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Téma 3:  Transformační procesy 
Výukové a učební pomůcky 
 

_________________________________________________________________________ 
 
Německo a Polsko - dlouhé dějiny transformace 
 
autor:  Diethelm Blecking 
 
Předmluva 
 
1. května 2004 vstoupilo Polsko do Evropské unie a tímto aktem se poprvé dostalo do jednoho 
politického spolku se svým západním sousedem Německem. Po 1000 letech těžkého a na napětí 
bohatého sousedství vyústil tedy dlouhý transformační proces cesty do společenství. Dvoustranné 
dohody a vstup Polska do Nato vyšly tomuto činu vstříc, ale nejdůležitějším předpokladem bylo 
„národní jaro“ roku 1989, sjednocení obou německých států a vítězství demokracie, rozdělení moci 
v Polsku a ostatních státech střední a východní Evropy. Nejen polští pozorovatelé tohoto procesu jsou 
toho názoru, že všechno toto začalo již v létě 1980 stávkujícími dělníky Solidarnośći pod vedením 
pozdějšího polského prezidenta Lecha Walesy v loděnici v Gdaňsku/Danzig. 
 
S ohledem na smrt Jana Pavla II. a vzhledem k jeho dlouhému pontifikátu je třeba uvést: Bez polského 
papeže na trůnu by byla transformace nemyslitelná. Měli bychom na tomto místě vzpomenout také to, 
že papež „roku 1997 před polskými biskupy, kteří měli - vedeni nerozhodným Kardinálem Józefem 
Glempem - spíše zdrženlivý evropský postoj, vyjádřil výčitky a jednoznačně se vyslovil pro vstup 
Polska do EU. Jeho verdikt, že je hříchem hřímat proti Evropské unii, se stal v Polsku okřídleným 
rčením“, tolik uznávaný redaktor waršavské „Politiky“ Adam Krzeminski. 
 
O výše zmíněných 1000 letech transformace až k partnerství mezi Německem a Polskem se nedá 
ve vyměřeném čase chronologicky a obsáhle mluvit. Muselo by se začít jednoho jara roku 1000, když 
německý císař Otto III.potkal v Gniezně/Gnesen polského panovníka a pozdějšího krále Boleslava 
Chrabrého, přátelsky ho pozdravil a  „frater et cooperator imperii“ - bratr a spojenec říše byl jmenován 
polským vládcem. 
 
Muselo by se mluvit o začínajícím odcizení, v jehož průběhu vzniklo přísloví, že tak dlouho, jak bude 
existovat svět, se nikdy Němci a Poláci nestanou bratry. Za zmínku by stály početné války, zabraná 
území, změny ve strukturách a obrysech státu a určitě druhá světová válka. Polsko bylo první obětí 
zničující války, 5-6 miliónů polských občanů zahynulo, z toho 3 milióny polských Židů. Země se stala 
hřbitovem východoevropského židovství. To všechno se nevejde na pár stránek, do jedné hodiny. 
Pokusím se proto popsat struktury transformace pomocí jednotlivých prvků, které snad umožní i lidem 
pozorujícím Evropu z docela jiné perspektivy, např. z perspektivy středomoří, aby si udělali úsudek. 
 
Strukturální prvek I: Prostor 
 
Strukturální prvek II: Politické strukturální změny 
 
Strukturální prvek III: Konflikty (války, povstání) 
 
Strukturální prvek IV: Obyvatelstvo (multikulturnost, menšiny, migrace) 
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Strukturální prvek V: Druhá světová válka, přesun obyvatelstva 
 
Strukturální prvek VI: Stereotypy 
 
Strukturální prvek VII: Partnerství a vyhlídky 
 
 
I   Prostor 
 
Oba státy změnily v průběhu dějin velmi své politicko-geografické obrysy, ztratily oblasti, místo toho 
získaly nové a zase je ztratily. Mezi lety 1795 a 1918 zmizelo dokonce Polsko na 123 let z mapy 
Evropy, bylo rozděleno mezi Prusko - Německo, Rakousko - Uhersko a Rusko.  
 
(srovnej. mapy ve sbírce materiálů: Ci 302 Polsko okolo 1000, Ci 304 Polsko - Litevská velká říše, 
Ci 305 dělení, Ci 307 znovu vzniklé Polsko 1918) 
 
I letmý pohled na mapu Ci 307 už ukáže, že Německo po prohrané první světové válce ztratilo oblasti, 
které Prusko získalo částečně při dělení – Posen, Danzig (Gdaňsk), západní Prusko, hornoslezskou 
průmyslovou oblast kolem Katovic (Katowice/Kattowitz). Hlavním problémem bylo polské území. 
Polské nadšení, že si po dlouhém čase rozdělení zase mohou sami vládnout a spravovat svůj stát, bylo 
narušováno německými výpady a frustrací, která se ozývala od zcela pravicových stran až po zcela 
levicové a sahala až ke komunistům: „Polsko bylo pro Německo v letech 1918 až 1933 státem, který 
nesměl existovat.“ (Heinrich August Winkler). 
 
Mapa Ci 308: Čtvrté polské dělení 
 
Po útoku hitlerovského Německa na Polsko, který začal 1. září 1939  druhou světovou válku, byly 
velké části Polska začleněny do Německé říše, zbytek od Krakova dále byl ovládán a řízen jako 
vedlejší německé území, jako generálská správa. Na východ Polska postupovala Rudá armáda (Hitler-
Stalin Pakt 23.8. 1939) 
 
Mapa Ci 309: Východo-západní posouvání Polska 
 
Po druhé světové válce bylo Polsko přesunuto z východu na západ (Postupimská konference, 
příhraniční smlouva se Sovětským svazem). Získává na západě 103 000 km2 od Německa a ztrácí na 
východě 180 000 km2 ve prospěch Sovětského Svazu. Německo bylo rozděleno. 
 
Mapa Ci 310: Evropská unie 
 
Po přijetí diplomatických vztahů mezi Německem a Polskem v roce 1970, po uzavření německo-
polské příhraniční smlouvy a po znovusjednocení Německa v roce 1990 patří od roku 2004 obě země 
do Evropské unie s cílem, aby velký díl budoucích problémů byl řešen a zdolán společně. 
 
 
II   Politické strukturální změny 
 
 
Německo-polský syndrom spočívá v tom, že se střetávají dvě individuální cesty v Evropě s různými 
rychlostmi modernizace. Polská cesta rozložení moci v aristokratické republice dala podnět k zápasu 
s centralistickým a účelně jednajícím autokratickým německým absolutismem. Militaristické a 
hospodářsky silně rozvinuté absolutistické Prusko, které později převzalo nadvládu, mělo shodný cíl 
jako absolutistické Rusko, totiž oslabení a bezohledné rozbití Polska, což byl výsledek jejich 
mocenské politiky. (Ci 305). 
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Po založení říše tzv. „zpožděným Národem“ roku 1871 se snažil velký německý sedmdesátimiliónový 
stát o razantní ekonomickou a vojenskou modernizaci a etnickou homogenizaci, které mělo být 
dosaženo důslednou politikou germanizace. Každý desátý  Prus měl polský původ, k tomu existovaly 
dánská, alsaská a řada dalších etnických menšin spojených v jednu říši. Tato politika vedla ke vzniku 
polského národního hnutí, do kterého byly zapojeny nejširší vrstvy obyvatelstva. Začalo konfliktní 
soupeření mezi německým sjednocujícím nacionalizmem, který brzy dostal imperialistické rysy, a 
separatistickým polským nacionalizmem. 
 
Versaillská smlouva po první světové válce vyřešila tento problém ve prospěch polského 
národnostního státu (Ci 306) a zmařila německé snahy po odvetě, která byla politicky vyjadřována 
především národními socialisty. Třetí říše plánovala úplné vyhlazení Polska a zotročení jeho 
obyvatelstva. Po druhé světové válce patřilo západní Německo ke kapitalisticky organizovanému 
západu a k Nato, zatímco Polsko ke státem řízené oblasti a k prosovětsky orientované Varšavské 
smlouvě. Tato orientace v různých táborech prohloubila ještě dále politické a kulturní odcizení. 
 
Německá východní politika uplatňovaná od roku 1970 a rozvoj polské občanské společnosti s 
„Polským létem“ v klíčovém roce 1980 (předchůdci Poznaň 1956, Gdaňsk 1970) byly protiproudy, 
které si v obou zemích našly početné sympatizanty. 
 
 
III  Konflikty 
 
Z dosavadních úvah o prostoru a politice je už jasné, že transformace národnostních vzájemně si 
konkurujících států jako jsou Německo a Polsko ke vzájemnému partnerství nemohlo probíhat bez 
mocenských konfliktů. Už dělení byla doprovázená polskými povstáními, která trvala celé 19. století 
(1830/31, 1846, 1863/64). 
 
V kulturní rovině začal boj o kulturní dominanci, o řeč a náboženství. Kulturní boj roku 1871 proti 
katolické církvi byl veden protipolským vedením. Bodem vyvrcholení těchto střetů se stala druhá 
světová válka a pokus mocenského ovládnutí a ujařmení východní Evropy nacistickým Německem. 
Tato válka začala teroristickým napadením německými střemhlav útočícími bombardéry na polská 
města, především na Varšavu. 
 
Dvě povstání v obsazeném polském hlavním městě patří k legendárním událostem osvobozujících 
bojů - povstání Židů ve varšavském Ghettu v roce 1943 a Varšavské povstání AK (Armia Krajova), tj. 
polské  národní obrany v roce 1944. Povstání a pokusy o organizaci civilního obyvatelstva proti nové 
totalitě pokračovaly i po druhé světové válce: 1956, 1970 a 1980 ve hnutí Solidarita. Tato data se řadí 
k podobným pokusům v Maďarsku (1956) a v NDR (1953). Dlouhá tradice polských povstání od 18. 
století přispívá k vytváření národních stereotypů. 
 
 
IV   Obyvatelstvo  (multikulturnost, menšiny, migrace) 
 
Oba státy Německo a Polsko byly při svém založení vše jiné než etnicky „čisté“ národnostní státy. 
V německém císařství založeném roku 1871 žily 4 milióny lidí z neněmeckých skupin obyvatelstva 
(6% obyvatelstva): Poláci, Litevci, Kašubové, Mazurové, Srbové, Alsasové, Lotriňané, Valoni a 
Dánové. Stejně tak dnešní sjednocené Německo není etnicky homogenním státem. Podíl cizinců tvořil 
začátkem roku 2002 asi 7,3 miliónů lidí (8,9%). Největší skupinou jsou dnes Turci, asi 1,8 miliónu  
lidí. 
 
Druhá polská republika založená po druhé světové válce byla multikulturním státem Evropy. Roku 
1931 patřilo 36% obyvatelstva k národnostním menšinám: největší skupiny byly - 5,1 miliónů 
Ukrajinců (16%), 3,1 miliónů Židů (10%), 2 milióny Bělorusů (6%), 800 000 Němců (2,4%) (viz 
mapu Ci 306). Druhá světová válka jako etnická vyhlazovací válka s etnickými čistkami a konečným 
vysídlením a vyhnáním se přičinila o to, že Třetí polská republika se stala dnes téměř homogenním 
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státem. Nejsilnější národní menšinu tvoří 350 000 Němců v oblastech Oppeln a Katovice, dále pak 
Ukrajinci (0,7%) a Bělorusové (0,5%). 
 
Německo bylo během celého 19. století zemí emigrace, 5 miliónů Němců se vystěhovalo do USA. Od 
konce 19. století až dodnes je Německo také zemí imigrace, přistěhovalectví. Vrchol činnosti s cizinci 
tvořilo období druhé světové války, kdy v Německu muselo pracovat 7,7 miliónů totálně nasazených 
dělníků, z toho mnoho miliónů Poláků. 
 
K dějinám Německa jako země přistěhovalectví patří hlavně stěhování mnoha statisíců lidí polského 
původu do průmyslových center říše před rokem 1914. V Porúří vznikla polsky mluvící skupina 
obyvatel o velikosti 300 000 až 350 000, která formovala region i po stránce řeči. V „řeči Porúří“ se 
ještě dnes příležitostně používá polské slovo „mottek“ pro označení kladiva (Hammer). Dnes žije 
v Německu asi 300 000 lidí s polským pasem (0,3%). Vědci zabývající se migrací vycházejí ale  
z 1-1,5 miliónů polsky mluvících lidí v Německu, především potomků staré polské skupiny obyvatel 
v Porúří (Polonia) a totálně nasazených dělníků. 
 
V Druhá světová válka: Etnické čistky, přesuny obyvatelstva 
 
 
K procesu transformace patří přesuny obyvatelstva, které neměly s výše uvedeným pracovním 
stěhováním vůbec nic společného: útěky, vyhnání a deportace. 
 
Jak uvádí Wlodzimierz Borodzej, začaly etnické čistky a přesuny obyvatelstva za druhé světové války 
masovými případy zastřelení a vysídlením 900 000 Poláků z „oblastí začleněných do říše“. Jak již bylo 
výše zmíněno, byly milióny Polek a Poláků deportovány do Německa jako nuceně nasazení 
pracovníci.  
 
Po ukončení války a východo-západním přesunu Polska bylo již v červnu a červenci 1945 vyhnáno 
polskou armádou 200 000 - 300 000 Němců na západ. Přitom došlo k početným případům násilí. Na 
postupimské konferenci v červenci a srpnu 1945 rozhodli spojenci o vysídlení Němců, kromě jiného 
také z Polska. Poté bylo vysídleno do konce roku 1947  3,5 miliónu Němců. Borodzej odhaduje, že 
násilnými činy Rudé armády, polskými násilnými činy a v důsledku epidemií v táborech na polském 
území přišlo o život asi 400 000 německých civilistů. 
 
 
VI Stereotypy 
 
Jako „stereotyp dlouhého trvání“ označil vědec Hubert Orlowski pojem „polské hospodářství“ starý 
přes 300 let, který byl spojován s označením nečistoty, chybějícího pořádku, řádu a disciplíny. V této 
souvislosti byla německá modernizace slavena jako náhrada polského „nepořádku“ a „anarchie“ a 
později v 19. století oslavována také při „budování národa“. Tento předsudek byl pojat politicky 
neutrálně , to znamená, že se dostali společně do jedné fronty pravice, pokrokoví i levice jako 
Friedrich Engels nebo Karl Kautsky. Tak vláda NDR vyjádřila své opovržení vůči kolegům ve 
Varšavě, kteří nedokázali zvládnout a udržet v šachu stávkové hnutí v roce 1980. Naproti tomu 
stereotypy jako „šlechetný Polák“ nebo „pěkná Polka“, které podtrhují romantické, po svobodě toužící 
rysy polského „národního charakteru“, byly vnímány jen okrajově. 
 
Není se co divit, že přilba s bodákem, kterou nosili pruští vojáci a četníci v 19. století, byla na polské 
straně vnímána jako symbol nátlaku, plnění povinností a smyslu pro pořádek, což byly domnělé 
vlastnosti německého „národního charakteru“. Přitom Poláci, na rozdíl od Němců, neměli problém 
s federalismem, v němž se katolická smyslovost stěží snášela s protestantskými pruskými ctnostmi a 
„básníci a kati“ se historicky střídali. Polský autor Kazimierz Brandys přenesl problém do výroku: „že 
tento národ Evropy je střídavě jednou Winckelmannem a jednou Moltkem, jednou Wölfflinem a 
jednou Ludendorffem, jednou Hamannem a jednou Hitlerem“. 
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VII   Partnerství a vyhlídky 
 
Když člověk přehlédne tisíciletý proces transformace, který postupuje od původního přátelství mezi 
panovníky, přes trpké nepřátelství a oběti později v 18. století, až ke smíření a společenství v jednom 
spolku, zůstane v něm údiv nad úspěšným působením Evropské unie.  
 
Ale úlohou kritického historika je přece jen ukázat trochu skepse. Dlouho používané stereotypy a 
dějinná traumata nepřestanou působit přes noc. V diskuzi o Evropské ústavě varovali němečtí a britští  
zpravodajové před polským „Pan Veto“ z dob šlechtické (aristokratické) republiky, tedy z 18. století. 
V této nešťastné diskuzi o „centru proti odsunu“ zažehnával jeden polský týdeník spornou karikaturou 
moc spolků odsunutých Němců v Německu. 
 
 
O to důležitější jsou projekty, které v sobě zahrnují praktickou spolupráci a poznávání, jako jsou 
například spojovací projekty COMENIUS a projekty partnerství škol. Všichni hledíme s velkou 
pozorností na supervolební rok 2005, ve kterém bude Polsko hlasovat o Evropské ústavě, o novém 
parlamentu a novém prezidentovi. Pak budeme vědět, zda nás bude v příštích letech provázet skepse 
nebo optimismus.  
 
 
Prameny a zdroje: 
 
Výše jmenované mapy se nacházejí v přiložené sbírce materiálů. 
 
Mapy Ci 302, Ci 303, Ci 304 a Ci 305byly převzaty z: 
 
INFORMATIONEN ZUR POLITISCHEN BILDUNG (Informace k politickému vzdělávání),  
sešit 142  Deutsche und Polen (Němci a Poláci), 1. října 1970, str. 3, 6, a 7 
Vydala: Bundeszentrale für politische Bildung (Spolková centrála pro politické vzdělávání), Bonn 
 
Uvedení map Ci 306 a Ci 307 na internetu bohužel nakladatelství Georg Westermann, Braunschweig 
nepovolilo. 
 
 
 
Z němčiny přeložila: Milena Zbranková 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


