci, oficerowie, 
także nauczyciele. Ten duch przyjaźni dla Polski daje się zauważyć 
jeszcze w latach pięćdziesiątych i na początku sześćdziesiątych. Widać 
go na Albertynie, w gimnazjach wschodniopruskich. Wniosek stąd, iż 
przy określaniu ogólnych cezur, należy jednak akcentować także zróżni
cowania regionalne. 

Jeśli chodzi o kształtowanie stereotypów, to nie można tu pominąć 
olbrzymiej roli podręczników szkolnych. Pamiętajmy, iż w państwie 
pruskim obowiązek szkolny istniał już w XVIII w., praktycznie realizo
wany był w sposób daleki od doskonałości, ale w pierwszej połowie 
XIX w. obejmował on już bardzo szerokie kręgi najniższych klas spo
łecznych i dlatego znaczenie podręczników w urabianiu opinii o _Pola
kach jest dominują.ce w stosunku do innych form kształtowania opinii 
publicznej. W Prusach Wschodnich i Zachodnich w pierwszej połowie 
XIX w. niezwykle popularne były podręczniki do historii Prus w opra
cowaniu Eduarda Heinela, pastora z Malborka. W latach 1822-1847 
ukazało się 7 wydań. Ponieważ chodzi tu o historię Prus, dużo jest 
w nich uwag nie tylko o historii Polski, ale także i o charakterze Po
laków. Zwłaszcza wiele „dostało się" Polakom przy omawianiu rozbio
rów. Byli nietolerancyjni wobec ewangelików, słusznie więc Fryderyk II 
uwolnił niemieckich ewangelików od polskiego ter1oru. Pod względem 
oświaty daleko pozostawali w tyle za Niemcami, a już „Knechtschaft" 
hłopów polskich przechodziła wszelkie dopuszczalne granice. Przy tym 

Polacy nie byli zgodni, nie potrafili się obronić, słuszna więc spotkała 
ich kara w postaci rozbiorów. Obraz Polski i Polaków nabiera nieco 
jaśniejszych barw w wydaniach po powstaniu listopadowym. Dostrzega 
się w nich usiłowania „szlachetnych Polaków", którzy w dobie Sejmu 
Czteroletniego postanowili wydobyć swoją ojczyznę z poniewierki. I acz
kolwiek nie szczędzi się nadal słów krytyki pod adresem szlachty (,,każ
dy szlachcic chciał być królem"), to widzi się już nie tylko Kościuszkę, 
który zresztą zawsze był w opinii niemieckiej wysoko stawiany, ale rów
nież odrodzony naród polski, wyrażane są dla niego słowa współczucia, 
natomiast nie ma żadnych pochwał dla Prus · za II i III -rozbiór Polski. 

Powstaje pytanie, jak szerzone stereotypy o Polakach faktycznie 
funkcjonowały w społeczeństwie niemieckim. W tym wypadku mogę 
się odwołać jedynie do ,przykładów, chyiba jednak dosyć charakterystycz
nych. Oto, gdy żołnierze polscy znaleźli się w Prusach Wschodnich 
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w drugiej połowie 1831 r., ludność niemiecka stwierdzała ze zdumieniem, 

że są to ludzie kulturalni, eleganccy nawet, wielu z nich mówiło r,o 

niemiecku, po francusku. A była ona przygotowana na to, że spotka 

się z żołnierzami wprawdzie walecznymi, ale ,nieokrzesanymi, ciemnymi. 

Inny przykład tego samego zagadnienia. Gdy w 1856 r. Wojciech 

Kętrzyński oficjalnie przyznał się do narodu polskiego, jego przyjaciel, 

pastor Kiehl spod Giżycka, odradzał mu tego kroku, motywując, iż Polacy 
nie posiadają żadnej kultury, nie zdobyli się nawet na przekład dziel 

Kanta (co zresztą było nieprawdą). Również stereotyp „polnische Wirt

schaft" był głęboko zakorzeniony, czego dowodem jest sprowcłdzenie 

z Hesji w latach czterdziestych XIX w. na polską Warmię grupy nie

mieckich kolonistów, którzy mieli nauczyć ludność polską wzorowej go

spodarki. Dodajmy tu, iż zarozumiaŁość niemiecka została ukarana, ponie

waż koloniści hescy, nie umiejąc gos,po.darować w północnych warunkach 

klimatycznych, bardzo szybko wrócili do Niemiec. Natomiast utrwalenie 

się stereotypu Polaka walczącego o wolność widzimy na przykłaą.żie 

relacji niemieckiej z 1848 r. z Rastemborka (dziś Kętrzyn): ,,Byli tam 

polscy uchodźcy, którzy znali się na robieniu rewolucji ... Także o czwo

rokątną czapkę Polaków, ,podówczas godło nowej wolności, łatwo się 

było postarać". 

Przykład stereotypu Polaków niezgodnych. W czasie powstania stycz

niowego we wsi warmińskiej Butryny karczmarz Rafalski, uważany przez 

Niemców za pruskiego patriotę, w czasie ogólnej dyskusji wyraził prze

konanie, chyba dosyć rozpowszechnione, iż Polacy nie są jednomyślni, 
a zatem wojnę z Rosją przegrają. 

Znamienna jest powieść historyczna K. Nietzkiego, która ukazała się 
w Królewcu w 1866 r. pt. Die Stimme des Vaterlandes oder der deutsche

Pole. Akcja powieści rozgrywa się na Mazurach i w Królestwie Polskim 

w czasie powstania li,stopadowego. Polacy zostali ukazani w niej wpraw-· 

dzie jako waleczni żołnierze, ale poza tym posiadający tyle wad, jak 

pijaństwo, kłótliwość, fałszywość, egoizm itd., iż słusznie nie odzyskali 

niepodległości i nie trzeba ich z tego powodu żałować. Wydaje mi się, 

że w regionie wschodniopruskim książka ta jest znamiennym sygnałem 

odchodzenia od przyjaźni do Polski, zastępowanej wydobywaniem, a ra

czej powracaniem do stereotypów sprzed 1830 r. z ·dezawuowaniem na

wet idei niepodległościowych włącznie. 

ADAM GALOS (WROCŁAW) 

Większość głosów dyskusyjnych, za które bardzo dziękuję, zawierała 

pewne uzupełnienia, nieraz ważne, moich uwag. Nie trzeba chyba szerzej 

uzasadni;:tć twierdzenia, że podstawowym zjawiskiem była konieczność 

daleko idącej selekcji materiału. Zagadnienie obrazu Polaka w -Niem-

12 - Sobótka 
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czech jest częścią problemu stosunków polsko-niemieckich, a na ten te
mat napisano już niezwykle wiele, nie mówiąc o przebogatych źródłach. 
Starając się o nowe ujęcie zagadnienia, nie można lekceważyć tak po
ważnego, dotychczasowego dorobku. 

Potrzeba selekcji wywarła wpływ także na ujęcie tematu. Najważ
niejszym problemem było dla mnie szukanie tych motywów, które wy
wierały wpływ na kształtowanie się i przemiany obrazu Polaka w Ni.em
czech. Wobec tego mniej ważny był stosunek obrazu do rzeczywistości, 
skądinąd sprawa skomplikowana (tak np. hasło „polnische Wirtschaft" 
trzeba by konfrontować nie tylko z rzeczywistym stanem rzeczy, co 
już samo jest niełatwe, ale także z tym, co mogli wiedzieć ludzie gło
sząey to hasło). 

Ta sama selekcja powodowała pominięcie niektórych rodzajów · źró
deł. Tak było m. in. z ,pismami satyrycznymi, o których tak ciekawie 
mówił dr Szarota. N a podstawie kilkunastu roczników takich pism do
szedłem do wniosku, że satyra rządzi się specyficznymi prawami, które 
dość trudno byłoby połączyć z charakterem innych źródeł. Animalistycz
ny sposób przedstawiania Polaków trz.eba by porównać z wizerunkiem 
włoskiego osła czy kulawego lwa brytyjskiego. Tymczasem porównywa
nie obrazu Polaka z obrazami innych narodów nie mieściło się w ra
mach referatu w żadnym wypadky. 

Paru mówców zajmowało się kwestią chronologii, w tym rodzeniem 
się obrazu Polaka już w XViII w., czy może nawet wcześniej. Wydaje 
mi się jednak, że okres rozbiorów, a od niego zaczynam, stanowi istotny 
moment. Fakt, że opinia niemiecka na szerszą skalę zetknęła się ze 
społeczeństwem polskim w krytycznych dla niego· 1atach, miał istotne 
znaczenie dla całego następnego okresu. Zgadzam się 'W zupełności z tym, 
że w pejoratywnym obrazie Polaka z drugiej połowy XIX w. wiele było 
elementów pochodzących z wypowiedzi pruskich o kilkadziesiąt lat 
wcześniejszych, przeważnie mających uzasadnić udział Berlina w roz
biorach. Dla mnie ważne było jednak przede wszystkim to, jak i pod 
wpływem jakich czynników nastąpiła szersza recepcja tych haseł. 

Nie zaprzeczam istnienia tematyki polskiej przed 1830 r., podobnie 
jak występowała ona i wcześniej; niemniej jednak nie była ona wów
czas taką dominantą, jak np. ruch filhelleński. Nie ma porównania mię
dzy zainteresowaniem sprawami polskimi w okresie „Polenliteratur" 
i wczefaniej. 

Ważnym elementem są na pewno odmienności regionalne, ale w wa
runkach niemieckich istniało ich zbyt wiele, abym mógł podjąć się 
przedstawienia i tego problemu w ramach referatu. Sprawa była przy 
tym nieraz złożona i tak wyglądało to także, w moim przekonaniu, 
w Prusach Wschodnich, o który.eh mówił doc. Jasiński. Brak zagrożenia 
ze strony polskiej nie powstrzymał od antypolskiego stanowiska wielu 
posłów w parlamencie frankfurckim ani licznych kół mieszczańskich 
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w różnych częściach Niemiec. W Prusach Wschodnich pewną rolę ode
grało znaczenie w.pływów liberalizmu, któremu ze względów ekonomicz
nych dłużej hołdowały spor,e części junkierstwa (przywódcami Partii 
Postępowej w 1862 r. by,li dwaj junkrzy właśnie z Prus Wschodnich), 
a także urzędników. Zresztą zwrotu z 1848 r. nie należy traktować 
krańcowo. Jeszcze w okresie po,wstania stycznioweg<_:> sprawa polska bu
dziła w Niemczech wyraźne sympaHe, choć partii liberalnej służyła ra
czej jako narzędzie w rozgrywkach z rządem. Coraz słabszy był zwią
zek tych filopolskich głosów z formowaniem obrazu Po1aka. 

BERNARD WENGEREK (WROCŁAW) 

Chciałbym krótko ustosunkować się do podjętej sprawy nieuwzględ
nienia w naszym tekście tzw. literatury drugo- czy trzeciorzędnej, jak 
też podania w wątpliwość rangi niektórych omawianych przez nas po
zycji. Co do punktu pierwszego, to sprawa wydaje się nam jednoznaczna. 

/ 

Ramy naszej pracy zmusiły nas i tak do bardzo rygorystycznego wy-
boru autorów i pozycji tego ogromnie rozległego i złożonego obszaru 
tematycznego. Uwzględniając więc pisarzy o tak wysokiej · randze ar
tystycznej i odpowiedzialności moralnej, jak Kruczkowski, Różewicz, 
K. Brandys czy T. Borowski, czy wreszcie cytując niejako programową
wypowiedź historyka i krytyka literackiego W. Maciąga o zadaniach,
roli i funkcji wychowawczo-poznawczej naszej literatury w kształtowa
niu stosunku naszego społeczeństwa do Niemców, wydaje_mi się, że nie
sposób było, wręcz nie wypadało obok wymienionych nazwisk umiesz
czać pozycji spod zriaku Klossa, Tygrysów czy powieści kryminalnych
i sensacyjnych. Nie uniknęlibyśmy wtedy przysłowiowego „śmietnika
literackiiego".

Oczywiście dalecy jesteśmy od przemilczania czy bagatelizowania 
wpływu tej kategorii literatury na kształtowanie określonego stereotypu 
etnicznego i narodowościowego. Wystarczy bowiem porównać �hociażby 
wielkość· nakładów i częstotliwość ukazywania się tzw. literatury po
pularnej (nomen . omen) a literntury o wysokich walorach estetycz
nych, a otrzymamy obraz ich oddziaływania na tzw. szeroki krąg czy
telniczy. Literatura popularna w aspekcie recepcji wydaje się być 
wdzięcznym tematem ,pracy badawczej, której założenia. metodyczne 
różniłyby się jednak dość istotnie od przyjętych przez nas. 

Zasadę wyboru i nieuwzględniania literatury drugo- i trzeciorzęd
nej stosowaliśmy zresztą konsekwetnie także w drugiej części tekstu 
w obrazie Polaka w literaturze NRD i RFN. W tym miejscu chciałbym 
nawi.ą�ać do wypowiedzi prof. Ryszki na temat porównania obrazu Po
laka w literaturze NRD i Niemca w literaturze polskiej. Istotnie prze
mawia ono zdecydowanie na korzyść naszej wiedzy literackiej o Niem-
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cach dzięki zdecydowanie bogatszej typologii postaci, szerszemu zrozm
cowaniu kontekstu sytuacyjnego oraz wielości postaw samych autorów 
wobec zagadnienia, podczas gdy wizerunek Polaka w literaturze na
szych zachodnich sąsiadów nacechowany jest pewnym schematyzmem, 
rzekłbym nawet ,programowym uproszczeniem. 

HENRYK ZIELIŃSKI (WROCŁAW) 

Przesadą byłoby mówić , o krótkim nawet podsumowaniu dyskusji, 
bo brak na to czasu i przede wszystkii;n nie pozwala na to materia 
sama, przedmiot naszych dwudniowych rozważań, bardzo zróżnicowana 
od strony techniki i metod badawczych w niej stosowanych, na do
miar bardzo jeszcze świeża, w naszych pracach niedostatecznie jesz
cze przetrawiona, aby umożliwić bardziej ambitne uogólnienie. Fak
tem jest, że ta świeżość tematyczna przedmiotu naszych rozważań 
sprawiała i sprawiać nam będzie w przyszłości nięjeden kłopot. 'Bę
dzie to jednak kłopot twórczy, towarzyszący z reguły rozważaniom 
na tematy, :q.a które do tej pory na ogół mało zwracano uwagę. 

W tej sytuacji chyba za główne. osiągnięcie naszego spotkania uznać 
należy nie tyle rozwiązanie jakichś określonych konkretnych problemów 
związanych z tematyką tutaj dyskutowaną, ile ich postawienie oraz 
pierwsze próby ich analizy i interpretacji. Jest to, jak mi się wydaje, 
tym ważniejsze i tym istotniejsze, że jest to zarazem prop-ozycja co do 
pewnych kierunków i obszarów badań; na które wejść należy, a'żeby te 
badania pchnąć wyraźni,e naprzód. Myślę, że nawet samo wyliczenie pew
nych kierunków i obszarów badań czekających na uprawę naukową jest 
osiągnięciem godnym odnotowania. Zaprzątały nas też sprawy niby drob
ne, terminologiczne. Niektórzy z kolegów posługiwali się terminem „ste
reotyp", inni woleli używać terminu „obraz", jeszcze inni proponowali 
mówić ostrożniej o pewnych wybranych, szczególnie istotnych składnikach 
owego stereotypu i później dopiero dążyć do sformułowania w sposób 
bardziej :syntetyczny pojęcia czy zakresu stereotypu. Ale i pójście tą ostat
nią drogą nie .usuwa szeregu kolejnych pytań. Jakie mianowicie składniki 
tego stereotypu uznać za szczególnie ważne, istotne, pierwszoplanowe? 
Jakimi kryteriami kierować się w hierarchizacji i w ogóle klasyfikacji 
składników owego stereotypu? Czy klasyfikować je ze względu na ich 
szczególną trwałość, uporczywość, czy może powszechność? Czy będą to 
np. takie cechy �tereotypu, jak Polak-buntownik, Polak-bojownik wol
ności, Polak-powstaniec? Czy może Polak-pijak, ,,polnische Wirtschaft"? 
Czy i w jakiej mierze na kształtowanie tych stereotypów wpływają prz·e-
słanki obiektywne lub emocjonalne? 

Nie mogę sobie pozwolić na to, ażeby analizować szerzej inne pro
blemy, które tutaj się przewijały, a które postawione zostały właśnie 
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w formie raczej zagadnień do rozważenia i do rozwiązania. Dlatego 
może ograniczę się tylko do poniekąd telegraficznego, skrótowego wy
mienienia ·przynajmniej niektórych z nich. Chciatbym zwrócić np. jeszcze 
raz uwagę na zagadnienie_mechanizmów powstawania, trwania i przemija-
nia niektórych stereotypów, podkreślone zarówno w niektórych refe
ratach, jak i w dyskusji. Właśnie w tym kontekście staje m. in. prob
lem, w .jakim stopniu stereotypy, którymi się operuje, odpowiadają 
rzeczywistości, a w jakim są one przede wszystkim mitem propagan
dowym, wytworzonym przez celową propagandę, najczęściej zresztą 
złowrogą lub złośliwą. Nie zawsze można tę sprawę rozstrzygnąć 
obiektywnie, zwłaszcza gdy dany stereotyp mówi coś nieprzyjemnego 
o własnym narodzie. Ale właśnie m. in. z tego względu historycy nie
mogą przechodzić obok tych spraw obojętnie. Nakazuje to im nie tyl
ko ich ciekawość· naukowa, ale i odpowiedzialność wobec społeczeństwa,
jakże często jeszcze ulegającego mitom i uprzedzeniom, w postaci
m. in. uproszczonych stereotypów - negatywnych i pozytywnych. Są
dzę, że i ta funkcja naszej konferencji- nie powinna pozostać niedo
strzeżona.




