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„JAK ŚWIATEM NIE BĘDZIE NIEMIEC POLAKOWI 
BRATEM?”. 
O REWIZJI HETEROSTEREOTYPU NIEMCA 
I AUTOSTEREOTYPU WŚRÓD POLAKÓW MIGRUJĄCYCH 
DO BERLINA

Bezpośrednie, wielowiekowe sąsiedztwo Polski i Niemiec, splatająca się 
przez stulecia historia obydwu państw i zamieszkujących w nich ludzi doprowa-
dziły do powstania charakterystycznych stereotypów Niemca w Polsce i Polaka 
w Niemczech. Silnie zakorzeniły się one w świadomości członków obydwu 
narodów. W artykule przedstawione zostaną rezultaty badań nad ich obecnym 
charakterem i funkcją. 

Jak pisali Jan Berting i Christiane Villain-Gandossi (1995: 24), dociekania na 
temat stereotypów narodowych mogą być owocne wówczas, gdy rozpatrujemy je 
w takiej międzynarodowej sytuacji, w której gwałtownie zmieniają się stosunki 
pomiędzy państwami narodowymi lub pomiędzy państwami narodowymi z jednej 
strony a strukturami ponadnarodowymi i grupami wewnątrznarodowymi z dru-
giej strony. Wiele zbiorowości zostaje wówczas nakłonionych do reinterpretacji 
tożsamości. W kształtowaniu polsko-niemieckich stereotypów takimi znaczącymi 
momentami okazały się: przystąpienie Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. 
i wejście do strefy Schengen w 2007 r. W wyniku tych wydarzeń nastąpiło 
otwarcie zachodniej granicy i możliwe stały się całkowicie swobodne przepływy 
ludzi. Doszło do znacznego ożywienia kontaktów między Polakami i Niem-
cami, a co za tym idzie, wzajemnej konfrontacji. Obydwa wydarzenia wpłynęły 
więc nie tylko na relacje międzypaństwowe, ale i na relacje międzynarodowe, 
międzyetniczne. 

Nowa sytuacja, w którą zostali uwikłani Polacy i Niemcy, stanowiła bodziec 
do podjęcia przez autorkę badań nad stereotypami, w oparciu o trzyletni projekt 
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(2009-2012)1. Zostali nim objęci wykształceni polscy migranci z lat 1980-2010 
mieszkający w Berlinie, których można obecnie uznać za transmigrantów (w 
sumie 78 osób). Styl życia badanych, oparty na balansowaniu pomiędzy Polską 
a Niemcami powoduje, że nabierają oni dystansu do obydwu przestrzeni spo-
łecznych, w których funkcjonują. Potrafi ą więc krytycznie ustosunkować się do 
zachodzących w tej sferze procesów, w tym dotyczących wzajemnego oglądu 
i stereotypów.

Ze względu na liczne zarzuty2 wobec metod najczęściej stosowanych 
w badaniach nad stereotypami (tj. Bogardusa, Katza i Braly’ego, dyferencjału 
semantycznego Osgooda, zob. Kurcz 1994) oraz z uwagi na specyfi kę dyscy-
pliny reprezentowanej przez badaczkę – etnologii, w prowadzonych pracach 
badawczych została zastosowana metoda jakościowa - wywiad częściowo 
ustrukturalizowany. Rozmowy o stereotypach wpisane były w scenariusz szer-
szej rozmowy o procesach adaptacji i integracji migrantów, biorących w nich 
udział. Respondenci mogli tym samym swobodnie wypowiedzieć się na temat 
cech, „typowych zachowań”, predyspozycji dostrzeganych przez nich za granicą 
u Polaków i Niemców, w różnych sytuacjach życiowych. Badani jednocześnie 
ustosunkowywali się do nich i oceniali je. Niektórzy, świadomi stereotypowego 
postrzegania rzeczywistości, starali się szukać jego genezy i uzasadnienia. 

Z uwagi na to, że - jak pisał Hans Henning Hahn (2011: 41) – „stereotyp 
jest pewnego rodzaju drogowskazem ku jego nosicielowi bądź użytkownikowi, 
informującym o aktualnym stanie ducha oraz o tym, po co właściwie stereotyp 
jest mu potrzebny”, w artykule podjęta została próba udzielenia dopowiedzi na 
następujące pytania:

1 Projekt fi nansowany przez NCN, nr N N109 217436, pt. „Transnarodowość w kontekście 
polsko-niemieckim. Polacy w Berlinie i Niemcy w Poznaniu”. 

2 Wymienione metody spotykają się z konstruktywną krytyką. Andrzej Paweł Wejland (1991: 
12) określił je jako mało wrażliwy instrument badawczy, sprowadzający się do wyliczenia typo-
wych cech grupy. Zbigniew Bokszański (1997: 111) zauważał, że rekonstruowane na tej podstawie 
obrazy grup etnicznych odwzorowują przede wszystkim strukturę takiej listy. Trudno więc mówić 
o skuteczności metody. Jacek Schmidt (1991) wyciągnął zbliżone wnioski. Jego zdaniem taka for-
ma narzędzia badawczego narzuca informatorowi konieczność myślenia w wąskich kategoriach 
pojęciowych, zaproponowanych przez badacza. Uniemożliwia także przeprowadzenie analizy funk-
cjonowania stereotypu na poziomie jednostkowym. Z tego powodu, jak postulował Bokszański 
(1997: 111), w badaniach nad stereotypami należy wykorzystywać raczej takie materiały, które 
zawierają swobodne, nieukierunkowane przez badacza relacje respondentów na temat innych naro-
dów i grup etnicznych, uzyskane w wyniku stosowania odpowiednich technik, to jest różne rodzaje 
„dokumentów osobistych: pamiętnik, autobiografi e, listy. Mogą to być także odpowiednio prze-
prowadzone wywiady autobiografi czne, pozostawiające respondentowi swobodę w konstruowaniu 
własnej narracji”. 
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– Czy rzeczywiście przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, a tym samym 
wejście do grona Europejczyków, wpłynęło na sposób wzajemnego myśle-
nia o sobie? Czy jest ono nadal oparte na szablonach, utrwalonych od 
kilkudziesięciu, a nawet od kilkuset lat, czy może pojawiły się nowe spo-
strzeżenia, weryfi kujące dotychczasowy obraz? 

– Jakie wnioski wyciągają polscy migranci z konfrontacji z heterostereoty-
pami (czyli stereotypami dotyczącymi odmiennej grupy etnicznej), jak 
również autostereotypami (obrazami własnej grupy) w czasie pobytu za 
granicą?

– Jakie funkcje pełnią obecnie stereotypy w środowisku migrujących 
Polaków?

Wielu polskich migrantów jest przekonanych o tym, że w ostatnich latach ich 
wizerunek w sposób zasadniczy uległ zmianie, polepszył się. Ta teza zostanie 
zweryfi kowana w artykule. 

POJĘCIE STEREOTYPU I JEGO CECHY

Pojęcie stereotypu wprowadził do literatury Walter Lippmann (1946), dając 
początek badaniom nad tym zagadnieniem. Według niego stereotypy są „obra-
zami w głowach ludzi”, tzn. pewnymi tworami myślowymi człowieka, które 
pozwalają porządkować rzeczywistość. Zdaniem Lippmanna ludzie postrzegają 
świat w sposób uproszczony, na podstawie zestawu określonych cech. Jak twier-
dziła Ida Kurcz (1994: 12), porządkują go w taki sposób, że nadają poszcze-
gólnym, niezwykle złożonym zjawiskom prostą charakterystykę (kilka lub 
kilkanaście cech). Bogusław Linette (1991: 175) wskazywał, iż konkretne cechy 
kulturowe współtworzące stereotyp są w nim uwzględnione w sposób wybiórczy 
i skondensowany, występują w jego strukturze w postaci gotowych, zsyntezowa-
nych sądów. W podobny arbitralny sposób traktowane są treści psychologiczne, 
fi lozofi czne, moralno-obyczajowe. 

Stereotypy opierają się więc na uproszczeniach i generalizacjach. Prze-
kazuje je społeczeństwo, tj. środowisko, rodzina, niezależnie od osobistego 
doświadczenia empirycznego, a niekiedy nawet bez niego (Schaff 1981: 38). 
Andrzej Kapiszewski (1978: 15) stwierdzał, że „stereotyp etniczny to wyobra-
żenie o danej grupie etnicznej istniejące w świadomości członków innej grupy 
w postaci zbioru powiązanych ze sobą sądów przekonaniowych”. Oznacza on 
przypisywanie zbiorowościom cech kształtowanych na zasadzie łatwo czytelnych 
etykietek, zawsze przy tym związanych z językiem. Wystarczy więc nazwać 
kogoś w określonym środowisku Żydem czy Grekiem, aby wyzwolić gotowe 
skojarzenia, nawet jeśli osoba badana nigdy nie zetknęła się z przedstawicielami 
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grupy, którą ocenia. Wyobrażenia tego rodzaju nie zawsze muszą być negatywne 
(Wrzesiński 2007). 

Adam Schaff (1981: 69–80) zebrał szereg podstawowych cech właściwych 
stereotypom. Wskazywał, że są kategorią komunikacji społecznej, dotyczą cech 
nabytych, a nie wrodzonych, chociaż usiłują utrwalić je w pamięci społecznej 
jako uwarunkowane genetycznie. Ponadto zawierają uogólnioną wizję rzeczywi-
stości, daną jednostce przed jej własnym doświadczeniem i niezależną od niego. 
Upraszczając, a przez to fałszując rzeczywistość, z trudem poddają się zmianom. 
Nawet gdy zostanie uznana intelektualnie ich bezzasadność (np. w wypadku 
uprzedzeń rasowych), pozostaje aspekt emocjonalny, którego nie daje się zazwy-
czaj wyeliminować (np. osoba, która odrzuca rasistowskie argumenty, woli jed-
nak, by jej córka wyszła za mąż za białego). Stereotypowe wyobrażenia o innych 
przekazują społeczne fobie lub przeciwnie - uczucia sympatii i aprobaty, są 
nośnikami ocen wartościujących.

Obecnie nie wszyscy badacze zgadzają się z tzw. „sztywnością stereotypów”. 
Ida Kurcz (1994: 28–29) pisała o ich adaptacyjności do określonego kontekstu 
społecznego. Na tę właściwość wskazywał także Bogusław Linette (1991: 176). 
Badacz twierdził, że stereotyp etniczny nie jest tak spetryfi kowanym wyobraża-
niem, jak zwykło się określać, podlega modyfi kacjom w wyniku doświadczenia, 
zarówno zbiorowego, jak i indywidualnego. Linette przytoczył przy tym przy-
kład stereotypu Japończyka, dawniej postrzeganego przez pryzmat gejsz, kimon 
i mitów samurajskich, następnie zdominowanego przez imponujące osiągnięcia 
gospodarcze i produkcyjne. 

Analizując w artykule hetererostereotyp Niemca, nie można pominąć autoste-
reotypu, ponieważ relacja między nimi jest bardzo ścisła. Jak pisał Hahn (2011: 
42–46), w pewnym sensie obydwa wzajemnie się warunkują. Badacz wskazał na 
regułę: kiedy posługujemy się negatywnym heterostereotypem, niemal zawsze 
jednocześnie aktualizujemy pozytywny autostereotyp. Pozytywny heterostere-
otyp ma natomiast charakter apelu – inne grupy społeczne są stawiane za przykład 
godny naśladowania. Tego rodzaju pary przeciwieństw nasuwają się automa-
tycznie. Stereotypizacja „innego” w tym wypadku służy zdefi niowaniu samego 
siebie, w zależności od sytuacji i intencji – pozytywnemu lub negatywnemu. 
Obserwując cechy eksponowane w danym heterostereotypie, możemy wyciągnąć 
wniosek, jakie aspekty autostereotypu są w danym momencie szczególnie ważne. 
Spostrzeżenia te znajdują potwierdzenie w wynikach badań autorki, wykorzysta-
nych w artykule.
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STEREOTYP NIEMCA W HISTORII

Jak już wspomniano na początku, kontakty Polaków z Niemcami mają 
wielowiekową tradycję. Przez stulecia wchodzono w różnego rodzaju relacje - 
pokojowe i wrogie - z osobami przybywającymi na teren Polski zza zachodniej 
granicy: z kupcami, rzemieślnikami, żołnierzami. W niektórych regionach kraju 
licznie osiedlali się także niemieccy osadnicy. Bogate obserwacje zebrane przy 
okazji tych spotkań znajdowały odzwierciedlenie w rodzimej kulturze, w śpiew-
kach, przysłowiach, anegdotach i innych formach folkloru słownego, a także 
w wyobrażeniach artystycznych (Linette 1991: 178–179). 

Stereotyp Niemca nie powstał nagle, lecz kształtował się stopniowo, przez 
długi czas. Jak pisał Wojciech Wrzesiński (1992: 12), chociaż wywodził się od 
jednostkowych doznań empirycznych, to w miarę generalizacji odrywał się od 
rzeczywistości, stawał się sądem działającym w sposób mechaniczny. Z czasem 
empiria miała coraz mniejsze znaczenie, jeśli przynosiła doświadczenia kolidu-
jące z ukształtowanymi ocenami generalizującymi (Wrzesiński 2007: 12). 

Szczególnie ważnym momentem w ugruntowywaniu się stereotypu Niemca 
w polskim społeczeństwie był XIX w. Tomasz Szarota (1996) podkreślał, że 
w tym czasie zintensyfi kował się proces kształtowania świadomości naro-
dowej zarówno u Niemców, jak i u Polaków. Według Hansa Henninga Hahna 
(2011: 65–67) stereotyp sąsiada-wroga konsolidował własną grupę narodową. 
Nie bez znaczenia dla jego upowszechnienia były procesy zachodzące wów-
czas w Europie, prowadzące do zachwiania europejskiego ładu. W niemal 
wszystkich społecznościach europejskich coraz silniej umacniało się przeko-
nanie o przyrodzonym antagonizmie między narodami. To przeświadczenie 
było ważną przesłanką utrwalania stereotypów narodowych przede wszystkim 
w państwach, w których doszło do sprzężenia z ideą państwa narodowego, czyli 
m.in. w Niemczech. Poza tym w XIX w. w świadomości i mentalności Euro-
pejczyków coraz większą rolę zaczęła odgrywać historia. Także dla stereotypów 
narodowych starano się uzyskać uzasadnienie w przeszłości, próbując dowieść 
ich prawdziwości. Upowszechniały się one na skutek umasowienia komunikacji 
i rozwoju prasy. 

W stereotypowym postrzeganiu Niemca, ukształtowanym na podstawie 
odrębności etnicznej i wyznaniowej, coraz wyraźniej występowała dychoto-
mia: cechy pozytywne wiązały się przeważnie z uznaną wyższą cywilizacją, 
negatywne zaś zazwyczaj z polityką. W XIX w. ten stereotyp był coraz bardziej 
podporządkowany obrazowi wroga, w związku z zaborami. Przeciwieństwa poli-
tyczne wpływały na niego w coraz większym stopniu, dominując nad ocenami 
cywilizacyjnymi i kulturowymi, choć dychotomia została mimo wszystko zacho-
wana (Wrzesiński 2007: 17). 
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Jak pisał Wojciech Wrzesiński (2007: 65–67), w okresie rozbiorowym Polacy 
postrzegali Niemców jako ludzi zapatrzonych w wartości materialne, okazu-
jących szacunek i uznanie jedynie dla siły i bogactwa. Jednocześnie pojawiło 
się przekonanie o ich wrodzonych talentach do gospodarowania, bogacenia się, 
o poświęceniu dla wspólnoty państwowej i narodowej, zdyscyplinowaniu, sza-
cunku dla władzy. Niektóre pozytywne cechy, takie jak przedsiębiorczość, spryt, 
gospodarność, w oczach Polaków stawały się przywarami, np. uważano, że wyni-
kają z egoistycznego, pragmatycznego charakteru, chęci zysku.

Powszechnie utożsamiano Niemców z Prusakami, jak określano mieszkań-
ców Królestwa Pruskiego, bez względu na narodowość. Był to więc raczej ter-
min polityczny, a nie etniczny. Charakteru etnicznego nabierał stopniowo, wraz 
z postępującym zjednoczeniem Niemiec (Wrzesiński 2007: 29). Prusaków cha-
rakteryzowały w ówczesnej opinii: brak fantazji, ociężałość umysłowa, skłonność 
do bezkrytycznego posłuszeństwa, ale także brak gustu w ubieraniu się, upodo-
banie do ciężkiego jadła (tłuste mięso, ziemniaki, kapusta), militaryzm. Z drugiej 
strony pochwalano ich pracowitość, dyscyplinę, sprawność, oszczędność i zdol-
ność do wyrzeczeń, rozwijające się wraz ze stosunkami kapitalistycznymi, choć 
zapoczątkowane już wcześniej (Ryszka 1978: 28–29). 

Pod koniec XIX w. stereotypy Niemców były coraz częściej konfrontowane 
przez Polaków, udających się licznie na emigrację. Dostrzeżono wówczas, że 
obywatele wrogiego państwa potrafi ą okazywać Polakom sympatię, życzliwość, 
zrozumienie, co wcześniej nie było takie oczywiste. Szczególne zainteresowanie 
emigrantów budziło wszystko, czym Niemcy różnili się od Polaków. Zwracano 
więc uwagę na zamiłowanie do porządku, systematyczność, wytrwałość. Nie 
przyniosło to jednak trwałych zmian oceny narodu niemieckiego. Nadal domino-
wały w niej negatywne elementy (Wrzesiński 2007: 47–49).

W tym samym czasie w Niemczech Polakom przypisano cechy przeciw-
stawne własnym narodowym walorom, a więc zdecydowanie pejoratywne: niego-
spodarność, nieporządek, nieszczerość, nieobowiązkowość, niestałość przekonań 
i postaw, chwiejność uczuciową, niedojrzałość itd. Szlachcicom wypominano 
niegospodarność, stąd określenie „polnische Wirtschaft”. O chłopach mówiło się, 
że ich poziom moralny i kulturalny znacznie odbiega od chłopów niemieckich, 
charakteryzowały ich za to: pijaństwo, grubiaństwo, nieobyczajność. Ta wrogość 
podbudowana była dodatkowo przez wyraźnie wówczas zaznaczający się anty-
slawizm. Wśród rzadkich pozytywnych opinii zdarzały się chwalące wierność, 
odwagę, skromność, dobroć (Wajda 1991: 75–85).

Wzajemne stereotypy funkcjonowały w podobnym kształcie także na początku 
XX w. Ich treść w większym stopniu wypełniały wady i przywary drugiego 
narodu. Cechy pozytywne rzadko dostrzegano, były też mniej trwałe. Niemca 
przedstawiano z reguły negatywnie, rzadko neutralnie (Linette 1991: 178–179).
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Tomasz Szarota (1996: 102 i 186) przeanalizował niemiecką prasę satyryczną 
z lat 1914-1944 jako źródło wiedzy na temat postrzegania Polaków3. Jak pisał 
(1996: 122–123 i 186), dzięki karykaturom wiadomo, że Polak postrzegany był 
wówczas jako leniwy, biedny, zacofany, niechlujny, prymitywny. Osobne zagad-
nienie stanowił wizerunek Polki, przedstawianej w postaci pięknej kobiety, ale 
w specyfi cznej, niezbyt pozytywnej sytuacji lub roli - jako zalotnicy lub prosty-
tutki, często też jako bojowniczki o wolność, z szablą u boku.

W czasie II wojny światowej negatywne elementy heterostereotypu wyko-
rzystywano w hitlerowskiej kampanii propagandowej. Były one skutecznym 
narzędziem uzasadniającym konieczność ekspansji. Także w Polsce spokojny 
sąsiad zza zachodniej granicy (choć nie pozbawiony przywar), stał się wówczas 
hitlerowcem, agresorem, oprawcą. 

Powojenne pokolenie odziedziczyło stereotyp Niemca w podwójnej postaci, 
jednak ze znaczącą przewagą cech negatywnych. Przynależność obydwu naro-
dów do odmiennych, wrogich systemów politycznych skutkowała ogranicze-
niem możliwości kontaktowania się, utrudniała zatem wzajemną konfrontację. 
Nie pozostawało to bez wpływu na wzajemne postrzeganie i stereotypy (Linette 
1991: 176–180). Jak wynika z badań, nie ulegały one przez kolejne dziesięciole-
cia zasadniczym zmianom. Jacek Schmidt (1991: 10) pisał, że na początku lat 90. 
XX w. w dalszym ciągu spotykaliśmy się z wyobrażeniami Niemca – odwiecz-
nego wroga, charakteryzowanego za pomocą takich określeń, jak: okrutny, 
bezlitosny, fanatyczny, przebiegły, prymitywny. Równolegle funkcjonowało 
całkowicie odmienne jego wyobrażenie, jako człowieka pracowitego, zdyscy-
plinowanego, kulturalnego, twórcy cywilizacji europejskiej. Jak pisał Schmidt 
(1991), choć cechy te się wykluczają, obydwie charakterystyki mogły pojawić 
się równolegle w sferze wyobrażeń jednego człowieka, w zależności od sytuacji.

Danuta Berlińska (2000: 31–34) wskazywała natomiast, że w latach 90. 
XX w. w percepcji Niemców pojawiły się liczniejsze pozytywne elementy 
(a nawet zaczęły przeważać nad negatywnymi), spowodowane większym otwar-
ciem granic, a także wydarzeniami politycznymi, powodującymi wzajemne zbli-
żenie: podpisaniem polsko-niemieckiego dokumentu potwierdzającego granicę 

3 Według Szaroty (1996: 102–103): „karykatura jest przede wszystkim przekazem wizualnym 
funkcjonującym w systemie masowej komunikacji i porozumiewania si ludzi, a zarazem jedną 
z form wypowiedzi publicystycznej, będącą środkiem kształtowania i jednocześnie często, cho nie 
zawsze, wyrazem opinii publicznej. […] już z samej istoty karykatury jako komunikatu (przekazu 
informacji) w postaci wyjątkowo lakonicznej i skondensowanej wynika, że jej twórca musi si po-
sługiwa systemem zrozumiałych dla odbiorcy znaków i symboli, operowa językiem skrótów my-
ślowych i zbitek pojęciowych, a tym samym odwoływa si do tkwiących w świadomości odbiorcy 
stereotypów. W przypadku stereotypów narodowych w gruncie rzeczy mamy do czynienia z wy-
obrażeniami na temat zestawu cech tworzących tzw. charakter narodowy.
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na Odrze i Nysie, traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, jak 
również poszerzeniem kontaktów gospodarczych. Nie znaczyło to jednak, że 
zapomniano o rysach we wspólnej historii. Ożywały one w momentach napięć 
politycznych, np. w dyskusji o możliwości osiedlania się wypędzonych w rodzin-
nych stronach czy w przy okazji pomysłu stworzenia muzeum upamiętniającego 
wypędzenia. 

Zdaniem Zdzisława Krasnodębskiego (2003) w Niemczech po wojnie Polska 
kojarzyła się przede wszystkim z komunistycznym Wschodem. Już w pierwszych 
latach po zakończeniu działań zbrojnych z wroga narodowego stała się przeciw-
nikiem ideologicznym. Antykomunizm był często nową postacią antypolonizmu, 
umożliwiał jego przetrwanie w zakamufl owanej postaci. Wraz z nim ożyły stare 
stereotypy, które funkcjonowały przez kolejne dziesięciolecia.

O negatywnym obrazie Polaka w Niemczech pod koniec XX w., w latach 80. 
i 90. pisał Zbigniew Bokszański (2003: 157–159): „ostatnie dekady ożywionych 
kontaktów Niemców z Polakami można ocenić pod względem ich wpływu na 
potoczny wizerunek Polaków jako niezbyt pomyślne. Bardzo dobre i ożywione 
kontakty pomiędzy elitami kulturalnymi i politycznymi obu krajów nie były 
w stanie przezwyciężyć ciągle obecnych wśród obywateli RFN negatywnych 
ocen i postaw wobec Polaków. Co więcej, sami Polacy podczas swoich pobytów 
w Niemczech przyczyniali się do utrwalania negatywnych stereotypów o sobie. 
Media niemieckie donosiły o licznych kradzieżach samochodów, przemycie 
papierosów, alkoholu i narkotyków i innych masowo popełnianych wykrocze-
niach przeciwko prawu. W niemieckiej satyrze popularne były tzw. Polenwitze. 
Polak ukazywany był jako idiota, brudas, pijak i złodziej”. 

Stefan Garsztecki (2000: 49) stwierdził, że w latach 90. XX w. niemiecki 
obraz Polski można było opisać przez hasła: „polska gospodarka”, „niemiecka 
wyższość kulturowa”, „polskie zacofanie”, a także „brak zdolności państwo-
wotwórczych”. Jak pisał, pod koniec lat 80. i na początku lat 90. nastawienie 
Niemców wobec Polaków wahało się między obojętnością, współczuciem 
i odrzuceniem. 

Negatywny obraz Polski i Polaków kreowały media, głównie telewizja. 
Według Andrzeja Kątnego (2007: 121) można wyróżnić w tym przypadku stereo-
typizację eksplicytną i implicytną. Ta druga jest trudniejsza do uchwycenia, ale 
wywiera większy wpływ na odbiorców, przejawia się specjalnym sposobem prze-
kazywania informacji, polegającym na doborze określonych tematów, zdarzeń lub 
ich prezentacji, po to, by osiągnąć pożądany skutek. Potwierdziła to prowadzona 
przez Piotra Niemca analiza obrazu Polski w latach 1996–2000 w trzech poczyt-
nych czasopismach: „Der Spiegel”, „Focus”, „Stern”. Badacz przytoczył jako 
przykład całą serię artykułów opierających się na stereotypie Polaka-pijaka (za: 
Kątny 2007: 121). Jak pisał Garsztecki (2000: 59–60), w tym czasie na podstawie 
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doniesień prasowych o polskich robotnikach podejmujących pracę „na czarno” 
i o kradzieżach samochodów w Polsce rysował się obraz biednego i zacofanego 
kraju, który ponadto ma problemy z przestępczością. 

Pod koniec XX w. istniała duża asymetria pomiędzy pozytywnym, coraz lep-
szym obrazem Polski wśród elit politycznych i ekonomicznych a negatywnym 
obrazem Polski w społeczeństwie niemieckim. W 1997 r. poparcie dla człon-
kostwa Polski w Unii Europejskiej było w RFN najmniejsze spośród państw 
Unii Europejskiej; 29% obywateli wypowiadało się za nim, a 50% było przeciw 
(Garsztecki 2000: 59–60). Perspektywa wejścia Polski do Unii budziła niepew-
ność i lęk, spowodowany niewiedzą na temat naszego kraju i zachodzących 
w nim przemian. Tuż przed tym faktem ponad połowa badanych nie miała żad-
nego zdania o Polsce. Jawiła im się ona jako kraj katolicki, ubogi, zacofany i tra-
dycyjny, o silnej korupcji, częstych kradzieżach, nie najlepszej organizacji pracy 
i słabo rozwiniętej gospodarce. W wyobrażeniu Niemców Polska wyzwoliła się 
spod komunizmu, ale jeszcze nie przezwyciężyła politycznych i ekonomicznych 
konsekwencji tego ustroju (Kolarska-Bobińska 2003: 11). 

Badania przeprowadzone przez Xymenę Dolińską i Mateusza Fałkowskiego 
(2003: 206–209) potwierdziły, że w przededniu wejścia Polski do UE aż 18% 
Niemców nie miało żadnych skojarzeń z Polską. W pozostałych wypowiedziach 
pojawiały się wątki neutralne (piękne krajobrazy, mentalność, sąsiedzi) lub zde-
cydowanie negatywne (kradzieże, bieda, bezrobocie, zacofanie, korupcja, anty-
semityzm itd.). Jedne skojarzenia nie wykluczały innych, np. osoby mówiące 
o pięknych krajobrazach mówiły także o kradzieżach, urlopie w Polsce i korzyst-
nych zakupach. Widać było wyraźnie przemieszanie źródeł tych wyobrażeń: 
ogólnej wiedzy o wzajemnych stosunkach, potocznych stereotypów, doświadczeń 
osobistych i relacji z mass mediów. 

Podobnie jak wizerunek kraju, tak i stereotyp Polaka był mało wyrazisty. 
Także na ten temat połowa niemieckiego społeczeństwa nie miała wyrobionego 
zdania. Choć wyobrażenie członka narodu silnie korespondowało z obrazem 
kraju, było nieco od tego obrazu lepsze. Polaka postrzegano jako osobę życzliwą, 
tolerancyjną, ale nie nowoczesną i mało efektywną (Kolarska-Bobińska 2003: 
11–12). Pomiar dystansu Niemców wobec Polaków wykazał, że chętnie akcepto-
waliby go oni jedynie w sytuacjach, w których nie miałby on żadnego wpływu na 
ich życie (jako turystę w ich kraju, kolegę z pracy, sąsiada) (Dolińska i Fałkowski 
2003: 206–209 i 220). 

Podsumowując, pod koniec XX w. dawnego obrazu nie wyparł nowy wizeru-
nek Polski i Polaków. Ugruntowywały go strumienie migrantów udających się do 
Niemiec, postrzegane przez niemieckie społeczeństwo jako wyraźne zagrożenie, 
nie tylko z powodu liczebności, ale i rzekomego „niższego poziomu cywilizacyj-
nego” (Krasnodębski 2003: 37). 
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Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej w maju 2004 r. oraz zniesienie 
kontroli granicznej w grudniu 2007 r. zmieniło realia po obydwu stronach Odry 
i Nysy Łużyckiej w wymiarze politycznym, społecznym, gospodarczym, kultu-
rowym czy językowym. Lena Kolarska-Bobińska w 2003 r. (2003: 16) przewidy-
wała, że „przystąpienie do Unii Europejskiej będzie kluczowe dla kształtowania 
się nowej tożsamości Polski i autostereotypów Polaków oraz wizerunku Polski 
i Polaków wśród społeczeństw zachodnich. Zmiana ta nie nastąpi jednak automa-
tycznie, będzie zależeć od tego, czy Polska wykorzysta stojącą przed nią szansę, 
jaką stwarza integracja z Europą Zachodnią”. Jak wynika z badań przeprowadzo-
nych przez autorkę obraz ten rzeczywiście zmienia się, jednak wolniej niż wydaje 
się Polakom mieszkającym w Niemczech.

STEREOTYPY DZIŚ

Polscy respondenci, zarówno przybywający do Berlina pod koniec XX w., 
jak i osiedlający się tam współcześnie, często zapewniali, że przed przyjazdem 
nie mieli szczególnego wyobrażenia o kraju docelowym i mieszkających tam 
ludziach. Dalsze wypowiedzi przeczyły jednak temu. Przede wszystkim oba-
wiano się konsekwencji, ciągle żywego w przekonaniu respondentów, stereotypu 
o odwiecznej wzajemnej nienawiści4, potwierdzonego choćby wydarzeniami 
ostatniej wojny światowej. Jak mówiła respondentka (K1; 2001)5: „nie miałam 
takich wyobrażeń negatywnych, a i pozytywnych też nie bardzo, nie zastana-
wiałam się nad tym. Prawdę mówiąc, Niemcy kojarzyli mi się przede wszyst-
kim z historią, a stosunki polsko-niemieckie wyobrażałam sobie jako bardzo 
dramatyczne”. 

W świadomości niektórych respondentów głęboko zakorzeniony był, zwią-
zany głównie z wojną, wizerunek Niemca - butnego, żądnego władzy, bezwzględ-
nego. Utrwalano go przez lata w podręcznikach szkolnych, podtrzymywano przy 
pomocy mediów (np. fi lmów fabularnych). Obraz ten powszechnie funkcjonował 
nawet w dowcipach. Dziś respondenci dystansują się od swoich wcześniejszych 
wyobrażeń, a niejednokrotnie nawet wstydzą się ich. Jedna z rozmówczyń stwier-
dzała (K2; 2002): „miałam jakieś wyobrażenia swoje z historii ze szkoły […], 
takie początkowe, klasyczne się miało uprzedzenia. Bałam się, że to faszyści… 
bzdury…”.

4 Co warto podkreślić, tego samego obawiają się najczęściej Niemcy przyjeżdżający do Polski.
5 Cytowane wypowiedzi pochodzą z wywiadów przeprowadzonych przez autorkę w Berlinie 

w latach 2009 –2012. Transkrybowane wywiady przechowywane są w archiwum IAE PAN w Po-
znaniu. Dane respondentów zostały zakodowane – litera w nawiasie oznacza respondenta, a data - 
rok przybycia do Niemiec.
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Polacy mieszkający w Niemczech, mówiąc o stereotypach, najczęściej zaczy-
nali swoją wypowiedź od ustosunkowania się do stereotypu o urodzie polskich 
kobiet i o kradzieżach, sądząc, że to głównie one nasuwają się Niemcom na myśl 
o Polsce i Polakach. 

O KOBIETACH 

Ponadprzeciętną urodę Polek dostrzegali migranci, niezależnie od długości 
okresu zamieszkiwania poza krajem. Podkreślali także ich gustowny styl ubie-
rania się. Tym samym nawiązywano do dawnego stereotypu, rozpowszechnio-
nego w Niemczech już w XIX w., tym razem całkowicie pozytywnego, często 
komentowanego także dziś przez Niemców (obojga płci), przyjeżdżających do 
Polski6. Jedna z rozmówczyń (K3; 1998) stwierdziła: „my, kobiety, […] nie oszu-
kujmy się, lepiej wyglądamy, bardziej dbamy o siebie niż Niemki, […] a z kolei 
u mężczyzn troszeczkę odwrotnie. Tu mężczyźni bardziej dbają o siebie”. Inna 
respondentka (K4; 1982) podkreślała: „w Polsce jak są modne np. kozaki w kolo-
rze niebieskim, to ¾ Polek ma takie. Są drogie, ze skóry, ale Polki je muszą 
mieć, bo lubią dobrze wyglądać. Muszą błyszczeć, żeby je było widać. A tu jadę 
pociągiem i widzę: wszyscy ubrani na czarno albo szaro”. 

Stereotyp „urodziwej Polki” często był początkiem refl eksji na temat jej 
odmiennej roli w rodzinie oraz społeczeństwie polskim i niemieckim. O Polkach 
mówiono, że są mniej wyemancypowane, co jak się okazało, większość roz-
mówców oceniało pozytywnie. Jedna z młodych kobiet (K5; 2004) stwierdziła: 
„Niemieckie kobiety już wyemancypowały się do tego stopnia, że to zaczyna być 
uciążliwe”. Niektórzy respondenci dostrzegali także pozytywne strony tego pro-
cesu. Jedna z badanych osób (K6; 2003) zauważyła, że: „w sytuacji zawodowej 
w Polsce kobieta ma jeszcze trochę może mniejsze możliwości niż tutaj. […] 
może być tu dozorcą i biegać z kluczami, i być mechanikiem, natomiast w Polsce 
nie spotkałam kobiety mechanika w jakimkolwiek warsztacie”. Ta sama rozmów-
czyni jednak dalej konstatowała: „[…] stało się to też jakimś kosztem, czyli np. 
facet już nie ustąpi miejsca kobiecie”. 

POLAK-ZŁODZIEJ 

Popularność stereotypu Polak-złodziej (szczególnie wyspecjalizowany w kra-
dzieży samochodów), rozpoczęła się, jak już wspomniano, pod koniec XX w. 

6 Szerzej na ten temat w artykułach autorki: Szczepaniak-Kroll (2009 i 2010)
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Choć kradzieże – przed laty rzeczywiście wzmożone - obecnie zmalały, ten sposób 
postrzegania Polaków okazał się bardzo nośny. Jak wspominała respondentka (K7; 
1985), „kiedy to wszystko się trochę rozluźniło [po przystąpieniu Polski do Unii 
Europejskiej], jak zaczęli Niemcy częściej do Polski jeździć i zaczęły samochody 
ginąć, to wtedy rozpętała się kampania, że... «jedź do Polski na wakacje, bo twój 
samochód już tam jest»”. Ta sama kobieta stwierdzała: „mam wrażenie, że [obec-
nie] już o tym zapomniano, bo tych samochodów już się tak nie kradnie. Może 
niektórym to jeszcze w głowach siedzi, ale o tym się już nie pisze i nie mówi”. 

Migranci uważają, że stereotyp Polaka-złodzieja był mocno wykreowany 
i utrwalany przez niemieckie media (potwierdzając tym samym spostrzeżenia 
wspomnianych wcześniej przeze mnie polskich badaczy). Przykładowo jedna 
z kobiet (K8; 1990) mówiła: „Niemcy czerpią swoje wyobrażenia z prasy. O kra-
dzieżach donosiła prasa. Sprzedawano nawet kartki «twój samochód jest już 
w Polsce»”. Kolejny respondent (M1; 2007) uważał, że utożsamianie Polaków 
ze złodziejami przez media nadal ma miejsce: „to są takie jakieś telewizyjne 
reportażowe wydania.... audycje, które często biorą tematy, jak o szmuglu papie-
rosów do Niemiec, i Polaków pokazują. Oglądałem program o kradzieży maszyn 
budowlanych […] i nikt w całym programie nie mówił, że to robią Polacy, ale 
pokazują nocną kontrolę na autostradzie do Świecka, do Frankfurtu nad Odrą, 
zatrzymują ciężarówkę, widać, że ona jest ze Szczecina”.

Wątpliwości cytowanego respondenta wobec jakoby rzadziej występującego 
stereotypu Polaka-złodzieja potwierdzają wypowiedzi Niemców przybywających 
w ostatnich latach do Polski. Przed przyjazdem najbardziej obawiają się oni kra-
dzieży (obok „historycznie uwarunkowanej” niechęci Polaków).

„POLNISCHE WIRTSCHAFT” I „WÓZ Z KONIKIEM”

Respondenci zgodnie stwierdzili, że lata pracy migrantów w Niemczech, 
nawet „na czarno” przekonały miejscowe społeczeństwo o pracowitości i rzetel-
ności Polaków. Tym samym stereotypowa „polnische Wirtschaft”, traci powoli 
konotacje etniczne, staje się tylko bezrefl eksyjnie wypowiadanym wyrażeniem. 
Respondentka (K9; 1994) stwierdzała: „denerwuje mnie, jak ktoś mówi «polni-
sche Wirtschaft». Alergicznie reaguję na to. […] nie mogę powiedzieć, żeby to 
było adekwatne określenie, którego kiedyś się używało”. 

Respondenci stwierdzali, że Polska obecnie rzadziej postrzegana jest jako 
kraj zacofany, który nie może dorównać Zachodowi. Sporadycznie pokazywane 
jeszcze w mediach obrazy z Mazur czy Śląska, w których pojawiają się: wóz cią-
gnięty przez konia, tradycyjne wiejskie chaty czy przyroda nietknięta ludzką ręką 
jako typowe dla tej części Europy itd. znajdowały u rozmówców wytłumacze-
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nie. Sądzili oni, że tego rodzaju fi lmy czy programy „krajoznawcze” nie mają na 
celu pokazywanie Polski jako kraju zacofanego, biednego, lecz zwracają uwagę 
na elementy kultury jeszcze rzadziej spotykane w Niemczech, a atrakcyjne dla 
niemieckiego widza. Audycje ukazujące Polskę jako kraj podobny cywilizacyj-
nie do Niemiec nie byłyby w opinii respondentów interesujące dla tamtejszych 
odbiorców. Jedna z migrantek (K10; 2006) stwierdzała: „te bociany i to siano, i te 
panie w tych chustach […] to nadal chodzi, bo to jest atrakcyjne, patrząc z punktu 
widzenia marketingowego […]. Pytanie, ale na ile atrakcyjny byłby kraj, który 
stara się być nowoczesny […], czy ta nowoczesność jest bardzo atrakcyjna dla 
społeczeństwa żyjącego w dobrobycie?”. 

O CECHACH CHARAKTERU I PREDYSPOZYCJACH 

GOŚCINNOŚĆ / NIEGOŚCINNOŚĆ

Gościnność, towarzyskość postrzegane były przez polskich migrantów jako 
podstawowe przymioty Polaków, rzadko znajdujące odzwierciedlenie u Niem-
ców. Co warto podkreślić, wskazywali na nie także bardzo często Niemcy, przy-
bywający do Polski. Polka mieszkająca w Berlinie (K1; 2001) mówiła: „inne są 
standardy z [polskimi] znajomymi, którzy tutaj mieszkają, [w czasie niedawno 
zakończonych studiów respondentki] spotykaliśmy się w domach, robiliśmy 
obiady dla siebie, kolację, przygotowania takie były... nie wiem, zawsze ktoś coś 
przynosił słodkiego, wino itd., typowe takie spotkania. Spotykamy się u kole-
żanki Niemki, z którą robiliśmy wspólną pracę, cała grupa tam przychodzi i ona 
proponuje do picia wodę z kranu! Jakby moja mama usłyszała, że ja proponuję 
komuś wodę z kranu, chyba by mi łeb urwała, daję słowo”. 

OTWARTOŚĆ, ŁATWOŚĆ W NAWIĄZYWANIU KONTAKTÓW / DYSTANS, 
HERMETYCZNOŚĆ

Często respondenci w swoich wypowiedziach przeciwstawiali polską otwar-
tość, łatwość nawiązywania kontaktów, niemieckiej introwertyczności, a nawet 
hermetyczności. Jak mówiła respondentka (K11; 1991): „moje dziecko [córka 
wychowana w Niemczech] zawsze się dziwiło, że jak jedziemy do Polski, wsia-
damy do pociągu, od razu wszyscy zaczynają rozmawiać, jakby się znali nie 
wiadomo ile czasu. […] lubią mówić, zwierzać się, ale i słuchać, nie boją się 
zagadać. Zadanie jakiegoś osobistego pytania nie jest nietaktem”. Inna rozmów-
czyni (K6; 2003) wspominała specyfi czne relacje międzyludzkie z okresu studiów 
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w Niemczech: „Nikt nie chciał rozmawiać, ze mną czy z innymi, czyli na uczelni 
wchodziło się, siadało się w ławce i nie zamieniało się ani słowa. Nie było od 
kogo wziąć notatek, bo każdy był w swoim świecie, nie było czegoś takiego, jak 
grupa wychodząca razem. […] przyjechałam tutaj z kilkoma innymi kolegami 
z roku i na początku to się śmialiśmy, że urządzamy polowanie na Niemców, bo 
przyjechaliśmy tutaj poznać język, a jedynymi osobami, które chciały z nami 
nawiązać jakikolwiek kontakt to byli Polacy albo inni obcokrajowcy”.

SERDECZNOŚĆ / OSCHŁOŚĆ 

Kolejną często wskazywaną opozycją była, związana z opisanymi cechami, 
polska serdeczność, przeciwstawiana niemieckiej oschłości. Respondentka (K4; 
1982) mówiła: „Jak się nie zrobi pierwszego kroku, to nikt na to nie wpadnie. […] 
Dlatego są pewnie domy, gdzie ludzie się przyjaźnią, […] ale to, co ja znam, to 
jest zwykła obojętność, miła obojętność”. Ta sama kobieta (K4; 1982) zauważyła, 
że okazywanie serdeczności, życzliwości jest inaczej odczytywane przez Niem-
ców, wpływa tym samym np. na kontakty damsko-męskie: „Jak się jest trochę 
bardziej miłym, to [mężczyźni] tutaj uważają, że coś z tego może być. A to jest 
przecież taka serdeczność. Jak komuś powiem komplement: «jak pięknie dzisiaj 
wyglądasz», to nie znaczy że będę się na niego rzucać”. Różnice w okazywaniu 
emocji tłumaczyła jedna z respondentek (K12; 1984): „Przecież ich wychowanie 
było strasznie takie chłodne. […] oddawało się do internatu dzieci, jeszcze takie, 
które bardzo wymagają opieki i takiego ciepła […]. A wiadomo, co się z dziećmi 
dzieje, jak przez pokolenia są w zimny sposób wychowywane”.

ELASTYCZNOŚĆ / SZTYWNOŚĆ 

Kolejną cechą, która szczególnie wyróżnia Polaków w opinii respondentów, 
jest umiejętność radzenia sobie w każdej sytuacji. Jak mówiła jedna z kobiet (K1; 
2001): „miałam taką znajomą, która remontowała tutaj mieszkanie. Nie do przej-
ścia były pewne rzeczy […] dla tych robotników Niemców, którzy pracowali 
u nich przy wykończeniu; [koleżanka] poprosiła o dodatkowe wywiercenie dziury 
na jakiś wieszak na zdjęcia, a oni: «nie ma mowy, bo tego nie było w umowie». 
W umowie o godz. 1600 Schluss […]. Ta rzetelność i dokładność polega na tym, 
że robi się tylko to, co dokładnie się powiedziało. A u nas ten robotnik jest jednak 
taki bardziej elastyczny, wie, że ma okazję do dodatkowego zarobku, jeszcze tam 
coś skombinuje, «pani się tam nie martwi, załatwi się», a tu ta dokładność często 
jest taką nieelastycznością...”.
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ŻYWIOŁOWOŚĆ, POMYSŁOWOŚĆ, ZARADNOŚĆ, SPONTANICZNOŚĆ 
/ PLANOWOŚĆ, SZTYWNOŚĆ, ZASADY, PRAWO, PRZEPISY, 
PERFEKCJONIZM 

Polscy rozmówcy chwalili tradycyjną niemiecką dokładność, punktualność, 
rzetelność, działanie zgodne z planem, poszanowanie dla prawa. Respondentka 
(K13; 1998) stwierdzała: „Niemcy naprawdę są tacy zorganizowani i faktycznie 
zawsze jakoś tak bardziej trzymają się porządku. Jeżeli są ustalone jakieś reguły, 
to jak najbardziej się ich trzymają. Jeżeli są zasady zachowania się gdzieś tam, to 
też się do nich stosują. Polacy nie przejmują się przepisami”. Kolejna rozmów-
czyni (K8; 1990) zauważała: „jak robimy jakąś większą imprezę […], to o pół 
roku wcześniej Niemcy mówią, że trzeba się jakoś przygotować. Polacy mówią, 
że przecież jest jeszcze pół roku”.

Wspomniane cechy podziwiano u Niemców, ale i po trosze naigrywano 
się z nich. Wykluczały one bowiem w opinii respondentów przymioty bardziej 
cenione, a kolidujące z cnotami charakteryzującymi Niemców. U Polaków 
dostrzegano inne predyspozycje, choćby umiejętność radzenia sobie w różnych 
niespodziewanych sytuacjach, wykształconą przez długie lata zamieszkiwania 
w socjalistycznym kraju, w którym od tej cechy zależała codzienna egzystencja. 
Dlatego dzisiaj, jak mówiła respondentka (K13; 1998), polscy migranci „wyka-
zują się inwencją i zaradnością”. Jak mówiła kolejna kobieta (K4; 1982): „polska 
zaradność znaczy, że w każdej sytuacji można jeszcze coś wymyślić […], kiedy 
się wali i pali. U Niemców jest inaczej”.

NOWE ELEMENTY STEREOTYPU

W wypowiedziach respondentów oprócz tradycyjnych motywów, stano-
wiących od dziesięcioleci część składową stereotypu, pojawiły się nowe lub 
wcześniej rzadziej występujące, a obecnie eksponowane wątki, współtworzące 
dzisiejszy obraz Niemca. 

HUMOR/ BRAK POCZUCIA HUMORU

Twarda rzeczywistość w Polsce, ale i zmaganie się z trudami migracyjnymi, 
jak twierdzą liczni badani, nie pozbawiły ich poczucia humoru, spontaniczności, 
luzu, zrozumienia dla absurdu. Te cechy przekazane zostały najmłodszym poko-
leniom, z których wywodzą się także współcześni migranci. Jest to także ele-
ment różniący ich od Niemców. Przykładowo według jednej z kobiet (K4; 1982): 
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„Niemcy nie potrafi ą zrozumieć polskiego dowcipu, absurdu. Kiedyś wybrałam 
się do niemieckiego kina. Siedzieliśmy na tym samym fi lmie, a myślałam, że 
oglądam inny […]. Ja się śmieję, bo jest śmieszne, a poza mną nikt. Albo takie 
reakcje opóźnione”. 

DOBRE WYCHOWANIE / BRAK DOBREGO WYCHOWANIA

Nową cechą eksponowaną przez Polaków, a wpływającą na dawne stereotypy, 
jest kwestia dobrego wychowania, różnych jego przejawów. W wypowiedziach 
respondentów to Polacy jawili się jako ludzie respektujący jego zasady, co prze-
czy przytaczanym już w artykule opiniom Niemców, powszechnym zwłaszcza 
w latach 80. i 90. Wówczas zachowanie przybyszów zza wschodniej granicy 
(głównie migrantów wahadłowych) postrzegano jako sprzeczne z przyjętymi na 
Zachodzie normami.

Jak mówiła respondentka (K6; 2003): „zdarzyła się kiedyś taka sytuacja, że 
miałam ze sobą miskę sałaty [w metrze] i jakaś kobieta zaczęła po prostu siadać 
na nią. Takie słowa jak «przepraszam», «czy może mnie pani przepuścić» nie 
istniały. Mnie to bardzo szokowało”. Inna respondentka (K14; 1991) stwierdzała: 
„nie podobają [mi się] pewne rzeczy w wychowaniu dzieci. Na przykład […] 
w Polsce jednak młodzież, jak widzi starszą osobę, to wstaje […]. A tutaj tego 
nie ma”. 

Obok głosów krytycznych pojawiły się też głosy przeciwne, chwalące dobre 
wychowanie u Niemców. Przykładowo jedna z kobiet (K13; 1998) stwierdzała: 
„I co jest fajne […], że ludzie tutaj są bardzo sympatyczni, ciągle się witają, 
uśmiechają, mówią sobie «hallo» i w ogóle, jak sąsiad gdzieś tam idzie, to też się 
wita”. 

POSTRZEGANIE POLSKI I POLAKÓW PO PRZYSTĄPIENIU 
DO UNII EUROPEJSKIEJ 

Jak wynika z wypowiedzi respondentów, większość stereotypów funkcjonu-
jących od lat, a nawet od wieków, nadal jest żywa, pomimo tego, że poszerza 
się zakres kontaktów Polaków i Niemców i wzrasta częstotliwość ich spotkań, 
a co za tym idzie, zwiększa się możliwość weryfi kacji wzajemnych wyobrażeń. 
Polacy, wyjeżdżając za zachodnią granicę, kontynuują od lat te same obawy zwią-
zane ze stereotypem o odwiecznej wzajemnej niechęci. Niektóre z tradycyjnych 
elementów tworzących hetero- i autostereotypy są obecnie bardziej akcentowane, 
inne przytacza się rzadziej. Nadal duży wpływ na bieżącą konfi gurację mają 
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media. Niemiec w stereotypie jawi się jako osoba rzetelna, sumienna, pracowita, 
działająca planowo, szanująca prawo, ale i niegościnna, introwertyczna, mało 
elastyczna, pozbawiona fantazji i humoru, a niekiedy nawet elementarnych zasad 
dobrego wychowania. Jest to oczywiste przeciwieństwo Polaków. W heteroste-
reotypie cechy negatywne są częściej akcentowane niż pozytywne i odwrotnie 
w przypadku autostereotypu. Warto jednak podkreślić, że coraz więcej osób zdaje 
sobie sprawę z tego, czym jest stereotyp, że może on być elementem niesprawie-
dliwego oglądu „innego”. Badani z tego powodu starają się walczyć z uprzedze-
niami, dystansować się od nich. 

Wielu respondentów zauważyło różnice w postrzeganiu Polaków przez Niem-
ców w ciągu ostatnich 30 lat. Są to zmiany na lepsze. Niektórzy rozmówcy za 
sukces uważali już to, że Polacy w ogóle zostali dostrzeżeni przez Niemców. Jak 
mówiła jedna z respondentek (K7; 1985): „na początku jak ja tu przyjechałam, 
to właściwie nic się nie słyszało na temat Polaków, bardzo mało, ani pozytywnie, 
ani negatywnie, jakoś tak ten temat w ogóle nikogo nie interesował. Granica była 
zamknięta, to był dla nich [Niemców] ciągle Wschód, inny świat. Sprawa się 
trochę zmieniła... nabrała rozgłosu, jak mur został obalony”. 

Inni respondenci podkreślali, że na temat Polski mówi się obecnie w inny 
sposób, bardziej wyważony, mniej krytyczny. Rozmówczyni (K15; 1990) stwier-
dziła: „uważam z tego, co się w mediach słyszy, że się nas zupełnie normalnie 
traktuje, że samo spojrzenie na sytuację w Polsce jest bez «ochów i achów», 
ale też bez takiego mówienia «och tam, Polacy». To jest bardzo wyważony ton 
wypowiedzi, moim zdaniem”. 

Kolejny respondent (M1; 2007), podzielający poglądy wielu innych Polaków, 
wysoko oceniał zachodzące w ostatnich latach przemiany, mówiąc: „w mojej 
ocenie też ocena Polski jakby w oczach Niemców jest dużo wyższa, niż była 
kiedyś […]. Takim pierwszym momentem, [który wpłynął na jej polepszenie] 
było wejście Polski do UE. To jakby taką mentalną barierę w głowach wielu osób 
zniosło i zaczęli jeździć do Polski. Wracają, ja mówię, zawsze z tym efektem 
«otwartej gęby» [czyli z uczuciem pozytywnego zaskoczenia]”.

Jedna z respondentek (K13; 1998) przytoczyła rzeczowe argumenty prze-
mawiające za zwiększonym zainteresowaniem Polską i Polakami w Niemczech: 
„Myślę, że wejście Polski do Unii Europejskiej miało na pewno wpływ na 
postrzeganie Polski i Polaków. Jest to jedna z takich rzeczy, które ja odczułam 
osobiście [respondentka jest nauczycielką lektorką języka polskiego w prywatnej 
szkole językowej], […] nagle się pojawiło dużo więcej kursów języka polskiego 
[…]. Było widać takie naprawdę większe zainteresowanie. Potem troszeczkę 
opadło, ale to normalne […].Więcej ludzi zaczęło jeździć do Polski […]. Wiele 
osób, które uczą się tutaj polskiego, mówi, że Polska leży tak blisko, bo to jest 
w sumie tylko 70 km, a to zawsze był zupełnie inny świat i część nie miała 
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w ogóle odwagi, żeby tam jechać. Mówili, że Polska to było dla nich coś bar-
dziej abstrakcyjnego, dziwniejszego niż Maroko, które leży w Afryce. Inny świat. 
A przez to, że Polska weszła do Unii Europejskiej, mają więcej odwagi, więcej 
chęci, żeby czasami jechać, nie wiem - nawet do Krakowa czy do Poznania, do 
Szczecina. Zobaczyli, że Polacy nie są tacy straszni, bo wiadomo, że były jakieś 
stereotypy. [Tymczasem na skutek podróży Niemcy stwierdzili], że [Polacy] 
to są otwarci ludzie, że się robi nowocześnie, że się robi fajnie, że można tam 
miło spędzić czas, że ludzie są sympatyczni, mówią po niemiecku, mówią po 
angielsku, że się niesamowicie cieszą, jak taki Niemiec przyjdzie i powie coś 
po polsku”. 

Optymizm respondentów dotyczący obecnego wizerunku Polski i Polaków 
potwierdzają badania prowadzone także przez innych naukowców w ostatnich 
latach. Wprawdzie wynika z nich, że pierwsze spontaniczne skojarzenia Niem-
ców z Polską i Polakami są nadal częściej negatywne niż pozytywne. Jednocze-
śnie np. w 2006 r. w mniejszym stopniu niż w 2000 r. Polska postrzegana była 
jako kraj daleki i zapóźniony cywilizacyjnie. Częściej wskazywano natomiast na 
pracowitość Polaków i wzrost gospodarczy. Lepszy obraz Polski miały osoby 
wykształcone i odwiedzające nasz kraj (Fałkowski, Popko 2006). 

Fakt, że zmiana ustosunkowania do Polski dotyczy tylko pewnej grupy osób 
– wykształconych, oczytanych, przejawiających chęć poznania sąsiedniego 
państwa, dostrzegło wielu respondentów. Jak mówiła jedna z kobiet (K16; 
1994): „przystąpienie do Unii Europejskiej zmieniło bardzo dużo, ale nie cał-
kowicie. Zależy u jakich ludzi […]. W dalszym ciągu jest ta bariera, ta niechęć, 
ta fobia, taka jakaś Ausländerfobie. […] ta arogancja dotyczy takich prostych 
ludzi, którzy nie chcą pewnych rzeczy zrozumieć i przyzwyczaić się, przekonać 
się, że […] nie można teraz określać Polaków czy Polskę tak jak za dawnych 
czasów”. 

Rozmówcy wskazywali na to, że Niemcy konfrontowani są obecnie z nie-
typową jak dotąd kategorią migrantów z Polski – coraz liczniejszą grupą mło-
dych ludzi znających języki, podejmujących w Niemczech studia czy pracę na 
stanowiskach wymagających wysokich kwalifi kacji. Jak wynikało z wypowiedzi 
respondentów, nie wszyscy są na takie spotkania przygotowani. Badani uważają, 
że wielu Niemców nie chce dostrzegać zmian zachodzących za wschodnią gra-
nicą. Respondentka mówiła (K17; 2006): „Niemcy też mają kłopot widać z tym 
nowym pokoleniem ludzi, którzy nie mają żadnych zahamowań, jeżdżą po świe-
cie, którzy widzą, co się dzieje na zewnątrz [poza krajem]. Mają kłopot z tymi 
ludźmi, bo ich wyobrażenie o Polakach to jest ten pan z wąsami, co sprząta 
w domu albo pilnuje... […] ten, który sumiennie pracuje na polu z truskawkami, 
pan, który układa kafelki i jakaś pani Zosia, która pilnuje dziecka z alzheimerem 
albo sprząta mieszkanie. Wszyscy są mili, sympatyczni, ale na tym poziomie 
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kończy się ich aktywność zawodowa i przydatność społeczna. I w momencie, 
kiedy [zwiększa się] napływ ludzi z dobrym wykształceniem, którzy nie potrze-
bują tu niczego [od państwa], nie chodzą po żaden socjal, sami otwierają fi rmy, 
radzą sobie, są zaskoczeniem w pewnym sensie; myślę, że [Niemcy] mają pro-
blem z tym, jak się do tego odnieść”. 

Dla wielu osób jest to całkowicie nowa sytuacja, z którą muszą się zmierzyć. 
Nie zawsze skutkuje to zmianą sposobu oglądu „obcego”. Wręcz przeciwnie, 
uruchomiony zostaje często typowy dla stereotypu mechanizm myślenia w kate-
goriach „wyjątków od reguły”. 

Respondenci uważali, że stereotypy trudno zmienić, ponieważ wielu Niem-
ców w dalszym ciągu nie zna Polski. Jedna z kobiet, zatrudniona w polskiej 
fi rmie w Berlinie (K18; 1994), mówiła: „[to było] jak Polska już do Unii przystą-
piła. Jakaś tam grupa niemieckich uczniów miała jechać […] do Polski. [rodzice] 
pytali, co dziecku dać, czy może jakieś puszki, bo w Polsce tam nie ma co jeść, 
zupełnie jakby nie śledzili biegu wydarzeń, jak, co się dzieje! […] pytali, czy 
woda nadaje się do picia w Polsce! Takie pytania!”. Także inna respondentka 
(K6; 2003) mówiła: „taka przeciętna opinia [o Polsce] nie jest zbyt pozytywna, 
zdarza się, że wkładają do jednego worka ten cały Wschód. Wielu Niemców żyje 
jeszcze z takim wyobrażeniem, że tam, za żelazną kurtyną, to nie wiadomo, co 
się dzieje, czerpie się wodę ze studni…”.

FUNKCJE STEREOTYPU 

Jak wynika z analizy wypowiedzi respondentów, w przypadku migracji ste-
reotypy pełnią wielorakie funkcje. 

Przede wszystkim umożliwiają wewnętrzną integrację grupy Polaków 
w odmiennym etnicznie otoczeniu. Wzmacniają kategorię «my». Funkcjonuje 
ona m.in. dzięki temu, że jej członkowie znają i podzielają pewien zasób stereo-
typów oraz odgraniczają ją z zewnątrz poprzez wyodrębnienie tych, którzy do 
grupy własnej nie należą. Hahn (2011: 42) pisał: „jeśli zastanowimy się nad funk-
cją stereotypu, dostrzeżemy wyraźną analogię do nowoczesnego nacjonalizmu 
(w tym miejscu rozumianego jako proces i ruch tworzący i formujący naród). 
Propagując ideę narodu jako grupy, której jesteśmy winni najsilniejszą lojalność, 
nacjonalizm chce jednocześnie scalić i pogłębić wewnętrzną jej zwartość oraz 
odgraniczyć ją od tego, co na zewnątrz. W taki sam sposób działają stereotypy 
(bądź system stereotypów), przyczyniając się do zakreślenia granic pomiędzy 
swoimi i obcymi”. Ma to dalsze konsekwencje, np., jak stwierdził Zbigniew Bok-
szański (1997: 95), bez kontrastu między „nami” a „nimi” nie istnieje tożsamość 
etniczna. Kształtuje się ona dzięki temu, iż wiemy, kim są inni i czym się różnimy 
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od nich. Także według Andrzeja Zajączkowskiego (1973: 287), stereotyp obcego 
to w pewnym sensie odwrócony i skarykaturowany obraz nas samych, stanowi 
tym samym dopełnienie tożsamości grupy narodowej. 

Stereotypy, będąc z natury nierefl eksyjnymi, decydują o automatyczności 
postępowania wobec innych. Jak pisał Wojciech Wrzesiński (2007: 21), „są 
zawsze obecne przy kształtowaniu uprzedzeń narodowych, pobudzają do agresji 
i animozji, przekształcają postawy defensywne w agresję”. Choć z drugiej strony 
mogą wywoływać także pozytywne odczucia i reakcje. Poza tym mechanizm ten 
działa nie tylko w grupie migrantów w odniesieniu do społeczności przyjmującej, 
ale także na odwrót. Z tego względu stereotypy poprzez specyfi czny mechanizm 
oddziaływania psychicznego doskonale nadają się do osiągania wyznaczonego 
celu społecznego. Stanowią ważny element motywacji działań społecznych, 
ideologii, polityki i propagandy politycznej (Kurcz 1994: 13). Są przydatne 
zwłaszcza w czasie kryzysu, takiego jak wojna, recesja gospodarcza czy klęski 
żywiołowe, ale i na co dzień, w celu racjonalizacji lub usprawiedliwienia istnie-
jących warunków gospodarczych albo politycznych (Macrae, Stangor, Hewstone 
1999: 32). Z taką sytuacją w Niemczech mieliśmy do czynienia w latach 80. i 90. 
XX w., kiedy politycy podsycali opinię publiczną do niechęci wobec imigrantów, 
aby uzyskać jej poparcie w ograniczaniu strumieni migracyjnych. Dziś w pew-
nych sytuacjach nadal manipuluje się ksenofobicznymi odczuciami, bazującymi 
na negatywnych stereotypach, choćby odmawiając migrantom określonych praw, 
np. w przypadku Polaków w Niemczech - do posiadania statusu mniejszości 
narodowej.

Ponadto, także na emigracji stereotypy pełnią swoje stałe funkcje. Przede 
wszystkim systematyzują i upraszczają informacje dostępne jednostce, chroniąc 
tym samym jej system wartości. Na poziomie zbiorowym służą grupom, oferując 
im akceptowane kulturowo wyjaśnienia różnych sytuacji i zdarzeń, w których 
biorą one udział. Pozwalają zrozumieć i uporządkować świat. Etykieta stereo-
typu czyni komunikację zarówno prostą, jak i przekonywającą (Macrae, Stangor, 
Hewstone 1999: 33).

WNIOSKI

Badania nad auto- i heterostereotypami wśród Polaków w Niemczech udo-
wodniły, że lepsze poznawanie innych narodów, dostrzeżenie ich złożoności 
i różnorodności w niewielkim stopniu wpływa na stereotypy. Oferują one uprosz-
czony sposób oglądu rzeczywistości, są podbudowane emocjonalnie, co sprawia, 
że racjonalne argumenty, a nawet osobiste doświadczenia nie są w stanie z nimi 
konkurować. Według Adama Schaffa (1981) wówczas, gdy system stereotypów 
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jest mocno utrwalony, zwracamy uwagę na fakty, które go potwierdzają, a odwra-
camy się od tych faktów, które mu przeczą. Nie dostrzegamy tego, czego nie 
przywykliśmy brać pod uwagę. 

W tej chwili dostrzegalna jest nadal różnica między ocenami formułowanymi 
w wąskim gronie intelektualistów, w grupie osób otwartych na innych, niestro-
niących od kontaktu z nimi. W niewielkim tylko stopniu oddziałują one jednak 
na zmiany w kształtowaniu obrazów funkcjonujących w masowej potocznej 
świadomości. Z tego powodu większość tradycyjnie ugruntowanych elementów 
stereotypów polsko-niemieckich występuje również dzisiaj, choć zmienia się 
konfi guracja składających się na nie elementów. 

Stereotypy zależą nie tylko od bezpośrednich doświadczeń historycznych, 
lecz także od rzeczywistych wzajemnych różnic cywilizacyjnych, kulturowych, 
ekonomicznych. W przypadku Polaków w Niemczech zmniejszają się one 
sukcesywnie z roku na rok. Przeobrażenia w tych sferach są źródłem dobrego 
samopoczucia Polaków, wzrostu ich pewności sobie, zmniejszenia strachu przed 
odrzuceniem ze strony społeczeństwa przyjmującego. Natomiast przez Niemców 
nie są one tak wyraźnie dostrzegane, co skutkuje m.in. niezwykle powolnymi 
przemianami postrzegania przez nich Polaków. Zdaniem Stefana Garszteckiego 
(2000: 62), surowego w swoim osądzie, wielu Polaków przemyślałoby swoje 
coraz bardziej pozytywne nastawienie wobec zachodnich sąsiadów, gdyby wie-
działo, jak negatywnie są postrzegani. To, co daje się zaobserwować w Niem-
czech, można nazwać odmową traktowania Polaków w kategoriach normalności 
i równouprawnienia, ugruntowaną w stereotypach. 

Jak wynika z wypowiedzi Polaków, większość z nich jest świadoma tego, 
jak działają stereotypy. Respondenci wiedzą, że przyczyniają się one do postrze-
gania świata w sposób wadliwy, upraszczający, wartościujący, nieadekwatny do 
rzeczywistości. Nie wpływa to wprawdzie na rzadsze posługiwanie się stereoty-
pami, te są bowiem niezależne od woli, powoduje jednak dystans do utrwalonych 
obrazów. Poza tym rozmówcy najczęściej nie są świadomi pozytywnej roli, którą 
stereotypy przecież także pełnią, a mianowicie roli integrującej grupę, ułatwiają-
cej komunikację w jej obrębie, oferującej proste rozumienie świata i akceptację 
różnic kulturowych.
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