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Dofinansowano ze środków 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

„Jak świat światem nie będzie Niemiec Polakowi bratem” – głosi jedno z przy-

słów, podobno wymyślone gdzieś na polsko-niemieckim pograniczu. Nie jest je-

dyne. Polakom Niemcy przeważnie kojarzyli się źle: jako mówiący niezrozumiałym

językiem, jako luterańscy heretycy czy wreszcie jako dziwacznie wystrojeni bliscy

kuzyni samego diabła. To ostatnie skojarzenie dokumentuje Adam Mickiewicz

w Pani Twardowskiej: Diablik to był w wódce na dnie,/ Istny Niemiec, sztuczka

kusa. Znacznie słabiej w polskiej pamięci językowej funkcjonują przysłowia utrwa-

lające pozytywny sąsiada wizerunek, np. „U Niemca ucz się rozumu, u Polaka

cnoty”. 

Ten przeważnie negatywny stereotyp przeszedł do historiografii. I to nie tylko

tej PRL-owskiej, pisanej pod wpływem świeżych doświadczeń drugiej wojny

światowej, i bazującej na niej oficjalnej propagandy odwołującej się do niedawnej

przeszłości, by w ten sposób uzasadniać rzekomą konieczność bliskiego sojuszu

ze Związkiem Radzieckim. Także dziewiętnastowieczna polska mediewistyka nie

była wolna od antyniemieckich sentymentów. Margrabiowie Gero i Hodo, cesarze

Henryk Ptasznik, Otto I i Otto II, a nade wszystko Krzyżacy jawili się jako potwier-

dzenie słuszności stereotypu znanego z przysłów. Po drugiej stronie granicy funk-

cjonował zresztą podobny tendencyjny przekaz. Stworzony w XVIII wieku stereotyp

Polnische Wirtschaft (polskiej gospodarki) bił się o lepsze z fryderycjańskimi „bied-

nymi Irokezami” (pod tą nazwą polscy chłopi) oraz ciemnym obrazem nędzy i pry-

mitywizmu śląskich katolików, nakreślonym przez liberała, wielkiego lekarza

Rudolfa Virchowa. 

Jeśli jednak realistycznie spojrzymy na tysiąc lat dziejów polsko-niemieckiego

sąsiedztwa, to okaże się, że stereotyp pasuje właściwie tylko do 200 – między

połową XVIII a  połową XX wieku. W  pozostałych okresach relacje polsko-nie-

mieckie wcale nie były tak złe, jak może się wydawać. O tym właśnie chcemy

opowiedzieć w bieżącym numerze „Mówią wieki”.

Na koniec wypada nam podziękować za pomoc w jego przygotowaniu Fundacji

Współpracy Polsko-Niemieckiej, Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii

Nauk w Berlinie oraz Deutsches Polen Institut w Darmstadt. 

Szanowni państwo,
Oficyna Wydawnicza „Mówią wieki” znalazła się na zatwierdzonej przez Ministerstwo Nauki liście

wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe na poziomie I (80 punktów). 
Będziemy publikować prace historyczne, a także z dziedzin pokrewnych – archeologii, historii

sztuki, prawa i literatury. Fragmenty książek w formie popularnonaukowej mogą być publikowane 
na łamach miesięcznika „Mówią wieki”. Zapraszamy do współpracy!


